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§ 74 • 76* De riYlerworkea bij aiigdreoht
I 7^,

j^e majcea

blj Papeadpaoht.

Do boteafeenta vm dwa Papetj^oehtaeb#* «a
doorst«#c,

den aileareohfesch4

De roAmmi, die e«r bo« hebboa do«» besXultea chs dm op da te^^misgsn

>2 ea » aan^e^waa doorgr«(viJ^®B M j aiiedr^bt m bij Papeiwireeiit t« ia?<K
Jeatoercn cieoten ▼ooramelljk mrdm soaocht ia 00a Btrmm m dm bedijkinpea larv^s da bsaodsnri^ieroa afdoeada te rerbetarea mn flaarbij de stedcQ an dorpcei, die aaa da hoogsaterkeeranda riviardijkmi zijn geboi^fd^

zoQvaal jEOgaliJk ta sparaa.
Ia bet lovenstaande ward ar ra®!3 op gawesan, dat poglagm tot hat
opnakea ma plaanea era door den aanlep T'sa dilken de ’j^aterrriia liggiag
Taa Sordracbt ti.iaeis3 storrtrloedea ta traraakeran, op ^roote moilijkh^aa
zijn geatuit. Koallijkbedea van i?8lijkafn aard dosn zisb Yoor tea aaazlma
Taa da Torbateriag vaa a-a tegeaovor Dordrecht liggend® Takkon van da
boog^jaterkearaade dljkea Tan do Ewijadrachtsehe isfaard en van da Alblasserwaard, Aaa eeratbedoeld dijkvak ligt Zwljndrocxit en aaa laatstbedoald
dljkvak ligt Papeadreobt, Van baida gaaseatea aijn do komsa zoodaalg
langs do dijkaa gabouwd, dat Terboteriog vaa deze waterataatswerk^m gepaard zou aoeten gaan fast apruiiaiag Tan aairsezlga bebouwiag op groote
schaal. Door dea aaalag Tan dea Papeadreohtache doors teak ia ctmbiaatio
net do afdGCRaingosi Tsn de 3oa®dea*4£er'^ed8 aaa basr benodanaond @a laan do
Koord aaa haar bOTenscad, kan da watarrrij® liggiag Taa Dordrecht, Dwijndrecht m Papcadrocht vsorSaa Tarkreiien, awadar dat da aan da hoog%atorkee<ringea c^mbou^da k<X!K^ bohosTen to M>rden aangotast.
Sma soortgalijk motlef heeft gestrokt tot hot projecteorea Tea dan
Bli^Rlrechtsche doorstop. Tot hot plan hiertoe is non gakonoa, doordat do
hoogwatarfcooronda dljk lasgs den a^hteroaror Tan do Seasdon-Morwodo OTor
grooto afstaadon is bobonwd on mm afdoonde Torbeterii^ Tan dozen dijk
nlet laogelijk blook to zljs, zondor aantasting Tan do bebouwdo kc^im ran
Neder«4IardlnxTeld en Sliedrecbt, Doze kxomsn zonden ooht^ kunnon wordoa
gos^ard, indlon hot rlTlergodeolt®, waaraan zlj zija golegan, zou wordon efeedamd en in eon boezon zou wordm herschspmi. ^Udus is hot plan
ontstaan cm dm B0nadoB-lf®r.iodo blj Nedor-Hardiurreld on blj Sliodroeht
af t© dEuwsn ms do boido dmmm zuidelijk Taa do rtTler scot mm bmgmtmr^
kearandoR dijk to Terbi^an. (m me to roovkomm^ dat do opporwatorafrooEr
laags do Bea^aa-lloraode zou wordm Torstoord, moest eon doorgi^Ting
Tan do Nieu^e Wep^iodo naar do Brnnedan-Morwode, aansluitea^o bmai^on do
BfdaawiinF togeaorer Sliodroeht, wordoa gopspojoctcord ea ciooat do stroo®splitsing, die thans ligt bij wmekendGos, nsar eon lager punt isordm TerIsgd,
—Boddo-

Baide weukaa wordea eohtar ai»t alleaa oMeraosm ta li«t bolmig ■voa
da rarbatarlng ▼an ds hoogwatarka^aada dijkm, Als gatolg van da doorgraTingea toeh., aordb da aogelijkhsid vaakragea c® da door da biaa«avQart
zoo druk bersren rivier tuaaeban Ooriacbaa «a aottardaa ta ▼arbstarfflft.
la hat doel ▼aa d® rivior, waar da Baaadaa-Korwada overgaab la da Koord,
naaict bet

