I

-

66

-

staan dan de Voorstraat, zoodat hat %ater dus over de lioogsratarkaaring
haen stroorjda.
Hot zal geea nadoro toolichtlng belioovan, dat plaimon <aa in do to
lage ligglng van dea hoogwaterkeeraadoa dijfc to voorzien, op grooto
mooilljkhed<^ zijn gestuit. Do dljk loopt door ket eentruj!i ran do stad,
zoodat oen verhooglng Tan do mtorkooring, ®aarblj do kruin van ongevosqr
5.50 a ♦ zou Tardea gebracht op 5 m + tot 5»50 m
gepaard zou gaan
met hot vorwijdaroa van eon reeks van huizon en geboimsn.
Dock 00k al zou son ©r la slagen om den dljk op een hoogte to broagen, die aaa don gonossadsa stonavlxjedsstaaxd van 4,51 la ♦ zou zijn aanga~
paat, dan blijft nog eon gedoolt© van do atad buitendijka liggen. Dlt
oude buitendijks golegon stadsdeel, dat eon oppervlak hseft van ongevear
62.50 ka, wordt bij olken storEVloed van eenige betsokeuis overstrocsid.
Tot bet vorkrljgon van oan t»atarvrije liggiag haeft non bet plan gehad
cm een nieui^ waterkaoring nan to Issggen binnen laaga do Kalkhaven on
do Hieuv^e Haven an bulton laugs de Uolwoversbaven, waarbij van do Kerwokade tot <1® land tong tuascben do Boneden-ldorwad© en hot Wantlj,da zoogonaamde Stuart, eon daa door do rivier zou ^rden golegd* Vervolgona
heoft men or over gedacbt om hot aan de rivier gslagen stadsgedeelto van
dea mond van ds Xalkbaven in noordoostolijke richtlng to mgeven met een
dam, die evenals de aveabadaelds ■eiaterkaarliie: aan de gono^ide landtong
zou aanalultea. Do varbindiag van de rivier met da af te aluitea wateraa
zou dan xtorden verkrsgen door bet aanbrougen van keoraluizen, De tegoaovsrligg^de oever van d© Oude Maas an de Bsnedaa-MorErede zou daarbij
plaatsQlijk sioeten s^ordea achteruitgebradit,
Beide plannsn zijn ingrljpond, Vooral aaa eerstbedoeld plan zijn
groot© toebniscbe beswaren verbondon, D© uitvoering van laetatbedoold
plan zou voel afbrsuk doen aaa d© am baar soboonbeid gerofsade liggi ng
van d© ouda stad aan do rivier.
Yolgens bet Yijfeilandonplfin ligt bet in do bedosllng om, acbter bet
dorp Papondrecbt 01a, eon doorsteak te aakea van ,d@ Bonedon4Jersi©da nggy
do Noord, den zoogecaaadea Papeadracbtscbe doorsteek, /ila gevolg blervaa
gullen de watoron, isaaraaa Dordrecht ligt, deel kunnon uitmken van een
gesloton boGZQtn, zoodat do getijbeisoging ojboudt ©a boogsaterstandon als
goTolg van stonHvloed'*«i clot meor zullen voox'kcstsn* Voor do waterTrij®
llgging van Dordrecht liet alleen, maar tevons voor de daartegenover
liggffiada dorpen S®ljndrecbt ©a I’apendrecbt, die nagonoeg gohoel aan de
dtjken zijn opgobouKd, io dit van enorrne betoekeais.

67
Hoofdstuk III,

ge i^ndalagen van het Tljfailandeaiplan,

§ 44 » 47, Se v^^eeXing van hat oppararateg,
§ 44,

ge yeydealln^ van hat opparwater, dat dtwr da Kaal tot afyoor %ordt

gebraeht» de nomallseering van het HoUaadseh Dlep.
Zooals in het voor^aad® wisrcl nitaengeaet, barust <io bestrljding van
da v^raouting van da ITimiwo Maas hierop, dat de vXoodstrocsa zooveel stogalijk wordt verzwalct mi dat de obstroaa zooveel mogelijls: v«irdt versterkt.
Daze Trersterklng van den ©bstroc® sordt verkr^en door den oppsrEraterafvoer door de Ni(m»e Kaas to vorgrooten, Qoordat in drogo ti jdoi, isannaer
de kans op vender doordringen van het zout hot grootst ls» langs de Lek
neinlg water tot ofvoer wordt gebraoht. Is hot ncKtdzakoli jk dat do opperwaterafvoer door de lloord toeneeurt. Hiertoe is hot noodig, dat van de
Waal meer water dan voorheon afvljoeit langs de Bmodefia-Meraoda en jalnder
door de Klenwo Merwodo,
Zooals uit hot onderstaande taogo blijken, ligt hot in hot voomemen
Ota in hot belong van da varbetaring van da hoogwatorkoerende dijkan
langs ds beasdanrivierea, het gedeolte van de Bmeden-Merwede txisschai
Neder-4!ardinxveld en Sliedr^ht af te daman on dose beide dsimnen met een
hoogyjaterkeerendon dijk aan den zuidelijkeai oevor van de rivi®? net olkaer te verbinden. On to voorkonen, dat als govolg van dezo afda"aaiagen,
do opper'./aterarvoor langs de Benodon-^orwode zou word^ verstoord, is
hot noodsakelijk on blj Sliedrecht een doorgraving to nak®i van do Mieuwo
Korwedo naar do Benoden-ITarwed®, Eon plan voor deso doorgraving is aangogevon op do tookeaiagen, >2,
sn >5* waamaar voor do baoordeollng van
hot volg«ido moge worden verviozmi, Bij bi^chouwing van de situatles
blljkt, dat do ?laal zieh in do toekcmst zal g>lits®n in slechts twee riviertakken, waarvan do noordelijfc© de Hieuwo Maas volgt on de zaiidalijko
uitmondt In het HoUandsch Diep,
Het punt, wear do Boven4ler%ed® zleh thans splitst in de B^oden>
M®rwede en do Hieuwe Moxwodo, ligt bij iverktmdam, Als gevolg van d®;t
projecteorden doorsteek tegenover Bliedrocht, in het onderstaande aangeduid als Sliedrochtsche doorsteek, zal hot splitsixigspunt over een af«
stand van ongeveor ?200 m strooEiafwaarts langs de tTkismtn Merwede word^
verplaatst. Be plants van dit ni&amQ splitaingspnnt kont to liggen ongovoor 2,5 kn boven do Ottorsluis bij Kop van *t Land.
Bij dit pant zal ©en zoodanig© atromvordeeliag meten word«a verkregon, dat bij lagaaopporymtarafYoar, do afvoer langs do Moord tosioomt.
Tor bestrijding van het zoutbezwsar op do llieuwo Maas zou het gewenscht
zijn, om bij lago opporwator^fvoer-in zooveol water door d© Koord tot afvo®Er to brongon, als mar ©eaigszina mogelijk is, Eiorbij dlent ev®iwel
to wordon gewezsn op het gevaar, dat ontstaat, wannoer do opperwaterarvoor-
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TOOT door de Nieu^s Ker»ede to reel mu »ordoa bepscrkt. Hit

«r too

kuimon loidaxt, dat hot zout doze viviwc zou bl!m®Eidringo&. Zou dit hat
splltaingopunt berelken, dao zoudoa hierult arastiga govolgoa kiamoB
ontabaan ton aanalon vao hot ohloorgaJmlto mQ hot water, dat langs do
Hbord op de Kieuwe Maas fcmt on tmaraan do taak la tosbodeold oia aXs
aoetwatorbron t© word®a gebrulkt* Om. goaooKde rede® wordt hot voorshaads
raadzaam gooordeold oa ©on strooci¥ord®oling ia hot levoa to roepea,
waardoor bij dea 0,L,H.-afvoer ovoavoel Waalwater tot efvoar
laags
do® zuideXijko® Waaluoad, als lan^ dea aoordolijken aoad van d@so rtvlor. De O.L,E,-afvo©r van de Waal, die 78I aji/oeo b®i2*aagt, wordt dan
verdeald la ©ea arvoer van ^?1 m^/aeo laaga de Klsaw® Merwed® oa
390 a^/aec laaga d® Hoinrd,
Qm dit mogelijk t® mkm is noodig, dat d« doorstromingsprofiel^
vm het banedaadool van de Baaed fia-Merwede, dat op den doorste€& aa»*sluit, on van de Hoord wordea vonnited m. dat de doorstro<®iagsproflo«
lea van d® Mieuwe Morw^e, bened^ den doorateek, en van het HoUandsoh
Diop Worden verasuwd.
Xn dez«x gedachtmigang ligt het in d@ bedoeling om d® Hieuw® M®r»
wed®, die kan wordm beschonssd ala ®ea voortzotfcing van d® Bovaii-d£®m0ds,
bovm den doorsteek to verbreeden tot 455 la blj| Wojricendam en vandaor

r

geloideXijk in broedto to do«n tooaisaan tot 475 n bi;J hot splltsingspuat.
Toorts, om den Sliodreohtsche doorateok, hot aansluitende dmX van do
Bonoden-Morwodo en do Koord to brengsa op o«t breedt® van 250 a, Vajnrolgens, m do Kienwe Moniede beaten het splitsingspunt te vernauwen tot
a «a doa® breadte dan tot do uitaondisag in hot Hollandscdi Diop g©leidelijk to doea to^mon tot 500 a* Is aanslultlag hleraan bostaat
toaslott® het plan
hot Kollandseh Diop aanzieailijk to vomausiwMi door
het aasbrongen van kribben, waaidoor d® aorsiaalbreodta, die bij do brug
voor gowooa verkeor bij Moerdijk i® aangonosaen op 9/0 la, banodenwaarts
geleidolijk toenoemt tot iD06 a bij WiUmstad. Bij do amu^o von do
noxaaalbroodto biJ de brug is or ripening mode gohoudon, dat done tor
plaatso in felta 9^0 m. bodraagt, doch dat na aftrek van 4« etroompoilers
eon doorstroQ^in^pbreedto van 9I5 *a overbliji’t#
De QomaoUljn^ zijn voor het HoUandsoh Diop zoodsnig g^ro^octeord, dat de verwijdlag near don mond bij liileostad ongoveor 4 m p«p
km bodraagt, Voor &m ©roote getijrivior is dit zeer goring# doch v«ev
klaarbaar, wanaear men bodenkt, dat do dlepto naar het westea steeds
toeneecit,
Bij da voorgonoEiea werkea wordt niet alleen beoogd <m hot doorstroofflingaprofiol van het Holieadsch Diop to boporken# maar b®v®ao caa
te voorktmoa, dat dit onbi^arkt wordt vwrruiM. In hot HoUandsoh Diop
tooh zal in do tookcmat oea van do voomaamste winplaatson van ophoog—zand'

69
mootan i^ordan gozooht. Zsdisn aan da zaruS^tinniiig goen beparkingaa
In dan wag werdsn gelagd, :£on daza or toe kunnea lelden, 4at h&t
HoHoudsch Dlop oror eon groote breedte aou worde® veapdiopt, met hat
govolg, dat do waerstnEd dls do vloedstroora omiorriadt, aaazlenlijk
aou worden ’loraladord m do aout0?eas aich msrkbaar landwasrte
ver*
plaatson. Door do voorgostold© bstougellng, sal da aaadwiaalag slaohts
op do to vorkrljgm doorstrsoaingaEoul alja najago^jos^i, aoodat liot
mJckolijker wordt doze wlnniag to houdon blnn<m do perkoa, waarvaa ovorschrijdiag noodlottlgo govolgoc sou kuanm b,0bb» tea auasioa ran do
vorailtlag vaa do liooger llggondo watorea,
Ala gevolg vaa do vooeg,mionmi werken» suHi^ da stroomsaslhodea
op hot iiollandsch Mop toonmoa. K<»on ochfcor do Yforksa tot ultToorlag*
waarbij do komberging vm. da hooger liggeado wataron zal warden vor*
klolad, zooala d® ta|>oiaoriag van don lloordbrabantaclio Biosboaok <m do
ovoneais la hot oadorstaaado aaschrevoa workon tot kot ssakoa van lapolderinf^en langs d©a Aiaor on do Bergsche llaao, dan zulloa do stroasnsaolhodea wear afnoiaoa. Op groM van doze ovar^ie^ing kunaon do aomallsoo*
rlngswerfcoa van Jiot Hollandses Mop wordea goaoHt to paasoa in hot ka—
dor van do voorgoaotaon indiJEklngosorkon longs do Soogor liggoad® rlvioron, Ook do afdajanlng van do DoMtscho Ell zal eon guastlgon iavloed
hobbor. op d© sti^monolhodm la hot eoaomoliooordo Hollaadsch Di^.
Doze zullen bet grootat kunnen zlja, nadat do kribbon en strekdifflaen
zullffii aljn aaagobraciit ea do voorg©noffi«ai vorruteiag van het nomaalproflel nog nlot zal zija vorkragon. Da maximum strocananelbieden kunnoa dan
blj 0®a maxlmlai opper^aterafvoar tooamen tot 1,66 m/soe* Eadat in Set
vorsmaldo riviorbed e<^t«r do noodig© baiiigorworkea sullen zija vorrleht
ea d© indijklagen laags den Amor m do Borgacho Maas tot uitvovsrlag
zullen zija gebraoSt, zullan do mweimm stroomsaslSodoa aea grans van
1,10 m/seo niet ovarsobrljden.
De diopt«Ki tusschaa do kribbon on aohtor do strekdammaa zullen op
den duur geheol opslibboa* D® aldue to winnea o:]^orvlakt«a zullim later
voor griendcultuur ktianea word an bostetad.
Ter Inlichtlng sij aodegodooM, dot hot in hot vooramon ligt
om do kribbon mot do kruia to loggon op K.^#. aan hot worteloindo en op
0,25 a - H.I. aan d© kop,
Smiala in hot Roofdatidc I is ges<Biiod, wordt in hot bovonstaande
onder aontraalbroodte vei’stnaa, do broedto van hot doorstroomlngsproflel
bij L.l. De aoraaallijn« zija dus niet and®rs daa do bogreaziagea van
dot proflol,
^
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§ *^5# P®

van den rlvlGrbodgra bi.1 do Kieuwe Morwedo eg hot

IIoll?iadsGh. Dlep>
De wljalglae ia
vorfioeline
doa opporssafeGifefTaer b«ruafe hl«P0#
dat eaa Toraaderias vjoi^t aaagabrachfc in d@a ueoraband* dla het* oppai>»
water op aljn v*e^ mar aoo ondarvindt. da de hievhorm gaachetsta r&r»
deoliag to vearkrljgai van hat oppor^ater, dat blj
limgs do Waai
afvloait, la kst noodig, dat hot bl;5 goaoondon stand langs daao rlvl®p
afstroonendo water op sljn
naar aae ongoveer evenveel weerstaM
ondervlndt op sijn weg langa do Noord, ale op cija weg laags de Nieuwe
Merwode* Aangeairaa dc dooratrooialngaprofielen van den weg laags ®«rat->
geaxoeada rlvlor aansienlijk ®aaller zljn dan die van dm
langS
laatatgonoeisda rivisr, sal do gelljlchold in wserstand mceten worden v€a>*
kregea door ooratgsnoosden doorstroomingsweg to verdlepen m laatstg®nomdea doorstromlngis?;og te vorondispen, Verondleplug van do llleusse
tSersode <m em -gedoolto van het Hollamloeh Mop sal mogelijk siJn*
door aaa 4@ afsetting van rivifsrsand, die sich blijkeaa hat »,ed^,edoolde in § 28 uitstr^t tot Strijensas, de vrlje haM ta latan m
dus goen sand langs ktmstniitlgm wag van dm bod®a te verwijderan,
HierbiJ dlont evenwel te vsoTdm. mmnmgm., dat ia verbanS mot do
bolongen van de scboepva'artt o®d onboparkt toanoRonde veroMlOping van
de iriouw© MoTKQdo on hot HoUcmiaoh^^l^ niat toolaatbaor is, Voor do
sohoapvaart dlent eon Kilnlnm dispto te wordm aaagelionden an hat sal
aanbovsling vordienoa dose aan te passes aoa do mlnljanKs diept®, die
op do Waal word verkrogan. In hot artlksl, dot t/otd gepublleeard ia
do lagaaiear van 17 Maart 1?>5, gotlteld i Ian nlsuw vergolijkingspell voor dea Hijn, dealt Ir.F.L.Sohllngeoaim modo, dat blijkens son
in 1722 in gesaamd tijdsol'irlft versohmicm artlkel van lr,C,A,JolIos,
bij do vorbotering m hot ondarhonfl vmi den Rijn tot dusver bonodssi
Koulen mn. mlnst© diepto ondor dm nortaalm laagsaterstand ward beoogd m b<3roikt van >,Q0 m, Ir.SchliaeQmami wijst or varvolgons op*
dat hot ala govolg van de voranderde wljse van bepaliag van
nle^
vorgelljklngovlalc, dat aonsionlljk lager ligt dan hot end®* duo vwmoodolljk aoodlg sal sijn oci do dlaptenosKm to herslon. Op do Wml*
aldua hat artikel, kwaanea in d@ laatsto jaron onkele standen voor, die
tot hat tOGasalige O.l.R* daaldan eaa ia 1727 seifs daalden tot 0,30 m
dmrbeneden, Daarbij word ala mlnste dlopt© in d@ vaargesil 2,80 a 4
2,90 m gopolM, Ip, Sohlingemasn merkt dan ook op, dat hot Koderlandsoho gudeolte van den intermtionalon scheepvaartweg ook bij den
stroagen eisch nog aagmoog voldoet aan hot vroager gestelde desideratm,
Zooola wordt medoeedoold in hat roMs gonomde rapport, betroffea-
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ae e«a« toanaliaati® van Hod®p-Sljn ©a L©lc
is MJ dea 0#I.,R*»
afvoar do 'raarwatsrdioptjo op d® Waal in het algmson 2,fl0 m. h 2,^0
a m. naeKt doa© rlvierafwaarfcs asnigaaiaa toe. Alleaci bo?ea Kijaapai
la ooa plaats, waar bij 0*L,S. minder vaarfmt®?dl©pfe® is*
Op spond van li®t bcwensbaand© kc®it hob ammmezm. voor, cm bij do
ondorhaTlge plannea da hoogtoli^iac van don bodom van do irieuMO Korwod®