0®i bocht.waarraa bet gedeolta

Bordre^bt

©ea straal boeft van niet near daa 500 »• Met all««a deze kleine stxaal
laaar ook de groote jaidd#lpuntabo<^

nakm dazoa bocbt tot eea blndsrpsal,

waarraa de ecbeepvaart ^astlga nadaalen osde-rriadt* Sooals ia bet bOTOn**
ataaade «srd SEscbreven, wordt dit deal Tan den vaaris^ g^roigd door de
Rijav&art op Sotterdasa

m riohtea aiab hierlaags in aoamale tljdea jaar-

lijks 1X0 000 sohepon met ®«n gezamealljk laadTsmos^s van 66 million
ton. Door bet saken van dmi Papendrechtsebe Aoorsteok, ken de bedoelde
bocbt In bet ▼aarAfiter sanzleniijk wordon ▼erruiad, Sese Terrulaiag b@tookoit eea hoogut beiangrlike %f0rb9tQrlag in don grootea sc^eepvaarts^
▼an Rotterdam naar hot ooaten, Pat bet. eaabresgea ▼aa daso ▼orbetarlng
past in bet kader von d© Yoorganon^ planasn, aoet als esn gelukkigo
cnstandlgheid worden besebouwd, Raar bet ▼oorkosst, dient de geXegenbeld
hi or toe ten voil® te s?©rden esagegropen.
Boven Saonhoak bevlndt zlcb in do rivier

em S-bocbt, die

zias kan ®orutfa ▼emiSKd. door bet xssaken van dea slieArechtscbo doorstook.
Doze S»booht Is Yoor d® schaejiYaart yooI aind^ b6f2&.aariijk, dan d« scborpQ bocbt bij Papeadroabt.
Toor hat laafcm van dan Sliedraebtscbe doorsteoK bostaat nog e«i aader ffiotiaf, aaaelijk bet Tolgande, Eet gabled tussches de Benedea-^erwode,
d«

rnmmm MsrtJ^a an bet Waatlj bestaat alt ean aaaewscbakeliag Yaa but-

tea'pcldera, waartuaschen kreken liggea, die floor aldde-1 Yea bet Seatll mot
de groote rlYieren in open Yerbiadiais staan an •raarYan d© tmterstaad onderboYis la aea d® ?fe£^lag Yen eb ai yIgM, I)eze polders zijn w«l mot
taaolijk hoogo dijfkfln offigeYon, docb liggan aiet atomYloedsYriJ, CSia dit
gebled la zlla buldlgea votm stor!?JYloedsYrlj te mken* ^udea OYor grooto
afstanden dijken raootea ?iorden aergolegd, Ifeor de {«saehreYon plaaa^si tat
ardaOTiing van eon deel Yesa de Bsmsden-Merwede oatstsat de jsosolijkbold

tm hot oostelljk ysb d«a doorstoak liggande gabled fee brecgen biaa^ dan
hoogwaterkeerenden diJk yob do Alblasserwssjrft, Ook bet Heatalijk Yea d^
doorsteHc gelesoa gebied fcan zonder boore kosten ator»YloodsTi*ij »ord^
gonaakt. De Sllodrecbtsebe door^^Ylnr la dns oYeaeens Yen bolaag
ijatsTYTlimkinr. Y«d hot oostelljk Yen Dordrecht

toot do

gsbled tusscbea

do bold© tfejsfjed^.

Hot Rsken Yea de beidc doot^rsYiagea beeft g©®i beteekenis Yoor do
▼erdealing ysb bet opp«rwater, dnt laage d© Seal tot afYoer wordt gobracbt
Zooals in hot boren0tMaado ward rsede^odoeld mag, cm de bij di» 0.X,*H.-afroffl?-
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ofroor ▼srslsehte strot^erdeeliag te r«rkrijgen, de

Mer^ode

Kop TSB •b land niet op »m groofeinra di«p&o warden ondoriioudiai
dan voor de Rijnvaart soodig in en aoeten de doorstt^en in de yaargeul
wordan uitgegraven tot e« diepbe van b,?© m - k 7*00 at -* Men aou in
het Mad^ van het Vijfeilandenpian eohter eveiigoed de gewenachte strooctvmrdeoiiag Icuanen verkriigmi door ia iiua beataaMan irora d« Kienwo Merwede ondisp te bouden on de Benodtm-MerKOdo on do Hoord te verdlepm,
Belde doorgraifijagees Rootm dm wordoa gossion &1& mu
dat wordt
ondern^men ia bet boiang Tan do varboteriiit; van do hot^waterae^n^ende dijken longs da boaodearivlerea. Boveadion deeft de Papoadreehtech® door»
stees bijzondaro boteoK^ta voor de verbe«aring van do noordelijke vertaickins van de taal ©Is seb.e«pvaertw^ es wordt »eb don Sliedreehtsebe
doorstssk kot Tsrtcrijgon boguastlgd van eon storr-vlcn^vrlj® liggiag rm
de oootelijk van Oordrsekt gelegen gebiedoa tusschea do beido Mexwedea*
telde ^rierken kon nofe ^Aordea opgsaserkt^ dat teraljl kat jmskeg-j^
a«a Pap^taroQ^ocko doorsteek snseagaat aefe de afdscadE^g vsn
en dua sen oaTerbroRel^i-^^S®^®®! votmb Eiek kefc ITijr^tisad^plaa* de
Sliedreoktsoks doorskoek ciimrvaa'-sQbk^i5SS^i''is®^deii losgewaakt ea onaftiankeiljk van kat Vi32‘0llaaeenpl^p.-Wt'^t;vaa?fejfp_^^ kumtea wordTO gobrackt*
Hot 1® ©venwei mogoll.^j'^t den on de du&rbij gas^sdlrto^trocwnrerdeeling to v^:^rt3g«a, riviarwoikoa baatotlen desea doorstook i*oodlg''^cmd«^
zirjn;

§ ?5*

in bet tmed imn d® noorgelljko vertnkklag van da Waatl«.
Blj de plajmen tot voortsettlng van do vorbotorlng van den Eotterdanaoh® '^atorsveg, lag,©Volga de not vm. 2 Sexxasrt 191? {Btbl«no»5}» beeft
aea oea wijslglng asngebraoht la do TJ>ar^e*.tl on doze gej>roj©cteard,, zaoala Is ^angOfjQveti op do teekcsslng 2* Man heaft d^varbij do vaargoul vea
da rlvlor varlegd gedaobt In bochten net strelsai vaa 7000 & ©n moot.
AUoon oJsalddQiliJk bmed^ Kaassluie kmt de rlvior te lif^aa in eea
bocht set mn strsel vm 5^5©
BiJ besdriouaslng van kot goprojootsards
rivlertraod valt kot op, dat d© boditen telksae in elkander ov®pgaaa «n
de tusscfeoallggfflftd© reckte vekken soar fejrt zija. .Aldus wordt vsrkrsgMt,
fiat da atroan, die do neiging vertoont cffi doa Holism oover op t® zoek^,
geleidlrg vlndt, Maakt ©an danroatogan d© rivl©rbedditt&’: volkfjES® gestr^t, dan sou do otroon nlot In eveneiekt aljn «» zou aantastlng zija
te vaj’Tfaektwt van do ss*?ak«t v©rd0d%d0 oavergede©lt<».
Hat ?.al asmb<^©liBS vordionen. ok dsz© ov«s»gRngan van den aman
bocht In dan aiadm»®n, zondar geatrekt© rtvi©rg©d««lt@n, ©veneens t5oepassing te doen vixtden voor d© ontv*iorpan doorjsravinges MJ Sliedreckt
en Papandreokt* Voor d© dftarbij to© to passon bockten dleaen evensrel
gehasl anders ©isoken te wordoa gestsld* Tsrwljl do Rotterdaasck© Kateiv
•weg-
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weg moot wrdm mns^past ma do vaart nob do groobobo aeoaohopan, moot
do rlvior bussehasi Gorlnohom on Hobterdan boanbwoordon aan do «l3ohmi»
die daaraan wordasi gosbold neb bobrokklati tot do biaaanvaarb* Med® nob
hob ooQ op hob onbabaan van anandafzebblngoa aan dem bollan oovor» wordon
voor oen bovoorivlw ais do Waal, boehboa neb &m sbraal voa jK)00 n
wenscholijk goaehb* Boehbon mob eon obreal van 2000 n wrdan basehouwd
ala eon gewonachb nialmm. Op do Waal konen wol bocliben voor met kleinoron straal, sooals bij Millingon ea Ubborgen 1000 la, bij Nljseg«i 800 n
on bij Sb«ijadrio3 1>00 n, doch men sbreel'b @r near dezo geloldelljk aan
bo varboboreoi.
Hot onbsbaan van zaiidafzebblaetm aan don bollon ©ever, ton voor do
sohoopvaarb hindorlljko gerolgei^Qbbwj,, Kaaiioor voor hob op diopbo hou*
dm van ©on vaarwog voortdurend moat v^ojidon gozogea of gobaggerd* Uib
dlen hoofda moot tospasaing van boditen not bo kloino abraloa bij do onbirorjimi doorgraviiigon »«jrdon venriedoa, Ovarigona la hob bozveaar van zandafzobblng non den bollon oovor in hot bijeebiod, isaar vloM- m ©babrooa
oltonder ai*wi3s6l0n niob zoo groob, ala aan do bovenrivisron m sija voor
do bapaling van do bij boehbssi bo® ta pasaea abral®a da aiochon aaat*
gavaad, die aan do riviaren mob hat oog op da aohoapvaart dlenao b® ®or->
d« gosbald, la vorband hiemod® ton JlOO a ala giwjansohb