\

"O

benedoa do Bbroomoplltslng e© hat Hollajadach Di®p, voor aoover dib in
H vorband mot natuurlijfc© invlot^aa HK^oiljk is,^ to hsandhavmi op mm.
lainlmior. dispto van J,00 m beaisdsn 0,L,W*, waorto© hot noodlg sal slja
oei reheniag houdando mat onresalmatlshadoa van dea riviorbodcss, da goi\
\

middoido diopto in do vaargoul to bopaloa op
m tmmdm 0*1,1, D©
in verband hiorwedo voraisehto varoadiopiag van doa bodaa van do Hieuwo
Marwod® bodraagt oagevoor 0|,^ n,
Ket bovoa hob splits Inespuab bii Kop van *t Jbuid aanslnltmdo
d<-i©l vm da Hiouwo Meswodo is van voMosado diepbo voor d® Rljavaart,
Tm behoove van hooger iig£5«aM® sohoo^jorvffin, dio berallcbaar moatwi
at ja msfc la laogvlst varoad® a®@BCh®p«i, wordb ovoiasrol vooii^esboM oja
van dit rlvifsrgodoelt® da vaargwil bob Warkeadam b® vaEtli0i>«a bob em
fiilalmutt dispt® van 4.,40 m - 0,L,W, Jxi verband MflcroM® sal hob bovaa
do geprojocboorde doorgravijs® liggonda deal van d© Hiauw® Merir^odo gomlddold 0,&) a moabsR ¥#ord®a vordlopb,
Hot bobrokklng bob heb bovonsbaand© sij or op gesir^en;^ dab do na
b® sbrovon vaarvmberdlopt® tm. opzioht® van o®a vorgaltiklagsvlak:, nlob
geboadon is aan om inbemabionalo ovoroeakamsb.
Hot vsrdlont voorbs d© aaadaohb, dab hot ia tijdea, waarin heb Ijs
sioh vastsob m waarbij logo rivierstaadon sija t® varwachtan, van belang is, dab do ijsbrtdcers over do veil® breodt© van hot doorstro<xalagapj?oflol voldoendo vaardiopto viaden, la lit verlimid kiamaa van da noEma**
lisooring van d® Hiaaaa Morwsd© m. hob Iloliandseh Slop pmstig® r«sul«*
baton wordea vaansadht,
I 46# So hoa^teligglng van daa rlvlsrbodg^ bjlj don Slledrechtsch© door*

St ©ok, do Baa^oa*4!-or«jOdo,dQa PapaMrti^^t^oho doorstops on do SMoord,.
Op de toei£"3aiag 1> ia van d® too&oiastlg® noordeli^k® vortakking
van d@ Waal ©eu laiigbaproflel aaagogavea, dab betraklilng hse^b op daa
bostaandoa boastand «a dab aich ulbatrelct van do to®lSQi.isti4i© splibaiag
bij Kop Van ’b Land bob Hook van Hollaad* la hat lon^jboi^ofiol, waartiib
oador me«r hob ssor oarogolsiabigo vorloop van dea bodom van desx Bobterdsmscho Watorwog blijkt, silja aangsgovoa do Itjnaa voor heb
L,W, ©a hob 0,L,1, fsvaas is ia d® flguur heb poll getoskead van

heb
m

boaedon 0,1,W,, ■waarop blijkms hob boveastaaado do rivierbodom zal
mooteo. viorciea onderhondoa, <m togoraoet b® komon eaa do bolaagoa van d®
-Rljnvaaarb-

Kljavaart*
Voorloopig© ^0P0.1tsaiag6n hebban limidtalB aitgwiazaaji dat tsrwllle
▼an da fssasaschte sbrosssYardoaling blj 4aa 0#L*^«*^firo9r, ©on l^ore
-'A ilseias veil doa bodm aoodig is, Voorloopig -mrit 4eaa aacgobouda® op
6,70 a • bij Sllodrsclit, tooaatsoade tot 7,00 a - bij Eriapoa a/d lak.

V

la ▼oroand kleiaods aal do Jbord gaaiddold 1,50 a aoot«i m^rdsa vos*diopt, Do bodmllfgiag, dia la 4© figuur Is ©.oagasoveffi, go^ft dan
toastaM wear la da Traargeul, Pa saalftdaM© boogtoli^siag van a<^ riirierbodam ia das boogaip.
Da noordellltee ▼artabkla^ vaa da »aal list vna de eplitalag biJ
Eop van *t land tat 'Bolnm ta bet gobiad, wasr aick rl'S'darsaad o? daa
bode® afssafc. Hat ondasiiaadaa

4a Toor da ati-aasiverdoa'^ta^ ge^ei^ebta

Wsarjdiapte, sal dus ajialaiding gat cm tot baoiejraioriS*

i'-'

§ 4-7,

Da wijaigiaff la da t&tilmlimi 'gaa feat opperwatar «i__ir> da gatlj»

vomoaa&a,
Siooal^ iu bat boTSicatfiaad® isard E,©d.^©d©sld, barust da bopallag
van da bodaRlii^gias vaa d® bald© vastaickingttt vaa da waal, dia soodi®
is css bij dan Q,I„E,~afvo©r‘ de ga^namehts atroomvardaeling te vorkrijgan, op ©an voorloapig© barekcsning.
Dp d& toakoatag It is d© als gwolg mn hat Vijfoilfetadffiapian rmr-»
goncsaen 3tJ?oa:.wss?dsaliag bij
sohelliatifi mng&gm&s.» Op das©
taakfitfiiag io tovcms sohatasiatie mugQgfsrm iio® do strocRav^rdaoliag m
d© uitvooriiig van dit plm aardt bij dan nomalea opper«-mt@ra:'voer.
Voliadigheldshalva ta bovcmdien de styoomv«rci®@llng bij 0,I.,S,
aangeduid voor hst gafsl, dab 4© Hedar-Hi ja m. da
aoudan csfordcm.
gakmxallaeord, alsooi: voor hot gevnl dez© kanalisatie piaats hoeft ®a
boYendi«a hot VljiTollejideaplccn wordt nitg^aroord.
Op grond Tan hat -dearblj voorgososieft stTOtprc^rasafi, dat la § >4l3 cKsohrevsn, snllon do ataiwcm la hot ©matlgat© s@val »oi:4«a getrokken bij asK oppercsatsi-arvoar to Lobith van 1555 m^/amo m in hat onjsuastisat© geval bij ©an afvoar langs d©a Bovaa**HiJn v^ia 17^0 al/seo,
Bij den noztisalea opperimtovafv'aar, dl© ligt bcvon ifbO s5/s0O, tija d«
gevoltran vein d© kaimlinati© voor das. opperfmtoras’vossr Innga daa HedorRijtt dus betrokkelijk gorirjg aa bUjv«s dez© baperkt tot 4«n isvloed,
die zal wltgaas vaa de vorlasins vtia den rtvi©t1)od®3, Bij don 0,l.,R*afvoer daaraatagsa, zaX d© afvoor latig* do Lek slockts 50 n^/mm bodragen, Hior kaa nog bij hones ©eu hoovoelheid vna 5B k5/s©o, 41® laags
hst B©tUK«pasd van hot iisaterclaitx^ijakasaal has ^ordem gebmoht van d®
Waal op d® Lek* Ka kamlismfci© van &m Roder-nijn m do
kan dus
ass dm. beaedanmoad van dm» rivior &m opporsfaborafvoesr sjordas v@r»
wacht van t« hoagst© iiX) ssJS/see,

•Ala*

Alo gerol^, van d© kamllaatis zal volgsns ©ea seer voorlaoplge
bwskeaing, de vioaftafsnvoer aan d©m b«aad«m©ad v*ia <i« lek to®a6ci«n
not oaireveer ^ nillioen
p©r getlj,
IllerbiJ alj aaageteakead, dat isa da toekomties waterverdaeiing
Torgelijkbfiar to jsaksa met de baataarsd®, die is aangogovoB op de teeko~
BiBg 4, aiot ia aamsrklng i© ^mxo&m, dut aaa da rivierm op veracbiliTOd® plaatsen wator voor polderboli&agen mI wordsa oatloead,
DO waterafvoesT laiitp do Lek aal sich ia da taokanat blijvoa vosgen
bij dio Isi^s do f?o©j?d, Jset het gevslg, d»t bij d«m 0*L,R.-afvo®r nieer
water tot afvosr sal km^n laags d© Eiauivo Maas dim langs da Mimtwo
Bij den KolfBxalm oppains-aterafvoor danreatstgoa, zija da hoevaelhedoa oiip9r?jat®r, dl© in da toakomet iaaigs da Mleuwe Maas m laags da
Klauwe Merged® aaar zm aullon afetrooean, osgeveor gelijk.
strooaivardeoling biJ Kop van *t Lcmd is Etarsoiijk zoo, dat bij staMsn .’loogor
-•’laa bij don 0,L*R.*'-a.fvd«p noer «aalwat©r tot afvosr kc«t Ismgs d@ ani»
dolijk® vsrtal&inf? das langs do noordolijke* Dose caatasdiij^-eld sal
tot gtnistifi gevolg hobb©:i, dot bij iioogo rivierafvoeron, bet grootste
gedoelts van hot af te voeroa Waalwatar lang,® bet Koliaadscb Diep aaar
see sal afatrocmen,
Bedoslde gang vaa rnkm isoet biersan woMasa feooeeechrevea, dst d®
zuidelijk© tak ondlep-er is dan de aoordolijke tak, aoodat bij hooger®
opper-^atarafvoeren de dlepte van den auidelijkea tak aae.r verixouding
laeor sal to®nQE®a dan da diopte vcm do noordslijke v«rtaSdcing, Bij
hoogare oppsrsvaterafvoerba sal duo do afvoer, die #vem-*odig is ja®t den
factor b b ^^2 , aaar verboudiSE e«i grooter® toeaar*® vertoo.a«a Iriaga do
Kleuwo Ms3btede dan langa do ?'?ooi"d,
Bij vergelijking van do tookenlagea 4 mi 14 blijkfc, dat d® wat®r«
afvo®r longs do Hiouw© Maa® aamaerkolljk aal toeiismon* Bij 0,1**H* zal
dea® toeaensB van >4? tot 57? ^5 pw 0»e* botg®^ 00a toeaae# b®t«0k«at
van 65f*J bij don. Borr.aleu opporwaterafvoer aal dose toeaaiaa van 685
tot 1005 »5 l>®r 00c, kotgoon aen toosane bat®okent van 47;^,
D® wijaiging la do vordooling van dmi oppsr^aterafvoer per getij,
la d© vioe-iaanvoorsa, d« ebafToerea an de gstijvamogens, is aaagogevea
op do tesksalag 15 voor den nonaalsa oppewatorafvoor, Bij vergalijklag
set da tookeniag 5t blijkt dat de vloodnaavoer op don, Nieuwo Watorweg
oa hat SchefiiT aal vos^lnderen, dtit des© op de Hiwme Maas bsaodea da
ultaionding van don Hollandsehe IJssol ongevser hotselfdo sal blijven,
dock bovon daze ulteioMiag on op d© Hoard zal toenmoa, Tereijl tfaans
hot vlo0d»ater Doriirecht nauwalijks bereikt, zal do vloedstroosi ziek,
nadat ds voorgoncaaen planasn zija uitgevoord, verEsoedelijk iiltstrekkea
tot nablj da splitsing van don Sltadrecktsck® doorateofc ea Hisaw®
M®2nvede,
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loa vorgclijklnn rm d© sbaftrooron wiiat^ ©r op, dat 4©g® op 4a
Koord ©a do Nieuwa Kaaa bolanfjrijk sullea toeaemoa ®a op hot; iScheur
«n den Nieuwe Water^-og ongsveer golijk aullea biijvan*
Wat eohter als maatgovend aal Rootoa wordoa beachouvfd voor h@t
terugdriagoa vea do zoutgrens Is, dat voor don Rotterdamach© mteram
de Yerhoudljaj; rm dm. oppewvatorafvoar tot dea vloedasaToer zich bij
ultvoerins Ysn hat Viifailajideaplaa In guBstlgan zin wijsigoa. Ter toell2lititi.s sljs dez© varhi^udiiiigen vocr e®a B©rmal©a opper»?at©rafvo@r en
em. nimaal gstlj uitgeondct in proceaten, 8©he:sati83h aangegev^m op
ce taokenlng It. Op do teekenlng 17 aija de ?orhoudtag®a aangegavea viui
isa O.L.a.-afvo»r tot doa TloadaanTosr bij e«ti nomaol gefcij*
BIJ beschoin^iac van de tookealng 16 bXiJkt, dat tarwijl de verhoudlasaa tuisachas afvoer ©a vertiogea slch beasdea d® uitisonding vaa dm
Hollaadache IJssol ia gunatigen atn sullen wijsigea, dit voor d© rlvier
^orea doz© uitEioeding m wsl ia hst bljsoader voor de Hoard geenaziaa
hot goval ia, hotgaos hior.'^as moot cordon toogoaohrovea, dat m. dm
voorgoatslda ^^orkoa do Yloodatrooja sija Invloed op doaa riviar oeor
da» voorhesa sal docai g»woel«.
Op da wijziglng la doa© verhoudiagau sal in h©t volgeade nador
wsrfion tarngnekraiaa*
§ 48 - 50. Hot poll van den Vi jfoilandenboozeci.
^48. Ds blJ hot boosmpoll botrokken balangoa.
Bij do bopaling Tan hot tc han»lhavon p©il op dm Vljf®il©ad.a(abo»s«r), dieat ondor moer met do volgoud© bolaEgm rokenlsig t© viordm gehoudoa J
«* d® sotoepvimrt;
b. de «atorlooslsi5}
e, de »»at©rlnlating;
d, do landwlnning.
In het slganean sullen do belnniren van do aehaopvae*rt bet jneeat
Korden godlond sot oca boog bocsisspoll, ©ffiratona omdat daamodo op dm
boons® ©on grootara o^ar-mtordiapts wrdt verJcrogon, vervolgaas c^Jat
doardoor de aan den boesea golegmi klain® hmmiB, die ovorwegond
havana sljn, giyjakkelijlcar toagaakolijk blijvsn ©a tmslotte, cwidat de
kadan m los*;’©!!®!! in verband isot d© getiJbSRsaging, tBBolijk hoog liggen,
zoodat bij ©m hoog pall e®n sehlp voor hat Indaa of losam gunatlger
voor doa wil ligt, dan bij ©on laag pell. la hot bijaondar §eldt dlt
voor Dordroeht*
3vanzo0r moat ©ea hoog boaampell gunstlg wordoa geacht voor d©
waterlnliting op do poldorgsbiodm, die hl«rvoor op 4©a to vom»a bo©saa sija aang@w@s®n. ¥oor d® water loosing daarentogan, sal ©ea laag
-bo©z«Bpoil'»

-

n-

botr^eiapeil voordoelea bitsdoa, omdat hot gabiod dat langa aatTOrlljkea
weg IcMsst daaruoor -aordt vergroot ea da kunataatiga loosing daarbij
mtador aaergia voi'etocUt.
In algeaaaaen sin sal a«Ki iaa& hoosaapoll evaaaaas 'soordaelan bie»
don voar de land^lnning*
Bij do bopaliag van hot boasaapoil sal echtor t&v&is rekoaiag
dienau to wordon gehuudoa aat do ioaaing vun an da wntorixilfitiag op d@a
boasasi. Uiteraai'd sal ana aon poll da voorksur Koetoa -A-ordm gogevea,
waarbij aoovvol do loosing nlo do Katsrinlating langa natuuriijkan weg
toumm goachiadon* Karat dit peil dichs bij dan L.W«-stand, dan sal hat
Booilijk slja osa in tijd van waterhoswaar an goatr^ada loosing hat booadjcipoii ta handhavon an sullart aansiarkelijka sohoaBseilngen in dan boesemattind bij Lorhaling vourkcaon* Llgt hot poll daarantegori dlaht blj
den E.b'.-etaaa, duu aullon sick in tiju van imterbohoofto on lags rlTioratandan soQrtgolijko r.aeiiijkhoden voordoen* Mot botrekklag tot de
loosing on do wafcoriuliHtini:;: is dnuram ooii boeaespeii oageveer ter hoogt®
van halltij hot mooat vex’kleslijk*
§49, Hot pall van dcaa Brlolacho Maasboesere.
Blj do beoordoeling ran hot boasetapail, dat roor dan TijfallaadsaboesQTi roet worden rastijeoteld, vnlt hot aanstonda op, dat d© bolangen,
die roor d© rerachillmde deelon ran don bo@z.m ©oeben wordea ia acht g©noEon, ran seer rerschillariden aard zijn, Zooals is hst oadarataands mog©
blljkon toch, sijn roor het gebied ran do Oude Kaas 4© sohospraartbalangen orerwegend, Voor het g,ohiad van do Brlelsalie Kaas dasrent^^sB, mar
d@ bslangsn van d© scheoproart ran mtmov gawlcht sijn, ovsrfiegm 4©
poldorbelnngen an do bolangen van do landwln^iii^.. €48 to konnen togmioet
komcn aftn deso tiit©eniooi>on.do balaagon ia bealoteri ©m roor 4sa Tijfeilundenboosm nist §«Sn pell fans bo feouden, dooh d®n boesen to r©rd©©l©n
In ta*c© gofiealtsn, vfrinvdoor wordan varkrageoi 4© Briolaeh© T4aasboes©n an
do Onde JJaaaboesan, Do sc.b.©i41ng tnssohan b®id© boes«a sal daa wordasa
v®rkr©gaa door hot plaotaon van sluisoa is hot oB®a t© »k«a Sartelsoh®
Ont, Wannoor in d?ss© aota usordt geaprokon vm Am ?ljf©llatBd®nbo©a«a,
worden d?*aws®@ badoeM do Briolscha Kaaaboe»« @a 4© Ondo Meia8bo®s«3i.
Blnnen d© aan da xaesijd© ontworpm afdesgmlng liggen laaga 4© Brlolscha Maao taraelijk nitgostrokt© bultsngrondan, 4i® ia hat b®zlt sija ran
4on Stant (I>»ialn©n), ran 4© Terfifenlglnt'? roor landverbotorlng t© Dord¬
recht on rran hot Kroondoseln. Boor het horaohoppon ran 4© Brloleoh® Maas
is ©en gasloton blaaonboascsr-, sal hot nogelljk aijn oa 4©s® grondm
tot cnltunrgrondan to b©0t«jffi®a,
la hat mpport In^-ako do afdaj53ilB|? ran de Brialseh® Maas an 4©
Botle^ (lit.17), wordt erop geweson, dot 4© ultisQtering ran hot g®bi®4
-laagn-
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lanr.s doss® rirlaraa in het algarasan ml sija geMat met ©aa boesKesupell
v?m 0,50 n - tot

m

Het Inlatea iraR water vor^ert

@m feoogerea

stand, namelijk ton slnste 0,<'0 ia“;iroor tasialijic ultgestr^te eetisdem

zou aelfa eoa watorstead van ??*A*?* gewenseht moefcen wcrdea goaeht, Oe
scheepvaart daarent^aa rraagt mn stand van JI*A,P,
In genoarad rapport la voorgeatsld
to regelea, dat

d@ tos!&^>,¥aterBtandea modanig

In 4® wlnteissandoa sen p©il van 0,50

* tot 0,60

n

- on

in d© Eoiaensaaadon een p«ii vnn K.A.P. wordt oadarhoudea, Aan Ixet voor
d© seheapvaart t© lag© »?iat©rpsll ao\j dan wordaa teg«R?ioetgakcmen door
het treffen van eakelo vooraisniaftea aaa do haven van Briall© ©a eonig©
klelne tijhavons,
Voor den 3ri@lsch© Kiia©h*oez©ci wordt voorgostoXd ©en pail van
0,20 m •* Dlt p®il st«at ovaraon met hat pell van het Voorasche kanaal.
Met dit pell wordt tegmoetgekoisen ©an d© helaagen voor de laadisinclng.
De sche9pvriartbelan^.'eu word©a voorts gediend, doordat het voorgostcld©
peil ovorstmatmt met het peil van iiet ¥oornaaho kanaal, soodat do sluia
vsn dit Jcanaal te Kieuiveslul© fcaa geopeai blijvea

m alleen in uitson-

derlijk© gevalleu ■ware t© alnitea. ISoordat d© gefcosaa boezeciatand ongov«©r 0,4-5 n hooger iigt dan den L.if,->3tand op den Hieuwa Hatenseg ©a
Oiigeveer 0,60 la hooger llgt dan den l„W,-st!tad bij Hellevoetaluis, nai
het ala regel g©m moeilijichadon oplevaren osa het voorgenome-a p®il t©
handhnven,
Het schijnt evewml toelaatbaar osa den boheerder van den iBoesoE
vrij t© lat^ an, afhankeli^k van het selaoea, dsa boezeei op to
zetten of af to ©pulea. Do grenzori, di© daarblj wares, in acht to norssn,
zlja H.A.P* als hoogate® stand ©a 0,40 ® - ala laagati^ stand,

§ 50* Hot, poll van 6oa. Ondo Maaabo^es*
2locjals la hot boveastaando reeds word opgoaorkt, zijn voor dlt
dool van don boezom do scsh«®FV.a&rtboMng«m ovorwegoad, Koor la hot
bijzoadar is dlt hot geval, csadat zooals in het voorea^ynl# wex»d oia«
sciu'oven, d© oudo Haas deol uiSJaaakt van don schoopvaartwog van
Dordrocnt naar aoa, Blijkeaa hot nedogsdaeid© in § ^, ia d« zoohavoa
vaii Dordrooht thaos borolkbanr voor achepoa mat ©ea diepgong van 8o dm*
3ij het hopjilott vaa hot poll van d®a Oudo i^aaaboszom zal rekeaing
aoetaa wordea gohoudon wot aog fppoot®r© achopsa. Hat schijat wonsch©lijk oia do set^iuvea vaa Dordrecht toogtmkolijk to raken voor zooschspen
Kot oea diopgaajs van 65 dm, haartoo zal hot aoodig zijn o« da Oudo liana
to verdiopou, i)o bodaa van do vsiargoul, dls thane ligt op 6 m », kaa
wordm gohraoht op 9 & -• Do bodsn van Dordroolifco zoohavoa Hgt reods
op 5 Et », Door het beezeaspeil ta bapalon op 0,50

m. ♦, zou dan voor do

Oud© Maas on d# zool-iaven ©©n vaardlapto wordea verkregen van 9,50 re.
-Dezo-

liezG diept#

voor h®t beoogde dosl v©ldo®M© '.rord® e@acfet,

Voor a© toeeai&elijklieia
golegen kloia© hair*©as,

rm.

d@ aaa desi tookonstigea Ov-ds Maasboessm

%ou aaa boozmpeil w^sacholijk sija, dat aaa fiea

H.W.-sfcaad nabij kcmt. BiJ ©©a fell vaa oagevear

1 e

zoudaa des© ha-

Y0nB ©a de ■toegaiigsgaalea reads Yoldocsiao diap Kija,
Ook Toor d© havens In feet oude stadsgedeolte ran Ztordrecfet ©a voor
d© daareaa llgEend©

is

om

feooc boezeapell weascfeolijk. Kaar

d© mondoliage Rededeelingea van dea Direoteur van Gasesateserken ligg^
de kadefeoogten veelal tussohen l,Bo
Inden

m

lesasn

&m

kadefeoogt© van

^ ♦ ea 2,40

Aaageziea voor

&

feet

1,20 u. feovea dsa ^aterspiegel feet

maeafc geweaacfet is, aoa feiervoor ©an feoesmpell zlja aaa te feevalea, dat
nlet lager ligt dan 0,60 » +*
Wat taaslott© de feelaagan botraft

rsn

d© aaa den Cade Maasfeoez^

gQlsgaa paHsrgabi-sden, zij isedegedeeld, dat voor ds looming la feet
aXemaen ©en pail ?,'0r»sch®lijk sou sijn, dat lager list dae

Toor d© i?aterialating eaa poll* dat fecogs? llgt dan

en
B® polterpei-

len Iig.g©n niet till© op dezelfd® feoogtea, soodat ni@t r.at aanwkeurl.^#ld
is ,a^in ta geven, w®lk pail voor de looziag sn d© wat®rlnlatt&g d© aesate
voordeslea feesft. Op grosd ven de besofeikbar® gsgevana kan evoawel wordea
eangenoaen, fiat a®t ©en pell van

d© belangen van d© aaa den Ond®

Maasboezas geleges polders, voor d© feandfeavlag van fem p®M®rp«il«m, fe«t
*,©ast zotidM. voi^lea fiedi«a4.
Voor dea Oudo Maasboeser. wordt voor^eateld a©a psil, dat veor feet
g^eal® Jaar war© t® onderaoudan op 0,50 m

Sit pell atemt oversea aet

feet, pell, dat d© mogelljicfeeid bledt tot feet befeartigoa

rim Am belaagan

van dea neevaartsf^ van Dordrecht. Mot fe©t voor^testsM® poll wordea d®
gstijfeavsns nlet gefeoel op dosolfd© wijz© toegankelljlc voor d© sefeeepvoart
sis feij d« tliams feeatasM© e®tiJb©^®Gias Kogeiijk is*, doefe «0t werkoa van
zo®r beseheidSB ateetiagea kan aaa dit begws9.i? wordea tegesEoetgekoaea.

X>a voorzienXne«sa, di@ nan de kleine havens aoeten -iiordtn getroffen, zija
la da bljlag® III in feet kort vo»i©M,
E®t voorgeatelde feoezmp®!! Itgt 0,50

m

feoogar iaa feet poll, dat

aet fe@t oog op 4® polderbalangea 4® «©o8to voardeolaa bledt. Kierdoor
zull®a Bataurlijk looaend© poMors aoetea •Korden

hmmlmi

®» bsstaamd® b©»

sallagen Koetea so-3*iiea voraterkt. 3® bemaiiagskoatea znllen la fe®t algosieen stijgon* Oebleken is ©sfetor, dat d® geMeliJk® gevoigan aiat opaegm
t<^,ea do waarde, dl© met batrekking tot 4@ scfeeepvftartbelangea aaa feat
voorgosteMo boazempoil moat 'oorden toegokwid*
Wst tea ©lotto d# lavlood ml nija van feet grkozea pail t^ aa»»i®a
vaa de doorvaartfeoogt® oaoer 4® brt^joa over d® Cud® kaas, zal is ©oa
volgend feoofdatwk isoram toegsliofet.

<M>

§ 51 • b2«

'^3

»»

Po bolBii-gaa vatii 49 sckeapiraax’bo
§ 51, tS0 ncprojeotoartle sc.h^aopyanrti:>l^lam«
Voomitloopoad op eon nadoro lieepreking TJin de Tocrg,eaoKaii plani:^,
woj'dt hiorblj sl3 teeltiaiing I8 GVteX’gelegd eea sltuatie op scixaal
1 I 200 000, praarop feet Vi jfellsadoaplaiii scbebaEntig is aasgegevon. Bij
van aes® siUisvio nog© blijksn, dat in de ondsriiaTlg© piannes iR opgenor.ea hat reeds gano&de Koedoodkaasai, aia vaamiec Yoor t®
blriiie'GSckeopvaext. vaja da Cuds Uubb tot hat iiaveagobiod van Eottardc^ai,
Hot ligt voorts iJi do bodoollng an het llartiQlaoiie Oat opan to siakan m.
daarin aan aoUaQpvsarbsluio Ban t© brengon, die de acliaiaiag sal vomoa
ttisechen den Briel-scha Maaaboozaa ©n don Oude i'ansboosmi,
r« J?rielrsch9 Maanbaesissi sal vaor da saha^pvaara toeguid'ralijk alja
door do bestaands schtitblula to Ilelievootnlxiia mi door 4© onfcis'orpon
jsluis in feet H?.rtalnchG Got.
00 oudo EariCbocs*^’! sal voor d© sclicepvaart toogaakolijk sijn door
liwtr,t.ronoejid0 sluis, door ©on sluls aan don send van h®t Koedoodkanaal,
dcor s.lttisen ean don bovomtoni. vac d© Koora, door eon sluis &an den
beaodemond van fie B©nea©ii-lorii6-.ls blj Huic be KoaEn'iOdo, door slnizea
ana cion benefiortriond rrxn d^s Dorfitsefeo Kil, doer eon sluia a&a den bene*
dericond vse feet Spul mi door sluisen aan dec bGjiederij:.oiid van fi® Cud®
Kaos. In feet pL*m vocr iGctstgoaomd.® nluiaoa is opsaaaneu mn groota
zecssluiB, sulks in vor'oitncl ircet de seevasrt van l>ordr8Cfeo<i
f

Wl^aiKiCfi; ia d® door d© binneavnart
vnnr.^egan,
Ala gevolg van fie onfi^havig® plannee sullen door do biaaeKvaart

aafier® v^sort^egon «orfi©a gevolgd daa 4i«, waarlaits® dit vorkoer slcfe .la
dan loop tier Jar®n fe©eft ontwikkold, la feet bi^soader goldt fill In fie
eorsto plaate voor da aijnvaart, Eooaln la hot bov«,r.eta©r*de nari. uit©engeset m gelijk weytl ®ungog®van in d® teekewiing >, aplitst dec®
vaart aich blj Pordreeht ia feet verlceer langs 4® Jfoorfi en feet vsrkeer
lane® do Bordtsefe® Kil, ia©t ail®an als gavolg vos de gspre Jectaerds
afdaraningec, naar xsod© ia verband riet d© voorganoEier. ’sti.lslgiae ia feet
splitalBgspuafc vail 3ov©a-^er?sed0 ©a Benod0C«li©r.''«da, ric-ot worfioa aang®noaen, dat d® op feet Suidaa goriefet© Hljavaart de ikirdtsafee Kil ni®t
laeer ml volgea, doefe gebruik aal maken ven do Hlmtse Mersi’edo. D® vaart
door de Kil toefe sou niet elleon urn

feetoekeaeii, rsaai* boveadiec

.feet passeerea v&a twee acfeutaiuisea., Uitaraard. e®l4t dlt eveneen.® voor
d© op feet gulden geriafet® Limburgaofea kolanvaart.
Hot is voorts aaa te aaaea, clat doorerig® liijavaarfc ©a do blacea*▼Bart door de 3<w®d®n»I4©rcs@d® op ilotterdaM, riowendeols 4© Moorfi ml
blijvoa volgoa ©ii weiaig gabruik ml mk^ van de Oude Eaas on feet Ko®-*
-doodkanaal**
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doodkanaai, waarbij slulsaa no®tsa v«ordm g©pass0ard» ter«ijl d® vaarti
dooi* de Kooi^ Op®A blijfti,
Da vraag, die ^ick irervolgaas voordoat* is j wslie r^sra-sg aal
wordea gevolgd duor d® ovarigs biaaesvaart langs de Dordtschs Kil.
Hat is niav asa ■&© a^ies» dat da vaart, dscr 4© Dorataeb© £ii zich
bij tot standkoailag vaa u# voorgenoacsi piaruxea ia beteekeaead® sxate aal
verplaatBea aaar het Spui of bet Yooraacka kaaaal. Daarbij suiiea isissera
eveaala bij de vaax-t door de iJordtsoaa ail, slaisen maotea werdaa g®paaseeerd, zoodat ae vaart door deza bsido »atereu, ais gsToig Taa ket
VI jfQiiaadeaplaa, aist aaatrokkaii^Kor worot daa de vaart door do Kil*
Sr jBioet dua vooraai&oiijk ra^eaisg «orden gekoudea aet two® ROg®*
lijiciiefistt, &f de b®loeId® bioaefiTraart bii^ft d© Dordbsciie Kil voig®a>
dif zij yolgt de Ki^we Mer.t0d®,
Voor d@ VJiart» di® goricut is op d® Doiie®* i** ds vaar^seg laxigs d©
Hi*auwe Mer^'^’Oda aieahts 2*5 to laagai' daa die isn.g3 da Dordtsck® Kil,
aoodat bij voorkesr d® kerwad® zal wordsa. gevolgd,
Yoor de vaart vaa d® lloord op kot liellogat daar«Sitogaii, botO'^oat
de l?fiou-.ie Marviede eon oiSEwsg vaa 10,5 to tea opzisht© vaK. de vaarb door
do Kil. Wordt sea voi-gelijkisg g^axaakt is d&n vaartxjd ok t® kossoa vaa
Sliisrasdorp aas kot iksllaaosck Diop tot hot ptmt, isaar de Papeadreckt-

scho doursteok ajuisiuit aaa da Koord, das wordea de voi{.;oad© uitkoaistea
vei'zrogea.
?oor slopes, atsoabootoa ©a motoi’bootoa gsxiddeld vareade 6^ km/hi
W.dorp-Hcord

to

gstij- gosldaeMe r&artijd

SCkuttiJd

totaal

stroom saelkold
longs Kil
lar.gs
de
idoffi

2,4 k

1,5 k

5,9 k

toA
m
26 tsg^n 5 to/k

5,2 k

5,2 b

26 siee

>,5 it

5,5 k

8 toA

Voor Eiotoi’bootoa geaiddoM Tarende 5 toA s
W,dorp-Koo:rd to

strooa

laags Kil
langs Morwede

ian^ Morwada

rsartijd

schottljd

totaal

1,5 k

7 toA

1.7 k
5.7 k

5,2 k
5,7 k

13 toA

2,4 k

gotij- gasiiddeld©

15if
26 tegea
26 re®

anelkoid

9 ka/k

2,4 k

-Voor-

80
Toor sotorbootca gmiddald varfflida 12

W*<lorp^oo3rd

Im

getlj-

gartlddsXd©

Strom

snellioid

kmM *

Yaartild

sehuttild

totaal

«' >.u*.A«.«.iiukT.r«'w

lanes Kil

lanes Marwede

i5h
26

langs Merwad©

26

im/h
10 teA

2*6 h

2*6

h

km/h

1,$ h

1,9

h

12

ma©

14

1*5 h

1*5

h

2*8 h

Cit daza Yergslljkaade cijfers* Tsaaifis ’8®!or liet total© opoatlio«d
oik© sluls >/4 h in rskesniag Is
blijkt* dat roor 4e l»Hgy^©

Yaart blj list volgss ran do Dordtaoho Kll, d® yaartijd ala regel aal 'Bor*«=
d^ teguastlgd, dodi dat yoop do snellope Yaarfe la doa rsgel oaa kortor«a Yaarfeljd zal wopdoa Yssto^egoa bij hot Yolgoa -swa d® Hiasme SSopEfede,
Of dlt i?ater zal woMoa govolgd* hangt ook af Yaa hot getij* tsaarhlj do
slhlzm wopdea bapolkt, lliaas is hat voslal ssoo» dat sl&pm of Yaaartulgaa* di© Wesaldlnge hij gasstig tij habbori Yoplatoa laet dea ^arop yoIgondea Yloodstrooa fflllemsdorp Yddr do k^tering toanoa bm^oikm, soodat
hot laogelijk is, dat yoop da tijYasrt ia aoordolijko richtisg Yoolal do
Yoorkour zal -sordm gogsYss
do Yaart door do Kll*
Ctogokoord kna vaa HottordaM near hot zutdeai* last eoa goRstig tiJ
Kop Yaa *t land wQpd®a bopoikt* zoodat hot m^lijk is, dat yoop do tljYaart ia aiidolljko piohting voolal do YCforksur zal wrdoe. gif^oY'^ aaa do
Yaart langs do Horwods,
§ 5>* Hot Koedoodkanaal*
Aaa hot eiad ran § 6 is gtt^ozoa op do laogolijkheid «a don mnlog Yaa
oontraal gologim havsa yoop blaneaYaartschopea to eorsbisoorea mot dea
eaaloG ’f'ss bot zoogeaaamd© Koodoodkenaal* EYonala hot goprojoetoorde
kanaal, is doze haYoi yoop do blBa«mvaart* die Yan^oi:® hot OQaoeafcelijfc©
HaY©E.bodrlJf Yaa Hottordaa is oat-AOspaa, behalY© op do te©k«aiag@a 2

m

18 toYoas aaageduid op do toekoaiagoa 32 aaa >4,

Teawijl
aanYaakollik' da bedoaliag hoaft gohad e® hot koaaal to
bosteBBBsn yoop do RijaYaart, blijkt ait hot bovea Kodagsdselde* dat blj
de oaderhaYlgo plaaaea d® aoalog hioPYaa yoop do aijaYoarfe althaas la
diroctoa zla aiot vaa groot belaag kaa zila, aaag®siea doze vaort zich
weinlg longs hot geprojoctoord© kaaaal zal rlehtan*
Oeheol anders is hot oeht^ gssteld met de biaaoaYoart laaga de
Dordtsche Kil, die gerleht is op Rotterdjaa, Op giroad
Yaa Yaartijd^,is het

vaa eea Yorgelljki^

twi jfelaohtlg of doze de Kil zal bXijYea Yolgen of

zich zal richtoo lartgs d© Kieawe KePKode* Woxnit eehter het KoedoMkaa^

kan e® bekortiag van dm Yaarweg wordm Yerkregm* die
Yaa moor laYloed is
dm Yaarti jd*
aaagel^, dan

-Yoor-

•“ 8i »
Voor hot wmkm tob eea varg0llja:Jliig kc®t; list rddelljlc voor m. als
•ind|«mt te n&^m het p«0it van 43
Maas teg^^ovar list laidd^ rm
don lognng aaar 4e In dan Dslffslsohs poXdca* m. &m poldar Kls^eld
proj^tssrd® orsrsla^vmi voar aassagsadarm, wsstslijk rm d» laalMen Torgelljkiiig oa te kmm. vas ket Hollaadsch Biep blj Willamsdorp tot bsioold punt op de Kieuwe laaSi^ geeft dan 4e Tolgende uit*

kcmatm*
Voor sl^an, atoc^sbootan m iaotorboot«i» gaaiddeld vurende 6^ km/h t
v,e* nfwib ‘''fl*? ’

W.dorp-RottardM km
stroaa
KiXoSoedoodkan.

Kll - Iloord
Xdaa
Kerw«i©-Koord
Idea

n
40 tegoa
40 Eeo
51 tf^ea
51 wm

gesiiddeMo raartijd
snolheld

sekuttijd

km/h

4,8 h

1*5 h

km/h
6^|«8 km/k

%3 h
5*5 h
10,2 h

1,5 h
1,5 h

^

5
8

issA
km/h

4,4 h

totaal
6,5 k
8,8 k
7
k
10,2 h
6,4 k

Toor motorbootes., gSBalddeld varmde f km/h i
W.*dorp*Sott<srdaa

to

Kll-B[o ?4oodkatt*

51
40

3U.1 - Sbord
Idaa
Mon^edo-iloord
Idea

gotijstrocaa

tegs®

40

mee
51 togea
51 aos

gOEslddeld® Taartijd
snolheld
9 toy^
9* ? toA
f-U toA
7 toA
11 toA

5*4 h
5*2
5*9 ^
7.5^
4,4 h

setottiid
1.5 k
1.5 k
1,5 k

totaal
4,9 k
6,7 k
5.4 k
7.5 k
4,4 k

Voor motorbootws, gamiddeM irarende 12 toA i
W•dorp-Rotteriaa
Kll<-^edoodkaB.
m-Noord
Idcxa
Merwodo-Noord
Idoa

to getljstrocas

gsaiddald® tmaartljd
snelkeid

51
40 t<^<m
40 ®00

12 toA
12-10 toA
12-14 toA

51 tegaa

10 toA
14 toA

51 m@«

2,4 k
5,8 h
5,1 k
5,1 k

sokufetijd

totaal

1,5 k

4,1 ik

1,5 k
1,5 k

5.5 k
4,4 k

5,1k

5,6 k

5.6 k

TJit do bo'^sasataand® ¥©rg9lijkenda eijfers, waarla
roor oik®
oluis ee® opoatkoTid in rekeaaing Is gobKxekt van 5/4 k, klljkt, dat voor
do langzano vaart d© Yasrtijd aansionlijk ®ordt b^iinstigd bij het gobruU
▼an hot Koedoodkanaal. ¥oor do snellor© vaart is dit vsmrdeol in veel
mladore isats aan^ezlg m. sal, indian bij do kontoring van vloed op sb
Kop ran *t Land kan word©® boroikt, de ttjdsduur van da vaart langa do
Morwodo zelfo nog lots tortor taiaaea zija dan do vaart iaaga hot KosdO'Od**
kanaal. Toor da baoordaeliag van don te volgan vaar?/eg Is teveas van in-vlood-

. 82 vlo»a, t«aair lam in ket ultgastrokte hQV»ng9bi@4

moot si4a* la da

vaarti gsj*iQht op oaa 4©r iiavasua, dio oootalijic liggan T&& da in dan
Calffalscka poldw an dan poldor Klesheid gappo jactaerda otrerslagixaven,
dan kau da vaart langa da Koord aaatroldcelljk nijn* Eaaft da Taart
daaraatagan al» aanTaakelijSc alndpuiit avcn^^anaanda geprojeotawpdo haTen,
da kavens Tan Sehladaa of Vlaanding^, do FotrolauKhaveaa van Rotterdam
of d© aaii het einda Tan kat Koodoodkanaal gaprojectoarde blanonkaTan,
dan gal da Taart laoxgs dit kaiiaal Toordealsn. biedan* Gaeft ffion ©Torig®nooxda blimaakavou boYondies een realttatpoakaaho Yorblndlag met do
*4iiaalhaT®a» dan gal de Yaart Tan hot Hollandsoh Disp hij WlXlertadorp
tot fiit groota havenbaoaia niot alloos in afatand, muar ala regal ooh
In tljdaduur, korter sija, waaaoer dose sioh rleat langa hot Scanaal.

In § 6 werd or roa ,a op geweaeri, hoo het atoeds drukfeor wrdendo
Yorkoer op do Hiouwe Msaa de gedaohto nanr Yorea heeft gebracht Yaa
©on plan, waarbij dit water aou wordea oatlAat, Blljkoafi de acdiOtSBatlg©
aaaduidln^'; op de teeksaiag >, ia het jaarlijkacho Yoriceer op do Hiw«@
Kaas baaed®! doa. ffioad Tea dea IsaHaRdsohe IJasol oatsavoer 106 Ejlliioeaj
ton* Kierhlj kcKt dan het verkoer met de teToasleephaoto*! Yoor hot halaa
oa hroiigon Yea d© sleepsehopoa najir do ankorplaatson, die la hat drukst
hev&raa deal Yan da rivier galagoa 2ljn, D& eanleg van het Koodoodkanaal
aol aoolEakaliJk ala gsvolg hehben, dat de vaart op het drukstbaro
deal van do Hietiso kaas

Torsinderes, hetgeen voor de bij de Hiauwo

Eaas botrokken aohoapTaartbelangea, das o©k Yoor do Rijnvaaart, ©on oaaiokonbaar Yoordool sal beteakoaw.

SoYenetaand© OYorw^liieen hebboa ©r to© galoid m hot Koedoodkonaal^
ala Yoar^iOg vocer do blaaosYasrt in do oadorhaYigo piacson op to aomoa.
SSot batr^kiug tot hot Yoorgaande aij or op gowoson, dat do Yooa**
deolen, die blj d^ aaalog van hot KoMoodkaaaal kunnm oordoa Yorkregon
in niet onbolaftgrljko mat© afhanksiljk sija Tan d© «ijae, waarop dit
kanaal met do haY«s van Rottordsaa in verb lading wordt gebreoht* Skju d®
uitmonding van dit kanaal, in YorbaM met eon wljsiging in 4© havonplaattos van Hottordam, in Kestollik® rlchtlag aootan ssordon vorschoYe®, dan
zou hot Koadoodkomialplan voel van aljn aaatrakkolijkheid Yorliesen.
§

So aghoepvaart. aan do aluizoa In 4© vaert van RottoM'aai op het
Hellegat.
Voor da hope ling van 4® te Terswachtm scheopYaart aan 4© siuizm is

do Tasrt van Rotterdam op het Hollegat, dioat ©orat to wordm nitg^saokt,
waerop dit schaapYaartverkeor thana kau wordon aangenomon.
Blijkoa© hot modogedoold© in § lb badrosg ia 1?47 4© intornatioaJil©
binneavaart van Hodorland op 3elglB

Frnnkrijk long© do Sordtsehe Kil

44 000 aohepoa, mat ©ea laadYaifiogan van 1> aillioaa ton ®n 4® nl®t-interaationale-

iatarmtional© blirnsn-ygart langa daae rlvi«r 7> 000 achepen, mat een
laadvamog<m fsa ? aillioen ton. Voor de bepaling ran da slnlsafKatiagaii
wrdt !iaiiga»anea, dat van dit verkeer op Rotterdam an omgeving is gericht :
interf^tionala vaart

j^O 000 scnapen n.l.v.

8 mlXl.toii

nlat interoatloaala vaart

65 000 sebapan ja.l.v.

8 niil.ton

totaal I

95 000 scliapea a.l.v. 16 mill.ton

Bij da onderhaviga plann^ wordt altgagaan van de gedachto, dat dit
verkeer zicd gebael sal felijvan rlcbtaa door de Dordtocixe Kil. lUsrblj la
ovarwogeii, dat de vaartijd langs de Kil weiiswaar nlat altijd gunstiger
is, doch dat blj de va^rt langs dit water als regal minder braadstof
aal soi^en gebruikt, waard{)or de veanroerkosten gunatlg worden beiavloed.
Vervolgsne biedt de Kil meer besehuttiag dan do llsaavie fiersade, moodat
bij ruw aeer eerstgenoemde rlvier voor de vaart mal «ordea verkoasaa. Tmslott© dieat er rekenisg moo ta worden geboudea, dat de gegeveaa voor de
latenalteit van bet scheopvaertvarkeer zlja afgelald nit statlstisoh®
gegeveae voor e@a bepeald JIaar @n dat os tot eoncrete cijfers te kom^f
eakele veroMerstelliagon noeaten aorden gaaaakt, die sist aan do band
van verkesrstelUagen of op imdere wija© konden worden geverifieerd*
te voorkozea, dat de sebutalnizan ts klein zoudesi wordm bmeten, aija
de boavaelbedan, die als gz^ndslag dioaen voor do vaststelllag van de
slniaafssetingen, dasrom flaar bovon afgeroad,
Voor de sluiaen bij Willemsdorp wordt dtis aangeaomaa eea verkeer
van 95 000 sobspen net eon Isadvamogea van 16 millloeH ton, bastaanda
nit i
8. sleepvaart inclusief sleepbootea : 25 000 scbepea m.l.v. 8 mill«ton;
b* vareade op eigen kracbt
i 10 000 schepea m.l.v* 8 miU.ton.
Do geniddelde sebaepsgrootte bedraagt voor bat totaal 170 ton, voor
d© aleopvaart Inolusisf aleepbootea >20 ton, voor de scbaepvaart exeln»
sief slaopbootan 4-00 a 4>0 ton eu voor de op elg«i kracbt varende scbopen 115 ton.
Op grond van do asng;sn»m acheepvaart door de Kil kan dns ?sord.^
aacgonomen, dat bet verkeer dat sleb van de Kil verplaatst naar d© Rieuwe Mar4?ed8 teminsve bedraagt i
bestaaad verkeer langs de Kil
s 155 000 sabepen m.l.v, 41 mill.ton;
toekomstlg verkeer langs d© Kil s 95 000 scbepea m.l.v. 16 Bill.ton;
verkeer naar de Rieu'?!® MerKsde s 6o 000 sobepen m.l.v. 25 mill.ton.
Do hierbovmi onder a en b ganosjade vaart moot su cordon vordeeld
over de slnizen blj Dordrecht, die toegang geven nasr de Roord ©s de
sluis aan de nitaonding van bet Koedoodkanaal. Daartoe wordt veronderstaid, dat van bet onder a gsnomde verkeer bet meeate zal worden
—aangatrokken*

aangetrokkaa door h&t SoodoodkamaX, aaiigezlaa dlt toe^ag zal gaycffli
tot eaa SlaneaihaTea, die ia verbindiag kcsat to ataan mot e<m groote ovor^
slaghavea voor mssagoadoraa ec dat bot sader h genoeiado ▼orkoor# waarto®
iroai vracht on bourtvaardara jsulloa boboor^, die btim boateoslag axilla
hebbaa aaa de Klouw® Maas bovoastrcx^ van do laaXhav«a, zicb golijk over
do baido vaarsegoa sai verdeolea.
Hot acheopvaarttarkas^ door do sluises bij Bordrecbt, die toegaag
geves tot do Hoard, xjordt aangeaomea als volgt £
a« sleepv-aart iaol* aloepbootea i 5 000 sehspoa ra.l.y*
b, varaMa op eig» kracbt
: >0 000 schepea ®,l,v,
e, biimenvaart mat bestesming
Dordraoht

>0 000 sehepcss rt*l.v,

1,5 riiH,toa;
5,5 jslll.tosj
2,5 ®lll*t<m}

s

totaal I 05 000 sebepea
?,5 aill.toa.
Eet sobeepvaartvarkeor door do sXuis ia hot KoadoodkaaaaX woxdt aaa*
gonoEOi als volet {
a* sleopyaart iadl* sleepbootaa i 20 000 sehepea m*l*v*

b,5 SBill»toa

b. varende op oig^ krasht

t 55 000 sehepaa a.l,v,

4

e» vaart van 3pii.i ea Oud© Maas

s 15 000 schepea m«l«v»

1,5 Eiill»toa

to teal

s ?0 000 aehepen fs.l.v, 12

mlll.toa

mill, ton

Met bstreldclag tot do froqueatle van de vaart aaa te slniaon, sij
opgaaerkt, dat b^boadeaa aan de sluls«a aaa den benodaBRond vaa de CHide
Maas, voorahaads iseisig kustvaart ean de tot bet TiJfQilaiideaplan b^oo—
rends sluizen boboeft to woMea vai^acht* Bij hot vsstatellaa vaa de
afmotiassa var. de sluizsa schijat hot Jilettsmia geyjsnscht m met de mo»
gelijkhoid vaa hat j>aas9@rea vaa kustvasrslora roksniag to hou&m*
§ 55* Be eapacitelt van, sehatslulzea^
Bij hot bepalea vaa de afeotlagoa van seheepvsartsluisen doen zich
twee mogelijkhodea voor; d« sliiisafaotinsea 'mmm goheel wordea be*
heersciit door 4a al^isotiagon vaa hot groetste schip, dat moot kaaaea
wordea doorgosahut ©a de sluiSEf&etlngea kuaasn warden bepaald door h®t
aaatal schepen, dat ia eea bepaaldan tijdsdtiar de slais aoet ksmam pas*
seorea. Ia hat iaatste geval sal, behalve do ©chsepeafaetlsgas, sea
capticiteitsber^oaiag mostai ultwijzea hos groot bet oppervlak vaa da
alula most wordea.
la hetgeea volgt wordt s«i cajkxeiteitaberedcontng voor solmtsluisaa
voor de biaa«avsart aaag-^ovoa, De gsdaehtsagang, die hlerbij vjordt ge*
volgd, is wo®rg@gev«si in § 9 van d© reeds g^ioesads nota betreff^sida de
afdsTOsiag van don HoHandsche Id'assl. Voor d© brosv^srneldiag mogs mar
dea® nota wordm vorsea^®*
Voer do b®c^c<ming wordt ingevoord ©on factor f, die aaagseft hot
quotiMt van het eppervlak van bet schip so. het laadveras^en ia to^m

van loco ks. Dezo factor Is alsfc 'roor alls sohspsa hotasifda, ^eh. vsrandert met hot laadTOtmogea, Voor em schip vaa XSOO ton bi4iroorte®14,
is

factor 0,5^ ca voor eaa schip vaa j^GO toa 0,75* £»ea« feotor t
tce.t<eMi»a

Is ep do bijlogo 1? graphisch aai^egov^ als sen grootitoid, dis resaltaertttSt eoa asdac© totSiS©, di© hst vsrtaad aaagQffift tussohoa hot laadvor^ogesi
«a de oppervlakte vaa achepsa voor d© biaaoavaart.
Voor d© borakeaiss diea®a voorts de volgiKide croothsdesa t
% »» da capaoitelt vnn do sluls in tonam *8 Jaarsj
F • da ©pp^«rlakto van da koUc in ®2j
T » da scfetttti^d, uitgodrtikt ir. «r€8i.
Do barek<mlag is alavolgt s
aangeaoiBKi «ordt, dat d© kolk talkens voor 70^ wordt g©vuld, asoodat het
echsopsopporvlaic p«r sc&atting badraagt
hot goschatts opi^irvlak is per Jaar 565*'

;
24

?0 F

6120 1 5

voor d@ 'bapallag van de jaarcapaclteit, uitgedsnikt ia toaaoji laadvemogi
moot laststber^oads grootheid wordea godeeld door den factor f, zoodat
n ^ 6120 F
^
T.f
teeken'ing
Op de bijljiige 20 is deze groothaid graphlscfe aengegwea als vsrhouding tuascheii de joarcapaciteit 'Q, ©a de kolkoppsrvlakte F, tolkoas voor
schepea
eon geiaiddeld laadveosiogen, opkliiEaefftd© van SO ton tot ^00
ton* In da aldus ve3±regen kromen is teveas. versserkt d» schutti^d, dio
voor ©ca aluis van 7 x 55
is aaRgsiioisQn op 20 vdnnten en voor ©sei
alula van 14 z 240 ri2, aooals voorkont ia hat Kaas-Waalkasaal, is .aaag®»
aoaes op 45 Rinat oa.
De toepessiag vaii de op d@ bi jl>.t!ig4 29 nangegevaa graphiekaa verelsoht
eenigo voorzlchtit'^e-id, aaagszlen de botrekking tassshen dea factor f en
hot laadveraegen van de soliepen niet llnaair verioopt ea daa bij het gebrulk van dozen factor eea onnaa^aurigheid iaslalpt, waimsor de laadvernogena van de acttepaa ver uiteea Hggea.
Voor het gebruik van de verstrekte t?aardaa voor il, sal &s voorts
rekening Rede isoatm warden gohoadea, dnt bet scliecpraartverkear la de
drukst® Baaad neor io dan 1/12 vaa het jaarlijksohe varkoor ©a dat bet ver*
k®@r op den druketen deg laoer is daa l/>0 '^aa het maadverkeer. C& asa
den redalijkers elsch te kusnen voldoea,dsst storiagsa als gavolg von tijde11jke overbelaatlng wordsn voorkcssea, xoot voor hat varkrijgoa van d©
waarde % ami factor smrdea isg^^voerd, die voor da seeste alaisea ligt
tusseiiea 0,50 mi 0,40* WQx*!it bovaadlan r^eaing gghoudea mot aondagsslttlting ea boporfcto nachtvaart, dan noat bovmidion sen factoi* wos-Hm. isga*
voerd, i®aai.’vaa d© wiarda kaa wordcB gosteld op 0,&# »®aas©r sea zich. van
bovonjsimioeEade forejuie bodiant, zal voor da bapallai; van hst opparvlak
van de sluis,het JoarliJikseha verkaer, ultgednd::t In tonnes laadveaaog
-doa-

.
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•

dus mooter woMen ▼ommigiuMigd set 2 h 2*50.
§ 56* De yaaydloptea,
Blljkeas hat botrenstaande ia er bij hat bepalan vaa bet boezsEpeil
op dsn Oiide Maaaboazeia rakeniag laede geiioudesi, jiat voor dmi zaeraart-?.-^
•raa Dordra^t em diepta sal Kord^i Terkrag<m Taa 9,50 m. Do waag is
m : welka vaardlepte moot isordea aaag^^oiidaa TOor do ovarigo wateroa,
waarlaags da boossma door alddol ran sebaepYaartsiaiaosi tosgan&olijk
zljn. In hot prao-adviea, dot door den to^mallgOE Ifeordlassnloor-'Diroo-’
teur van den Rijkswaterstaat Ir.F,L*3chlingaaaiui nerd nltgobracht ter
gologonheld rea hat elf do bianensolioepTaarteongres op 10 aa 11 Jiml
19>6 te •s-GraTroahofio, is -noor do soraaliseoriag vaa voar^egea Toorgostold ©on iadeolisg ia 6 klass0n.So door Ir.Sohliag^jaim roorgesteldo
klassoaiadooling la als staat XIX in do bijlago I opgonoaioa. ¥oor do
klasso I, niaarbij is aaagea<^aa eon laadirarnagoa van 2400 ton, ia voor
do diapto bovea do slagdrespols vooressteld 5,75 s.
lamiddols hooft sea bij d« plannoa voor hat /ssstordaci-^ijnteaaal
r^oBiag gehoadea aot eea grootore vaarwaterdlopto on doxo bepaaid op
4 a. Hot sehijnt aanbovolmswardig w ook voor do b©laagi‘ijk© vaar«egea
voer d«i VlJf0ilandfinlK}«sem laatstgmoaEid© siaat als siniistsi aaa te hoodea. Eierbij dioat aiet all©^ t© wrden godaeht aaa de ip^oote sleopschepen, naanran de grootste diopgaag biijkeas het sodegedooldo in
§ 11, >,i> ffi bedraagt, doch tsvaas aaa do kustvaarders, eaa^rimn do grootsta diopgaag 5,50 m tot >,50 ra bodraagt.
In hot eveng^K}®^® prac»dviea vraagt Ir.Sohllngseiaim de aaadacht
voor de gSH^ob© ontsikkallng, welk© de kustvaart met kleiae aotorschopea
in d@ laatsto jarea heeft geaomoa ©a den invloM, walke daa.ryaa zal laoetan uitgasn op do binnenscheepvaartwagon, Het is duidelijk, dat deg©
▼aart Tea graote boteekonis kaa wordea voor het goedereavarroer door d@
jaogelljkheld ca tmt d© daarvoor gebruikte sehepen niet alleen de over*
seesch© trajectm af t® leggen, iBaar tev«ms ver in het biimsslaad door
to dringan. Hoe seer binneaschoapvaartwogea voor des© ochepea bovaarbasr
zija, des te meer wordt vervoer zoader overladljag sogelijk on des to
aeor nordt het ge^eela land 4& groot ae^veasebled. Hot sehijat dor*
halve raadzaas oa utt eea oogpuat ven algsaaon varvoersbelasg, aidus
Ir.Schllngesaann, bij hot kiezen van de afaotlngaa van binaeavaartssgen
ook set doze vaart r^eaiag te honden#
Goldt do hlerbovon zoo lunwkeurig mogelijk alt het praoadvies
ovGrg®Etoia®a aeaaing zelfs voor ver ia het blisaealaad gelegsi vaajcnfeg®!,
zoer zeker geldt zij voor d© tot dan Vi jfeiland®nboez«3ej beteoraade vaeraegen, die tot op hedea set kustvsuirders bevaarbaar zi>a gewoeat*
Yoorgesteld wordt eea sinlsna vaardispt© vaa 9,50 a voor de Oad©
^aas*

Maaa T<aa tia zmh&rm van
tot haar besiOdamoM ®n eaa minimw
vaai^iept® van 4,00 m. vdop do ovsriga sateroa, iwarlongs d® beid® boezacBA

door sehutslulzon toegankelljl: zija* Yoor da toapassin© vm laatatbadoal*^
d» vaardispt®, isordt aangmoiaen, dat da boozematandm inumoa dalea tot
0,20 a banodan bet to ondarhoudan pall, s^odat voor dan Ouda Maasboazaa
da vereisoiite boogtaligglag van doa bods® ts >,70 a - on voor daa
Brlalscba Maaaboaam 4,40 ss -•
Do voornaapjst® tot dan baaaaR b^ooreada rivlarea voldoao lutoscboots aan dan alseb van eea Vfiardiopte van 4 m bij do voorgasteida
boezcffipeilen. Van do Onde Maas, niat allaoa b^sdsa, maar ooM bovea d®
zaoliavm van Dordracbt, van do Iferdtaolio KiX on van bat Spiai llggeas do
bodojis balangrijk bonodan bet deartoe v^aisciit© pell. OoM op do Brielsoho Maas aal tussehsa bet open to laaMoa Harteleche Gat on do bavon van
Briollo do vorelacbto vaordlopto van 4 aanwoslg zija.
Oje aan do voorgestold© vaardlept® te voMoan, soet bet Ifertalsche
Gat worden uitgodispt tot 4,40 la - voor bet godeelte, dat sal baboorso
tot den Brlolscbo Maaaboesom. Ds op da scbeidlng tusschea do beido boesms te bouwen acsbutaluis vericrljgt in bet weatelljk boofd eon dr«spol,
waarvan do boogteligglne evoneens is bepaald op 4,40 a
De bodma van bet Koodoodkanaal on van do daaraan aansinitende haven
voor da blnneavaart koam ts llggen op ^,70 m
Dezelfde boogteliggixsg
goldt voor d» dreapols in bet binnanhoofd van d® aeosto aan den Oude
Maasboessm gelegan slnizen*
Toor de bepaling van d® hoogteligglng van de buitensluisdreapals,
is ttltgegaaa van oen pell, dat per jaar niet laeer dan 12 keor wordt on»
derscbraden, De g©gov®is biertoe zijn ontleend aan da freciuentlea van
laagwaterstanden op do benedeanvlorea, aangc^ev^ op d® teokenlng 21,
Gltgaaade van geaooJKde waterstandcn on van een ainirairai vaardiept® vaa
9,50 n voor de zeevstart vaa Doxdrecht ea van 4 m voor da overige vasrwege*
worden de boogtellggiagea vaa d® sla^irewpels voor d® gsprojecteard®
sluizen voorgestald als volgt t
Aanduiding van de eluia

Sluls in bet Tlartelsche Gat
Oroote sluls voor zeescbep^
etna benodensiond Oude Maas
Blaaonvaartsluis of klsine
sluls voor asescbepeu aaa b^sdenmond Cude Maas

__,.
blnn<aidranpel

buiteadretapeT

4,40 n - {westzljde)

5,10 m «• (oost«
zijdej

9,00 la -

10,60 m -

>,70 m -

5,10 m -

Oroote sluls aan hmMasmstid
Dordtscbe Kll

>, v0 a -

5.30 »

Kleiae sluls aan b^iedeimond
Dordtscbe Kll

>*70 m -

3.30 a

80 hoogtellggiog
binasnar®5p0l

Aafflidulding fan 4@ sXnim

5,10 s -

Sluls aaa witeoEdlag Koedoodlcasaal
Groote slxiis aaa bowaaoRd Iloord
MJ Dordrecht
Klein® slnis aaa 'Dovcmosfl Kocard
bij Dordrecht
Sluls bi j Huis ta Moryjocl®

^40 ® 5.70 ffi -

5,05 a *

t,70 m -

4,05 ® -

2.70 ® -

4,00 a •

Sluls aan bensdsiisoad Spui

1,70 m -

5,55 m -

BiJ 4e hcpallsg vm. da hoogtellgging ma dan drtepal in hat ooateliik=
hoofd ir«B 4® alula In hat HarteXseha Gat Is nlat ultgagsiaa ran hat todsmi^
stlge pail ran tea Oud© Maashoaz^, doch Tan da rlrierataadm op.da Ouda
Maas rolgeas dan taotoasdaa toostand, Baarhij is orse^soges, dst d® mitrearing ran het Vijfeilaadaaplaa .in gsdoaltan ^1 goschiedan en dat da afd«Eilag Tan da Brtalsch® Maas daarbij Tooraf zal gaan aaa d# ttfda»ing ran da
Oude Maas, zoodst da mterstandai op daza ririer aasTanhaliJM hapalond
zullan zlja rocr d© nan het ©.ostslijMs hoofd ma de schutaluis aamsezig®
Tuardispt®*
Voorts sija de klela© sluls in dsa borsnaoiid iran d.s- Koard MJ
Bordrcffiht es d@ «luis h,ij Huls fee Eorsad® hsst«ad Toor kloia® sshoijsa,
zoodat ®©3 mmrdispte ran > a aaa deae sluis ToMosMe is*
Toot do hspaling

d@ toogtallggtng vm da bod sms T«ft da bi j da

Tarschillends slaiasn geiaeojoeteord® TOorhaTeaa, dioat ar Tan te wordwt
ultgogj-iftii, dot Tftsrfcttlgan «®fc d© grootst® Toardiept© aiot tashaog k;«im
bij d@ latjgat® t®

waterstaadan. Gitgsaad# ran §.m moiimm

diapgaag ran 5,50 a, zijn 4© hoogfealigsingen Tan 4© bod®i® ran d® roorhavaas TOorgasteXd als TOlgt. s
bod®a uit t« g,r»Toa Ibarttlsoh© Got, ©ostslljk Tsa d« sluis

5,50 ® *1

bodao ToorhaTen slulsen bij Bordracht
5,5^ s •!
bodaa vooshaTon .sluizon bij Willossdorp
6,25 ® •!
bodaa ToorhaT« siuis aan b^odamtmd 3pai
-4,00 ®
m hi®rboT«
hoogtellgglngss «l.jn bspaald ulfe^and® fi®
dm bostaandon toestaad.* Indian bsrek^^liigm zuil« uitsijzaa, dat alsgerolg ran 4® tmTgmemm werkoa, wijsigtsgaa la d®
t@ rar*
waehtsa zija, zallen 4e Toorgeatolds hoogt®liggiae«ai deamaa di®B« t®
word«a aangopaat.
Git 4® MerbOTSfflt wosrg^oTm besch3uwing«a is hst thans sogslijlE
tm GT«r t« ^an tot h«t b#pai«8i van d« afeotiagea van 4® ssimtalniz)^

§ 5?» as sclmtsluia in

Hartoische €>at,
Eooa.ls in h®t bovesstaaMo «®rd aedK^edasM., Mgt h®t in 4® b@do®«
nn£ CMS hat Hartelsch® Gat Gpm t« mikm mi dnarin «©a schatsluis m& %&
-breagea-

-
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-

broagon, dl© d® ®cb®@pra«rt «o®t kuimatt doorlatea ttisschea da b@M® t©
’sroiaaa boegoes. Daza achaapvaeru aal onijevQer oTsrseasfe^aasa n&% da
•raart op da Botl©k, Sooala uit d© ala bi^laga iS overgol©^© aibaatia
raoge bliikaa bocb, ligt bat in do badooling cm. do
af t« djsamaa,
aoQdat bet verkoer laixga das;© ririar* ddb kaa wordea aangsaoaaa op rood
6000 ©chepoa mefc am. laadvarnogaa Tan 530 000 ton *3 jaars, d® alula
in hot Barteiach© Gat aal m^t&n passaorea.
BI4 do bspallng Tan do afteotingm rus. diKS© alula, ssija hot niot !K>o»
26©r d® bosToolbald s(Jbop<m, di® jaarlijks laoetaQ vjordaa goacbut, di® da
af53©tingcn bopalon, fcua wel do amotlngen. van d® acbaiJon, die siostan srorden doorgelatea* Blijkorts bet sed^^eeld© la § 20, -ft'ordt do Boti«k be»«?rm mot kuatTaardsrs, jsarineTaartulgsa on piozlorjacbten m Icoat or ondor
d® doorvaronde sleepsobepea 00k «8i ocsas e®a aot e«n inadTOrjEogw Tan
2000 ton. H®t kMt alet noodjsakelljk roor om d«ae sluis mlk® afsastiagoa
te germ, dat ereabscbeld sleepschip kan sordea doorg^cbut*
Aadaraijda dient rdkssing t® words® gcdsoude® laot d© afaetii^fta Tan
a® alulaas In h©t foorasok® teaaal. D& doorraartwijdte Tan doz© slxii®
is 14 a, CSa d® Taart door b«t kanaal geoa beperklngm in d«a weg t®
lj^,gen, zal hot aanbereiing Terdionon om da sluia in bet Hartelsch® Oak

arsnaeas. 14 n bz^ad t®
Wat nu d© lengt© b®tz*oft, wordt gemeend,
dat 90 n Toldoasd® Is. Dqz© af^eting %*®rdt la hat gaaoasd® praeadTias
Tan Ir.Scblingmann aanijegeTen als mlnsta siuislmgt® in aaa
Toor da klaas©' II, siinda Toor sahepen set &mk laadTamogen Tan 1>50 ton.

Voor d® beoordaaling zij voorts varwesm aaar da als staat XX in da
bijlago I opgaiJoasa gogeraas, die zijn ontla^id aan bet veralag Tua da
CoBsaissi® Tan lageniaurs Tan daii; Rijka'wutsrstaat an Tan dan iroTlacialen
waterstant van Uoord-aollsad, Tan 2uid-iloliand en \ma Utracbt, ondar l®iding Toa don Dtreeteur-Ganeraal Tail dm. Rljkswatarstaat, iazaka; Koasalisatla Tan da ISodarlaiaiaeb® TnaaMegm in bat algesaaa ®a Tan dl® la de
Eollandscb® laagrlakta in bat bijsoadar* 0o Ttxsrgestaiaa lengt® Tan 90 a
galdt daarin eTensens Toor &m sluia in san aabaopvaazdJ’Si^ volgena d®
klassa II, walk® is badoaXd Toor Sidiaptm net «»n laadTarnogen Tan 60O1000 ton.
Do Toorgastald® ufnetingen Tan da acdiutsluia aija dua: laagte 90 a,
brsodt® 14

a m

diapts 4 aj da dreap®! in bat naar de j&fielscbo Kaaa g®-

keerda hoofd is geprojaetaard op 4,40 m - an d© drmpel in b®t naar do

Ouda baas g©keord» heord op 5»10 ®
Volgmis dit Toorstel kcRsa de draapels boogar to Hggen dan dia la
da slulzan aan hot aind® Tan hat Voornscbo kanaal. Das® sluizaa liggea
«©t bun drsapals op 6,20 a
Do bodan Tan bet toomscb® kanaal ligt op
5,70 ra •» Daz® pailen »ijn dastijcls zoo bapaald, <3$sda.t bet kanaal toon

moast dienan als zeescbeopTaartsa® Toor Hottardam*

d® diepta in bet
»kqnaal-»

kanaal @«amaal aanwaslg is, moat li®t voor mosolijk wordea g^Maa, <lat
in varband Est *9 Lands defeasi®, voor do aluis in bet liartolsohe Gat
laeere drsrapels ?K>rd3n geblsoht.
De geprojectaorde aluis is van voMoends afiBefetagea tot het door»
laten van sXoepsshepen met oea laadvamog^a vaa 1>50 ton* D® capaoiteit
is ongereor het IS-troudlg© ▼an het to Terifachtea biaaenvaertTerteeer*
§ 58#

De sohutaluisen aan den banedenmond von de OMe Maaa«
Blijkens het bovennodegedeelde ligt het la do becoeling cmi de Oudo

Uaas aan haar beacfleamoad af te damon &ii daar ton behoeve van do acheep*
▼aart, bImIzwx te bonsen,
Voor de bepaiing van de scheepraart, die aan deai© siiiiaon kaa worden versacht, moot worden rekealng gehouden mot do zaevaart op Dordrecht
on E^ijndrecht, die alch richt iangs de Oudo Maas on de bianenvaart door
d® Wostfioul, die aicii vortokt aaar do Oud® Maas m d© Botlek,
Blijkens het modogodoelda in § 10, kaa het aantal aeeschopfln, dat
▼ddr dan huidlgon oorlog do Oud© Maas door da lestgeul oimiar, wordeei
gesteld op road 600 schep^ per jaar, hotgeen dua betosfcent eea seeraart▼orkaer aan de sluiaea van ten hoogste 1200 schepea.
Biijkens het madegocleeldo in § 20, kaa het binnenseheepvaartverkeer
door de desfcgeul wvdm gestold op road 1^ 500 schepen met ©on laadvarfeQgen van 1,1 siliioaBa ton per jaar, dat zich verdeelt in

7500

sohepan

met otm i?iadvQraogaa van 6Q0 000 ton op do Ouds Maas ©» 6 000 schepen
met mu laadvermog® van 500 000 ton op da Botlek# Laatstbedoeld verkear
sal isieh na d© uitvoarlug van de voori^namen plannen dus rich tea door
het liartelGchs Gat#
liveuala bij het projoctoeren van do schutsluis in laatstbodoeld
water, is het ook bij ds ondorwarpelilke aluizen niet d© iatenaitelt
V(ia het vei’keer, dat d© sluiaafteetingen bepaalt, doch de atoetingen van
de schepen, die tioeten wordea dooi^eschut,
Aangezien met zeeva-art m mot binaenvaart moot wordea rekoalng g®»
houden, zija two® sluizen ^projocteerdj eon slula ultsluitead voor do
z©ovaart en eea sluis voor de aeevaart on do bicnenvaart#
Voor bet bopaloa vtin do afeetingoa van de zoevaartsluis, is ultgogaan vfm do basohouwlagon, die aija gegavon door don lagaaitsur in t.d,
van dan Hijikswatarstaat H#A#Li:mtiag, onder don titolt Bijdrago tot de
konnia van afeetingen van zeeaohepen ton behoove van hot projooteorm
von havens, vaar/«eg©n m kuasteorkon voor do achoepvaart, m die als
bijlage IV aan doz® nota zijn toegovot^d*
Sadat in dit gesehrift eea ulteeaaetting is gs^ovon over do vsrsehil
lande ochoopsgrootten, waarbij ond®rscheid woi^t gmaakt tussehon passa*
glereschepen, vraohtschopon, taaksehepea, kustvaarders m sleopbootea,
-wordt-

wordt

&m h®t ©ind ©ea orcEnsicht geg®T©a vaa 4© Tersehillaade cateip-

rie^ vaa ze©sch0p©a» garaagschikt aaar tom itoioad la

aat aaa«

duidlng imn d© daarbij bdiocsroade slulsaftoatiiigoa, la dlt orerzicfeb
wordt oad«r Ilia aaag^arsa de categori© yrachtschepsa tot 8000
mat de gaeiiddolde efiEi&tiagea: lengto 150 a# braedt® lS,50 ® «a diepgaag
8,50 ® ®a aet d® iBaxteamafaettageas leagt© 150 m, braedto 1? a ea dlepgang

9 a, waarbtj dan als gewonachta afiaotiiigen -ran d® slals ^ordt aaa-

gegeveaj lengte I85 b, brcedto 2> a ®a dlepta 9#50 »•
Laatatgenoend© Bfmetingea zija voor da scbeapraartsluis gevolgd,
Be iaugta is ar op barsfeeM, dat behalva ean 150 is lang schip, 00k oaa
grooto slaapboot of twee ip'oote sleapbootan naast elkaar. In da aebut"
kolk kunaen ^fordea toegalaten*
BiJ da ba^lli^ vm daze afuetingen la oirei^oem, dat de seerraart
Tan Bordrecbt vi^chtvaart la, Voorts ia bet '#®llsi‘**asr nog nisae? voorge^.
ktfflien, dat ean seaaoblp van da naximn afeetlngm, msarop do geprojaeteerd® sitiis is beapakead, onder nomale c»xatandigbadi@ft de zaebaven van
Dordrecht aandeed, dock hier staat t^eaover, dat nu do kostsa voor de
verbetering van dea Z0ms^ ©n de zeebav^ eoixiaai sljn gjaaaakt, bet toeb
to bstreurea zaa zijn, indion Dordrecbt, als gevolg van de voorgeiaaaea
aS’damingen, zieb d® kans zou zien bmossasi am bmr ze^aven tot om zekerem bXoel to brseigm.
Ala redell jkea ©Isob kan hlorto© wordon gesteld, dat d® ze^avesn
van Dordrecht bereikbaar Is voor vracbtsebepea met aea Inbotid van ongoveer 6000 B,S.T* Met da gakozim afmotiagea wordt aan dezen elaob voldaan. Blj bescbonwiag van de bij de bijlage Hr b^ioorende tabel II,
blljkt, dat sloahts weialgo van de daarop aan^egoves vraebtscbopwi d©
sluis nlet »5Udmi kuaaea passoarea, Terwijl de dlopgang van de Abbekerk
m. d@ Areadskork van de Vereonlgd© Hedarlandsch® Scbespvaartaaaatacbap*
pij daartoe te groot zou zljn, zouden de Tablaa tot on aet da Tarakan
van de Stotwvaart Maatscbappij Nederland la de sluis kunnea isorden to#golaten. De daaronder la do tabol voraolde sehep&n s^udea te groot
zija, aet uitzonderiag ©editor van de floltevredon van de Rotterd^nssbe
tloyd, die &m inboud bsoft van 9845 B.H.T. on eon draaevsraogon van
11 600 liigelscbe ton,
Bij besobousing van de tabel III, waarop d@ tat&scb©p«i zljn viapmeld, blljkt dat dose aile In d© geprojectoerdo alula zouden kunnau w>r*
don doorgassbut, aet ultzoadoring van do Pondresbt van do reedarij
Kia.van Cmaorsa, dis daartoe to bread zou zljn.
Met betrekklng tot do vraag of do grooto vraebt- of tsmkscbepaa
met of zonder assisteatie van sloepbooten van de zeevaertsluls gebrulk
zullen nak<*a, dlono dat bet op groad van aan do zoeslulzaa to 'femeuzeaa
opgeSano arveringoa voor nogolijk Boot ^'^orden geboudon aa zond^ sleepbootasslsteatlo do slula binaen to loopon* Dit zal evoa^ol alst als
•eiotlof-

. 92 motief kunawa geldm <» op

lonfste van d© sluio ta bazuiaigan, aaag®*

zien eea bapaald© laagfea voor den tiitloop van heb schip bi j het invarea,
most wordea la aobt g®a^isn* Teveaa dlaat te wordaa oveipwogea, dat voor
4e bapalinr’ van de lengta van de sluls aiat d® lengte volgeas moatbrief*
doch do iangta over allea^ amatgevead ia, Inatatbaloalde affeeting kon
nlet van alio scbepan wordm verkxegat

m

ts daarcaa in de taboUen

slechta aiwradlseh vexsold.
Naaat do zeevaarbslnla is eon slnis gopits^octoeid laag 90 m an
breed 10 R. Doze tifRetiiixgQn sboRgaeji voor wat do longte betreft overeoa
net do ttaton, die ia den stnab XX van de bljlsge I zija asng^even voor
een sluls In sen vaaKsag volgeas de klasse II, Hot oppervlak van doze
sluls Is ruimscfcootn voldoejide voor bet binneoscheopvaartvoj^eer, dat

mn

dlt kmstwerk kan worden. ver>?acht, Bij hot bepalm van d@ breedte^

is oversossn, dat hot slulzenoonplex aansluifelng geeft van de Oudo Eaas
«jot hat SeboxiT ea dat loetstgenomd .inter in do brateiatQrzSno llgt*
Btj bet gebruik van do slulzm, aal dua zout sator op doa aoebsmterboszom.
kunaen kccim. Ter beperkiac hiervrm sal bet aaabeveliag verdlenen os do
groote sluls zoo aln nogolijk to gebruikon en dun zoo veel KogeliJIk gebruik te awaken van de kleine sluls. Op grand van de afcetingaa, die voor
laatstbedoelfi ktmstwerk aan de zeevaart zijn aangepast, kan worden aangeuoaen, d.at

mmr

dua de belft van bet aantal op Oordrocbt an 2»ijn<lr®cbt

vsrende zeeaobepeu, die voor em groot gedoalte ult kustvsmrdsrs bestaan#
door de kleine sluls zullon kuaasn passaeron,
Blijkens do ©ea bet eind van d® als biding© IT ovsrgelogd® bescbouwingen, zljn d© ge^enscbte slulsafaetlagen voor kustvsardors tot 5CX5

jf)
'lengts 70

m,

breedt© 10

n

en diepte 4- m. Ann de blsr als weaschelijk

gegaven afmetli3.s;en voldoet 4© klain© sluls, zoodat all© kustvaardera
tot bodoeldan Inhoud van dit kunstwerk sullen kunnen g©bruiks,ak®i,
D© geprajecteerde^leine aluis is van voMoendo afsotingen tot b©t
floorlaton van slaspecbspen mat eon naxisusa loadverRogsa van 1>50 ton*
De capacitsit is ongeveer bet vljfvoudlg©

van

bet t© verA-aehtsn bianen-

vaartvorkaor.
§

De aebutalulsen aan den benedeasiond van d© Itordtsehe Xll*
Blijkens bet BJMsgedeelde In § 5^, wordt voor d© sluizen bij Willems-

dorp aangencsnen sen JaarliJkscb verkeer van 95 000 scbepen sat ©on landvamogan van 14 millloen ton, oador te verdeoloa als volgt ?
aantal sebepen

sezsaenlljk
laauvernogon

gmlddsM lead*
venaogen

sleopvaart

25 000

S millioen

>20 ton

op eigen kraoht varend

70 000

8 riilXioea

115 ton

totaal i

55 000

14 jrdlliosn

170 ton

- 9i -

Aaneeziea Jiet niot t© versrjaelitaa is, Oat liefc ult h&% auiden kci®ead«
schespvaartvsiScsar zich aaa ds aluizen rogsliaatlg ssal verdoalsa, fioeh integendool, in varlKjnd aot d® y«3l voorkosends tijvaart op hot Hollandaoh
Diep, do aankociat van d® fjshepan voor d© sXuizen ©^ taiaslljk onre^'slaatig toold aal voi*toonm,
voor hat g^mik van da kromaa voor da
Jaaroapaoltoit op da hiJiag^ 20, hat to vojri.iaeJatan jaorlijJcacho ▼arkaar
Slat 2,50 ZBOOtOEi
varHonigwildlgd, zoodat a^aot wo3?d@a nltgo^afioa
▼an een capaoitoit viia road *0 miiXioaa ton tij &m. gosiiddaMa scheepseroott© van road X70 ton. Bij raadpXegiag van da ^X^ 20 biiikt, dot
two© sluizTO van 14 x I56 ii2 voldoanda ssoudan zijn oei hat t© ▼sin<^a«±taa
seheepvaartverkear to rorifirorkan, Hat zou aaa’oavallng knaaon ▼erdianen
ms two® aluizon volgms laatstbodooXd typ© aaa dan boaodaniaond van da
Dordtsoho SiX to projocteoren, mn twaolija^fosluis hooft hot voordaol, dat
do waohtti jdm ala rsgol kortor sijn, aaaeezisa beido alnlzms ®at hua
nfmotingon batreft voor do achepan toeeankalijk zlja ©n d®ze das telkaaEialo gobruik kunn^i makon Vfan de sluie. dio hot ©orst opsagaat,
Ala ©aa bostaar van Xaatatbadoold sluistyp© moot editor wordsn aango*
morkt, dot vaartuigen brooder dan 14 a niot near van hot Eollaadseh Diep
op do Dordtscho KiX soudan krunnoa koaa®® on mig©k@@rd, in hot bljsonder
wordt hiorblj godacht aaa do drijvondo hijsohbokkmi, waairvan ©r v©rach©i»
dan© zljn gostationnoerd t® Rotterdm an Schiedam, list schljat daarcsn ge»
wenscht oes to morgen,, dat bij hot to makan sluizencompleat: ©sa doorvaa,rt»
wljdt© van 18 m aanviealg is. Da drijvoad® boJc mot het grootsto h@fv©rjso«
goa (250 ton), d@ Hawolo© van d© M.V, Kwwyaavolds '‘ihracsport Maataohappij t© Hottordmi, dio 17,>5 m breed is, wordt alocht© door ®sk®la drij»
v<mde bokkon la braodt® ovortroffcai,
Aan deaoa ©iach voor 4© breadt© zou Tiordoa voldaan, wannear ©an ©luiaeaoomplax word goprojactoord, zoools zich bovindt ©an d@ uitmoadlng van
d® ai’takklng von hot /^stsraam-HijnkaiMal op d© Lek bij freoswijk. Bit
oooiplex bostnat uit tswoolingaaluiaon van I8 x 225 ffi2. Hot vsrkoor ©an dea© aluiaan bedroeg in l$>7s 112 440 sehopon met ©on laadvottogon van
21 85? 000 ton, !2h©© aluizon van b^ooldo afimetingon met s©a gezmssniijk
opporvlak dua von 8I00 a2, g .projecteord aan den baned®Bmoad van d®
Dordtscho Kil, zoudon ©ohter eon capaoitoit hebbe^, di© 85^ grooter la,
dan hetgeon daar volgeas do bovonstaande voorzi«5htigo aanaam© wordt
voroischt, zoodat dit sluizancaciplex t® groot zou zijn,
Cta tooh aan een dooivaartwijdt© van I8 m to voldoen, zoudon twee

aluizon naast ©Ikandor kuanen wrdon geprojocteord, ©Ik lang 1>4 m,
mot doorvaortwljdton van 18 a en 14 s, Gees®®nd wordt, dat aot doze afmetla*g©n wel zou kuanmi wordea volataan. Do kleinst® van d@se beido sluizmi zou
g©l«^enh®ld biodon tot hot togelijkorti jd doorachutten van 4 E®mpo»
•aaars»

naara m aslfs vaa sen 2400-toE8 alaepachip, waarTaii da laagta oaga▼aer 100 a ea da braodto oageTear 12 m bedraagt* Da allargrootata slaopschepen, waanraa da aftsotiagoa slja aaag@g8T<m la § 11, auUea roor
zalk aan sluts te groofc zlln, docii dasa
aieb op hat HoUaadscb
Dlap ea aulloa aan da aluiaan bij Willaasdorp dus aiet beboevea be weardea doorg^ebub*
iSr is evaawal aaa bamaar aaa 'perboadan <m bob doa bouw van sluizaa
Tan laabsbbedoeldo affeetingaa be boslvdb^ an wel de beporkiag in aan
to^(»nsbiga uitbjfaidlngaasogelijklieid. ISou daaraategea vrordan basiobeo
bob asa 18 m biraada sluls van groobera loagba, dan zou da nogoll jicheid
bob eaa boekosistlija uibbraldlng Koidaa begunstigd. Op grond van daza
ov0in?eging sordt Toorgasteld; aaa sluls van 18 x 225 Si2 an daarnaasb sen
kloinera sluls van 9 x 90 m2. Door aaosb do groota sluls rulmba bescblkbaar ba houden voor dan bout? van aaa tsaada sluls van dazelfda afmablngan
zal in do boeke^sb ©on slulzmicomplox kunaen wordaa verkregen, van bijna
da dubbole bhans veTalschto capaclbaib.
Do grooba sluls zal geloganhoid kunaan biadan bob hat in da kolk
br^gen van eaa groota sleep. Daze kosan op hat Kollandsch Dlap an de
Zeouffscha wataran wel nlab voor, dock zij kunnon aan da slulzan warden
verwachb, nadab zij In da bulbenhaven zijn geforaaard of voordab zlj
daar op wag naar hat zuldan v/ordan (wjgovormd bob klolnare slepaa*
Da sluls van f x 90 m2 la voornaaialiik bodoald voor op algen kracht
varonda sehopen. Ook kusbvaardars kunnan v^ daze sluls gabruik sakea.
Wannaor dezo sluls heb varkoar van op eigan krachb varande sohepwi niab
kan vorwerkaa, zijn daza ultoraaird bevens op do groota sluls aang^asaa.
Tan opzK^ba van hat vai'kear, dab aan da slulzan kan wordan varwacht, is eea ovaimaat van capaeibeib aamezig van ongevaer 50^. Miarbij
la beperkbe nachtdiensb ea Sondagsslulbiaf;; voroadersteld* Hat aanbal
schepan, dab aomaal soeb wordan geschut badraagb per ebmal (da SoMagan
nieb aa^erakmd) gsmiddald >10. Dlb aanbal kan op drukk© dagen oploopaa
bob ongaveer b'^iO. Indi®i hat ulb heb zuldan kccjoade deal hiarvaa op ii4
vaart, kan hat voorkoman, dab began den bljd dab d© vloed op slja ©ii^
loopb, vale sehapm ti^alilkarbijd voor de slulzan kmea am t& worden gaachut. Da prakbijk zal mootm \ilbssljzffla of hi aria ©an redan sal llggea
esn biimett slab ba iaage* bljd op da daarvoor to raaorveeren plaabs aaa
bwaoda groobs sluls van l8 x 225 r2 biJ ba botbsm.
In verband met de voorgestolda afmobti^an voor da sluize® bij
Will^dorp Is hat wellichb diaastlg om da afnabiase^ In harinaaring bo
brengan van da siuizen bo Weiasldingo, waar hat varkear kan wordoa gosbeid
op road 100 000 sc^ep®a mob aan laadvacjnegea van >5 alllioen ton. Daze
afmobittgem zljn als volgt s
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Sehutlongt*

wljdte

U2 ®

8,15 «
16
m
16
m

Westsluis
Kiddensluis

119 la

Oostsluis

152 ®

dleptd

opperrlak
1814 aZ

4,90 »
6,50 a
6,50 m

2927 si2
4758 ffl2

totaal oppervlak

9479 ia2

Bij gebrulkmakiae van d© toasrieii voor d« jaarcapaciteit, volgaoada
bljl<iga 20, Tolgt uit hat oppervlak vaa de alTJizen ©sa ar&nmat
capaeiteit vaa bljaa 40^ la fait© is deze ovewiasifc aist aa^wcsig; zalfs
kant liet roor, dat aaa 4e siulaaa moet ®ord©a g,mmoh%, 0© oorzaak

X

14 j H 4

ran moat hieria aordoa geaoeht, dat deza sluizoa all© zija voorziaa Taa
eea verbreade kolk, hetgeen eea aadeellgen iavlood hsoft op d©a sehuttijd. Toor do capaciteib vaa alaiz^a vaa hot vorouderde typo als die t#
_
teel<e«)«q
leEioMlage, geoft d© op do bi^lage I9 aaagogavoa figuur d\ia geen julat
boeld.
§ 60, jPe sehatalula arm do tdtmoadiag ?aa hot Koodoodkamal,
Voor do vaart door hot Koodoodkanaal is, blijkons hot nedegodoeldo
In § 54 m.ugmmm eon rorkoor ran 70 000 scshepen, met ©on laadvermog^
van 12 mlllioon ton, onder to rerdeelea als rolgt :
aantal
sohopen
s«f*r.‘invwi.iT,".

wiiiwv

’V(p,‘.uv“JB..iii', .

gasaiddold
laadroraogen

aws’i-'

aleepraart

20 000

op oigon kracht doorgaaad
op oigon kracht plaatsolijk

55 000
15 OCX)

totaal :

gozmoalijk
laadrerfflogon

70 000

6.5 miUloon
4 milliooa
1.5 millloon
12

mlllioffiB

525 ton
115 ton
loo ton
170 ton

Hlar kont nog bij hot rorkeer imn do binnashavan naar do Hionwo
Maas on a^ekoord,
Volg^ia do gegaren copacitoitsberokonlr^, zou eon slain met ©on op«
porvlak van 260C n2 voldoendo zljn on dit verkeor to vora'orkoa, Ook voor
hot Ko^oodkanaal moot ©on mlnlmna doorvaartwljdt© van I8 m aan do sluia
wonsoholijk liforden goacht, soodat brood® vaartnigen van hot havQng©bi®d
van Hotterdiaa on Schiodm kunnoa kcaaan op hot Hbllaadach Diop laags hot
Koodoodkanaal &x do Ik)rdt3<±0 Kll, la vorbaad net hot goisenschto opporvlak, zou isot Sfe groote aluis van 3B x 200 ra2 kunnon wrdea volataaa.
Toorgostold wordt ©on slais van dozelfd® afmetiagea ala do geprojoeteord© grooto sluis bij WillOEiadorp, dtts van I8 la x 225 ia,‘»M©t het oog op
d® toekmst zal or op di^aan to isordea gsrok^Bd, dat aaast do voorgoatoldo
sluis sea tme^o sluls van dezolfdo afmotiagon kan ©ordon geppojectoord*
-Voor-

Voor

&&

aig van
§

ts veiwachtffia acheepvaart is

mn.

ov®i®aat aaa eapacitslt aaxM9®»

2}%*

Sa alulasa bjj Papendreeht iki blj Hnls te Msrwodo#
Blijkons het ssaegodeslde in §

5^^

is voor het verkssr aaa d® aan

den boventtiond van de IJotsrd bij Pnpandreeiit te bouton sluis aangenoswa

t

een scheepraartverkees^ van 65 000 sabspen laefe ©@a laadT©mog«a vsaa
7,5 ffiilliotKi ton, onder te vsKrdeolen als Tolgt

t

gemlddeld
laadveiwjeen

aantal
Bobepen

ge©3sa®lljk
laadvemogffli

5 000

1.5 millloea

500 tcm

op eigen kracht doorgaand

50 000

5.5 mlllioaa

115 ton

op eigen kraebt plaatselijk

50 000

2.5 mlllioaa

85 boa

totaal :

65 000

7,5 nlllioea

115 ton

sleepvaart

Wat hot geaamonlljk laadT®nK>g©n betreft, vertoonb hat aan d© ondarwerpalijko sluizaa te vaTOachtan VOTkser aenlg® ovoreonsteroing net het
sebaeiwsarttrerkeer, dat vwHacht wordt aan de gepro^ectoord© sluts biJ
Krimpan a/d IJssel aan den nond van don af te dassaan Hollaadsabe IJssel
{Ut.26). Hot verkear aan die sluis is eeraamd op 75 000 scbepen mot eea
laadvenmogen van ?,5 miliiosEa ton. Hat gemiddeld© laadvenmogm is daar
dua kloinor dan hot g^mlddelda laadvormogasn van het venkear, dat verwaoht
wordt aan da slulsen bij Papendrocbt, De afeetlngen van do geprojectearde
sluia bij Krimpoa sijn Max I56 m, Bij do bepallng blmrvaa is dsstljds
ovsrwogen, dat in sen kolk van 14- m broedto

m.

em

nuttige lesgt© van

156 m, kunnen wordsa gebrachts vier Eompenasups two®

m.

twee aaaat ®lkan~

dsr, of e®a 2400-tons sleepschip. Op do beaodearivierea sijn geen giroete
varacbillen to vejmsaobtsn tusscben d© sateratandea binnen ea btiitmi do
alula. Voo? de aluiaen te Etordrecbt

li^m

dezo als rsgel txisecfliea 0,70 m

ea 0,50 m. Be schepea in de kolk zullen dus geea noemenswaardlgea hiadear
ondervindon van het bina^istrooesonds water tijd^a de kolkvullin^,
soodat de nuttige kolkleagta relkt van dear tot dour. leimeer dase 156 a
bedraagt sal, bij de aanwesighsid ia d® kolk van d© w®ag®io«d® sl^pschepen, esn kolkXi^gte van ongsveer

}Z

m beschikbaar bll jv®i voor de

sleepboot, hetgeen ruim voldoende is.
Toorgosteld wordt em siuiaeaoomples: bestaand® uit een groote sluia
vim 14 m X 156 IS ^ om kleinere alula van 7 m x 55

Toor wat de eapa-

citeit botroft, sou met d© groote sluis alleen lulmschoota kunnen aordsa
volstaan. Do kleine sltils, waorvan d© kolkafeetingsa in overeanst^aaiag
zijn mot do mtmi gegsven voor sen sluia in eea vaarw^ TOlgena de
klasso in, voorkomande op den staat XX van de bijlage I* is dnn 00k in
de ©©rate plaata in het plan opganoaen cm la korton tijd doorschutten. van

9? *•
de kleias vaartulgm mogelijk te nakm. m dtia em b^ortlBg to TorlcriJgon vaa doa admttljd voor do sciiopoa, die vaa Dordrecht varon op do
Koord. Do gezaaonlijke capacitoit raa do hoido alulae lo oageroer 55r*
grooter dan hat Yorfcoer, dat ToXgeas do in hat Toorgasnde geuifeo YOKaidorstellingea la to rerwachten. Dezo oYorcsaat aaa ospacitelt roimt e®i
coraponsatle Yoor do onz^orhold tea aanaioa Yaa do rlchting^i, wsarla
do Yer]c@^^3tro<Malag0a zich bawogoa* la hot iKSYeastaando ia eoagoacKaea^
dat doze zleh oYorwoEoad rioht^ai op Rotterdeaa* Ifijcht doze oMorstolllag
aiet joist zijn on zlch aoor vBekmr, daa blljkeas hot boYeoataaado
wordt Y«?wacht, richten op do

of dm Hollaadacho IJssol^ daa zal hot

vorkeor otui do sluizen blj I^ip^idrocht grooter <■ oa hot Yorkser aaa do
alula la hot Koedoodkaaaal kloiner viordm, daa uit do gogoYon boschouwingen voIgt. Sr best'mt dus am ^^ado redoa m. do sltalzea blj ^poadrocht zoo t© mkan, dat eon oYormat aaa caj^clteit 'sordt Yerkrogm.
Blj het oatserp dl©nt bOYoadica op uitbreidlag te f^ordoa gerokead*
3ooals ult het onderstaaado sog© blijkoa, ia aaa den zwldolijk^
oeYor van do BenedQa-4£erwado oen Yergrootiag geprojecteerd van do dear
aanwezige Kort/edehaYoa, di® aa de iarichtiag Yari don hoazm. van do Oudo
Maao zal blijvoa liggea aaa opffiQ water. (M dit goprojeetsorde haYsaCisaplex gomakkslijk boreikbaar to aaken Yoor do scheepvaart uit Dordrecht,
Is la doa da® aaa dea bonodCDEioad Yaa ds Boaedea-Sorwode blj Buis to
Horvsedo ©sa schutsluis geprojecteord vaa 9 ® ^ 55

^oa dezo sluls zal

tevaas gabruik wordea gasaaakt door eon dool Ysn hot soheepraartYOrkoer
Yaa Dordrecht la oostolijk© richtlag en oiagekeerd,
§ 62.

sluls aaa

b^^edeimoad Tan het 3pui.

Blijkoas het rsadogedseldo ia § 18,

de vaart door het Spui words®

gosteld op ©on jaarlijkseh Ysrkear Yan road 6 000 schepm act eoa load—
Yormogea van 500 000 ton. Voorgesteld wordt ©on sluls mat ®©a Imgt©
volgoaa de klasse III, Yoorkoiaende in doa staat XX van de bijlage I. Hot
daerla aangegev^ slulstjpe is 55

lang ea is toegaakelljk voor blnaos—

vaartschcpen met eon maximum laadveimiogen van 500 ton. De grootste echopoa, die op het Spul komaa, kuanen de sluls niat passeeroa ea aootoa dus
oavarea. Hun gezanealljk laadveraog® is slechts 15f* 'ran het totalo
Yorkeer, dat aaa de sluls kan worden verwacht. Hat fcomt aiet aoodzakolijk Yoor CHS de slulsafmotiagen aaa dezo gr<x>tere schepaa

mxx to pass^*

In d@a tljd, dat daze schepon wordon bevracht, hotgeea Yoormmolijk Is
tljdoas d© suikerbletencais^gao, zal met schojjea ran sen klelaer laad»
Yormogea fcuaaoa warden volstaaa.
Het wordt daarentegea wei wensshelljk geaeht <m het Spui van het
HarlagYllst ult toegaakelijk ts houden Yoor kustvaarders. Dezo kloiae
aeeachepen zullen, waaneer zij het Ooereesoh© Oat binasjYailen, do Yaart
langs het Spui op htm weg aaar Rotterdam v®rkiez«a boven die laags het
-foorascho-
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Voorascho kanaal* Hot wordt daaroa ®mischelijk geaoht m 4« minis
7 ffi bread ta nakaa, aooala de jsaziaallaatlecomissts voor bias«araartw@«
gan volgtHis da klasae III aaagaoft, docb 8,50 a. Kafe ultzoad^lag rm de
grootsto kastvaarders, zuHaii bij da gakozaa affeefciagoa d# aaeat© tot
daze catogorla baitoor®Qda saeschepea door da slttia kiamm passaereau
Da capacitait vaa de gaprojectaerde alula is oagerear het aesroudige
imn bat ta Taraacbtea bianouacbaopTaartTarkeor,
Hat aoet niet iiitgoslotaa wordaa
dat na bet tot staad
vsa. hot Koadoodkaaaal, een deal ran da vaarb van Rotterdsa op bet E«dLle-»
gat, aish aal ricbtea door bat Spul* In bet bijzonder aal dlt kunnon gQl»
dan voor d© tijraart ult bat auidaa, die riillarasdoarp alat tmer kaa bereik^ r66T de kaatoriag ran vlosd op eb. Mat hot oog hlerop zal kunasa
blijksa, dat d© roor da sluis aan den b®Qode^liao^^ vaa bet 3pui barekaade
oremsat aan eapeclteit, la ©ea toekomstige b^oefta roorziet#
§ 65 - 68,

Hot zoutbesTf^aar op dm Yijfellaadanboozaa,
§

HQt balaag ran eon zoetg?aterboeze83.
In de aota 12 behooreade blj bet rapport, iazake de afsluiting vaa
de Brielscb® Maas m d@ Botlek (lit.17) wordan proOToa boscbrwan, dl®
door den Bijkstuiabou^sonsuloat Ir.J,M,RieKiQas zija gebouden aet daai
teolt van versehillmde ge&'assan, aaar asmleidiag rm. klacbt^ orsr eon
te hoog zoutgabalta van bet bo<i®®ffir-iater op d® iiuid-Hsll&adsobe oilaMen
ea in bat Woatland, Op groad van dezo proevssi, >»aaruit onder sie«r Is
geblaksa, dat bij sen ebloorgabalt© van mamr daa >00 mg fl in daa tuin*
bouw reads &m aorkbaro taruggaag ia dea cxjgst is wear ta nmoa, is door
goaoemdea oonaulent sTongonoead cbloorgehalta aangegevea als am g®wenacht saxinu® voo? de aaauezigbeid van zout ia bet polderi.mteir, i\angoslen bet la de bedoeliag ligt, dat d® aan dan Tijfellandeaboeze® liggea*
do polders alet alla-sa bun wstesr op dozen boezoa loozoa, doch la drog®
tijdea- daaraaa mmxsmia water zuHen kunaen onttrekkaa, zal bot dtxs la
verband n&t> da bolaagea ran den land- ©oi tuiabou^ on de v©@t®®lt in d®z9
polders gewanscht zija, dat bet chlosrgeJmlt® van bet water ia den Yijfeiland©abaes«a do eoacoatratie van 500 mg /I niet te boron goat*
Kaast do bOYengoaoemde, zija or ocbtor nog ander© belangea, die bij
e®n laag zoutgobalte ran dea Yijfollaadmjboezea betrokkon zija en wel die
ran da drlakwaterTOorziealag, la § 5^ werdesn gegorens rerstrokt met betrekking tot d® waterloidingbedrljvon, die water aan do riviersa ontleonen, Bij beaobousslsg ran do ia gmomdo § gogoran staat on van do
teekoning 9 blijkt, dat do Kilwatorleidlng on de bedrijvoa van Oud-Boijot?land, Ssijndreobt en Dordrecht bun water botrekk®! van gedooltea van do
groota rivier®©., di® deal zallen ultoakea van dsa Ytjfeilandonboezan.
Wordt

-
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»ordt laatstganosad badrijf, alaaar nm bezig is do opportrlaktosaterwlnnlng to wijzlgoa la gronfeatorwiaaiiig, buitoc beochouwlng gelattm,
dan is hot aantal inwcmers van de gobieden, die voor da watorvoorsionlng
op den Tljfellandeaboszffin zijn aangeweasn, toch nog 46 000. Indian non
or in zou slag® on hot zoutgehalts van hot boesaawater volfio®d© to
beporic®, meet het niet omogelijk wordm geacht, dat de sinning van dit

water voor de drlnkrwatervoorzientng op meer uitgebroide sohsal aol word®
toegepast. In verband laet do belangen van de firiste?atervoorii ning raoa^
hot daarcaa gesf®sch.t sorden goattht om het chlooxgohalte van het boez®wat3
te brongea benoden 200 sg /I en zoo mogelljk: benedea 150 rg. /I.
Hot chloorgohalte v® het boezaswater zal niet op alls plaats® hat^
zelfde zijn, Dit g^ialte zal het geringst zljn nabij de plaats, waar ket
zoeto rivlorsvater voor de boszamvorversching wordt Ingelat® m. zal e®
geleidslijke toennae vertoon® naar de loozlneopnat®. Aangeaien de
Erlelsohe Maasbooz® door het Eartelach© Q-at zal «orden gevoM met het
water uit den Ondo Maasboezessi, zal het chloorgehalt© van het water van
eerstgenoeEsd® boezeci hooger zijn dam. dat van laatotgenoemd® bo«SQia.
ilon zoodanige boesmverversching lljkt aangewos®, waarbij wordt gestreefa
naar sen diloorgohalte van t® hoogste 150 mg/1 voor d® Otxd® Maasboezao
® van 200 tig/1 voor d® Brielsche ^asboezessi.
In verb®d met d© voorgenom® wijze van boszemverversching, zija de
wlnplaatsen van do Kilmterleidlng en de bedrijven van Swijndrecht ®
0ud-3eijerlaad niet oaganatlg gelegen*
I

Xnvloadon. die het chloorbezwaar vorooraak®,
De invloed®, die cadeellg zull® werken op het <±Lloorg^alto van de®

to vom® bosaaa, zlja :
a. de diffttsle In den bod« van d® boez«aj
b. het binnenkcas® van lekwater san spuislAiizea ©a schntsluiz®;
c. de fewel naar den boszoa;
d» de kwel naar de poMsrgobied®, die op d® boozes afwateren.}
o. het bjnnankffiaen van, zont blj hot schutton.
De diffusis van het bodmzout is nlteraard alls® to verwaeht® la.
de Seel® van don bo®ea, waar hot zoute water kwam, voordat de afdaming® werd® g®aakt. Dit vora^ijnsel zal dus knnn® optred® in den
Brielsche Xaasbooz® en in het gadoolte v® de Oude Kaaa b®ed® Spijkenisse.
In ®n studio getlteldj Do water- ® zoutbalaas v® het IJsselse®*
die als bijlag© IX is gevoegd bij het Happort IJrinkwatervoorzlening
West® d® Lands {Ut.27}, goeft Dr.Ir.JT.P.Ma^re e® beschowing ov® do
diffuaie van bodmzout in het IJssslsoer. Dr,Mazure gaat daarbij nit v®
de volg®d® gedacht®. De bod® v® het IJ^elmaor is d®rdr®kt met zoutwater. Het gehalto imn dit water zal weinig afwljken v® het g^alte,
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dat hat sedert aeuwan me borm staande zemmter gmiddsld heeft
Na het begin Yan de vorzoating van hat IJasalneer zal dtaa in bet bodssTocbt aan eonceabratievarliang optredan, waardoor ©i«i naar bovaa gariebte
bft^eging Tan aoutdaeltjes ontstaat,
Voor da bepailag van de nitgedlffundeerde hoareallield per eeahMen
ran opparrlak m Tan tijd geeft Dr^’aznre ©an benaderosd© metbode, waarbij ter veremToudiging ran ds berekaiing woirdt Terondersteld, dat hst
bod^sfater tot op sen groote diepte ©on constant chloorgabalte hesft ea
de coaceatratie Tan het Tauer boven dea bodera sprongsge-^iijze tot em bepaalde waard© daalt en daama constant blijft. Door de uit sija boreksning Torkregen uitkcaost te deelen door hot product ran bet chioorgobaltf^
Torsebil en het porlbn^loffia, wordt een fomule Terkrsgaa Toor de zoogenaorade borlelde ontailtlngsdiepte, waamod® wordt aangednid d@ dikte Tan
em laag, die bij ontzilting Tan de oorspronkslijke coneentratla Tan bet
bod^mToebt tot de concentratie van bet water boToa den bodas* do tiitgodiffundoordo boeToelbeid zotit z<m afstaan, Uit doa aard dor mmk wordt d©
horleldo oatziltisgsdiopte Tan jaar tot Jaar girooter. Voor da beoordeeling Tan het chloorbozwaar in esn bepaald Jaar, is de toBneotlag Tan de
borlelde oatziltiagsdiepte in dat jaar naatgoTead,
laaneer doze herleide ontzlItingsfiiept® Toor om bopaald© groadsoort
Is bopaald, behoeft deze dus slecbts to wordea Tas^onigvuldigd met bet
chloorgshalteTorscbil, bet perlSziToliJKe on het diffimdeerende opperrlak,
am de uitgediffundoerde hosToolheld cbloor to verkrijgen voor sea bepaald
tiJdTak,
Dr.Kazure heeft zijn benadersads borekening voor d® bepaliag Ten de
uitgedlffnndeerde hooToelhoden cbloor gecontroleerd door de bepnling Tan
hot ebloorgehalt© Tan hot bodastrocht van op TorscbilleMe plnatsen m
Torschillende dloptea genosioa groadnoasters* Dsarbij is goblekon s
dat de bod«ontzilting door dlffuale optreedt an Toor de oTergroote
opporrlnkte Tan hst meer het bslnngrijkste in bet bodegRtater optredeade
Terscbijnsel ia j
dat Toop de berekoniag bet aormale gebalto Tan hot Suiderzeer/oter als
oorsproncjagsbalte TOOr hot bodc®i^fat®r kaa worden ingcTO'ardj
dat het berekonde ontziltingsTorloop Juist is Vinor zand- ea zaTolgronden, dosh dat klel bet zoat in een Inngzgunor tamjHO efstaat, zoodat
Toor deze grondsoort eers rednetio op do borloide ontailtingsdiepto moefe
wordon toogepast,
Wannosr de door Dr .Mazur© varkr&gm uitkeenston wox'den toegepast op
dai Briolaclie Maasboaam, leidt dit tot d© voigonde besebouwiag.
Aangenomon kan warden, dat de ontziltlng van don Brielsche Maasboozaa
tenininste ©Ton anol zal Torloopea, als het ontzoutingaprocea Tan het
IJsaelaoer, waarTan hot Torloop ia aangegoroa in de figuur b, bi^oor^ida
blj de studie yaa I>r.Mazure en waaruit blijkt, dat hot chloorgabaite Tan
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begin van het jaar 19j>2, tot >CXX)
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ia bst begin ran 19», tot roM
tot roafi 200 rag/1 in as tweeds

helft vaa 19>6, Voor do bseordeeling hiervan diene* dat de aesriahotwi
in dian tijd, dus aa d© voltaoiiag van d^ Wisringemoorpoldar m v66r
de Toltooiing van den Koordoostpolder, 12 milliard m.} badrosg ea dat ds
jaarlijicsciis aanvoer van aoet water kan sorden gesteld op road 15 mil¬
liard

’Kordt d&z& veriiouding toagspaat op d®a Brlelscbo Maasboszem,

waarvan d© iaboud road >2 isiliiosa a5 bedraagt «n waarvan d© vora voor
het beoogde dool aieb ongtinstiger ia dan die van bet IJsselsear* dan zal
dus d© aaavoar van eon jaarliJJcscii® iioevoeiiieid van road 40 aillioen
zoet xiat&T voldoondo zljn

de Qmmmcht^ daiiag van hot cbloorgebalte

ia eaksl© jaren te verkrljg^. Yol&mM d© voorgeacssaa plaaaea aal eohter
eon belaagri jk grootere hoevselheid water kiwaa-s® worden doorgospuid*
zoodat het ontziltiagsprooss naar ts verwnobtea is in korttsaren tijd sal
vorloop^wi*
Biijkeaa door dsn Rijkswaterstaat verrichte iKJring©n* bostaat de
bodm van dan Brielache S&aaeboQzm ovsriSiegsnd ait isand. Allsen in bet
gadeelt© van ds Brielscb© feas bovoa Swartewnel ea in d@ Botlsk is hot
bodamaand aterk slibboudend, Voorts blljkt uit door genoemdea di®Bst vsrricbto metingen, dat hot cbloorgebalta aaa daa botlto kan worian aaagesK>men op road 1200 Kg/1 in d@ Botlek an op rond >600 mg/1 ia de Brielscbs
i!aaa bij BrioUe* Haemt laea bet chloorgsbslte in het af ta damm g«aealt© bensdea het kaaaal door Hozeabnrg aan op road 12 000 mg/1, dan kan de
gemiddeld© conceatratie van bet vmtor nan den bodesa «*ordaa gesteld op
rond 5 000 Kg/1*
Ulbgaand© van hot bovenstaaade woMt voor het Jaar, waax^p d®
diffunfieorsado werking bet krucbtigat sal zljn, ean borekening gegevm
van het hiervan te vervtacbton cbloorbaz*?aar, waarblj wordt aengeaoaea :
dat bet i^ri&tvoltjm© 6o^ bodrasigti
dat d@ toenming van de berlside ontzlltini’tsdiapte in bet ongunstigste Jaar (vemoodelijk bet Jaar volgsnd op de
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©an don booedte-

mond van de Brlelsob.® Maas) 5 era bedi^agtj
dat het diJCfiindaerend oppervlak, gelijk nan bet boesmopp^vlak»
Kan wordstt gesteld op 900 bai
dat het cbloorgebalto van bet boderavoebt >000 rag/1 en bet cbloorg®—
bait® van hot boezeawater 200 mg/1 bedraegt, zoodat bet ebloorgebalteverscbil Scan 'sordea gestsld op 4800 mg/1*
Hot obloorbozwaar, als gavolg van de diffusls in don bodem van d<m
boezm, is dan voor bet ongunattsata Jaar s 0*60 x 0,05 * 9^ x

4,§ kg * 1,5 X 10^ kg*
Aangozlon dese uitkiSBiot wijst op een kloin cSiloorbszwaar, on dit
-bezaaar-
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