®ord@a

aang^xoudaa*
la dan Bliadroahtaoho doorsbaek van da atro<maplibsiag bob Baanho^,
komt da rivier ba Xigg,m in aan S«>bochb, viaarin abml^ zljn boegepaab
van achberoavolganB >3CX) m, 2000 a an 1650 m. Van don Xaababaa boeht, die
aanaluiblag gaofb op da Banadaa^lor^’b'ado bij Be^^diook, ligt da straal dua
beaaden hat gowanaohba mlnimua* Ba radon hiorvaa la, dab boepasslng van
eon grootaron obraai noodsakolijk b^gavolgo zou habbon, dab do spoorbrug
biJ Saanho^ »oa moobaa wordeei verplaatsb* Hat voordosl van hob batond
i^an d4»£e brug op Im&r hxiidigo ploats, dlenb van zulk aan belang to %ord<m
geachb, dab hob hierboe boepassmi van eon straal van 1650 m in eon boohb,
'oaarvan de middolpunbshoek 30^ bedraagb, ’ml mot wordon aanvaard*
In do epoorbrug bij ^anhook aijn two® doorvaartopo-dngon aanwoaig,
oik breed 105 n bussohen do pijlora, Ala gevolg van do steeabosbortlngon
om do pijlors, is in olke doorvaarboponing op 5,50 ra » 0,L.W,

brood-

bo boschlkbsar van §6 m.
In den Papondrachbscho doorotook woardon van Baanhook bob Ooatendara
atralon boegepasb van achboromivolgens 4000 m, jOiX) m, 5000

2300 m on

4000 n. Hob braoS van doao doorgraving baanb-woordb dtis g^io^l nan do
oisohon, die daaraan in hob riviorbolang dlenoa to worden
Blijkona do sibnabiebeokminfi; behondb de Hoord, die bob 250 m wordb
verbraod, hear traod mob zoor flauwo boohtcm. tot hear bonodoaiaoad, Bij
haar ovorgang naar do Kimiiso Sana wordt ©an boohb vorkregon mob eon straal
■van-
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van 1000 El. Van d&zm boeht» mmrmn do ajlddalpuntsiioalc 44® badraagt,
llf:t de atraal dus voeX banadcm hot g@s«enschba niniraaffi. Hler doet ssich
ochter de raoellijkhoid voor, dafc SlUcJcerveer evaaals I^pmidrecht dloht
aaa d«a rlvloi'oavsr ia gaboawd, f©r.sl01 hat bij laatstgeaoanda plaata
aogolijk is ora d® rivler te vorloggen doos* hat r^sa van esn doorigravine
achter d© bQbovwd© kora om, is dit bij Slikkarvaar niat raogelljk. Hot
vorruiiasn van dan bocht door am. afsnljdiag van dan bollaa oover stuit
avenaana op raoailijkhod^a, aangesian hier ds priaa d*oau iigt viia da
drinlcvvatarieidiiig van Rldderkork ©a tor plaatso industrlba sija govesbigd,
sooala de Sohaapa^arr da Groot an van. Vliat, d© i^iiaiao- ©n Motoraafabriak
an da Kliakaagslfaiiriok vA ^Toh.asiit.
Oa aan d®»e bezviaraa toganoet to kosiaa, is d© holla ommr tsru^alogd godacht benodan KriapaQ a/d Lek, waartoa aet d@ gaprojeoteoEHi© noor»
dolljke aonaaallijn ®m g^ioelt© van do vooraallgo klein© Saag sfordan af»
geonodan.
Vorder etrocKiaf?<aarts kuaaen aan da Hiouwa Maaa gom lagrijpaaid®
wi jziglngen in het rlviertracS laeor wordea aangebz^oht, b^ondana onaiddallijk bmodea IJss0iEioad©,mar d© bocht in de rivier laot eon straal
van ongoveer bOO is kan worden verruirad tot @en bocht raot eon straal van
ongevasr 900 m, door eon gedoolt© af t© snijdsn van het terrain do SSoh,
dat Is eaagessos® voor de nitbreldiog van hot dris^^terlsidiag-bedrijf
van Rotterdam en door hot buiteabezinklaesbasain van dit bedrijf op t®
oi’feren. Ooze rivierverbeterlng is nlet ui^ont on kan voorloopig vjordan
nltgeatoM, De rivl©rverb©t©ring,di0 la aaagegevtsn op de teefconing 54,
wordt nogelijk gasaaakt door om wljziging in de Itgging van dmi haogwaterka^rendoa dijk lan^ den aoordolijken oover van do Kieuwa Kaas, waaromtrent ra@t de belaa^^iebbeaden in beginsaX overe^mstemrains 4® verkregen.
§ 7^*

De verrolng vtin den Merwedeboezera.
Tea aanziea van do afdainralng:,0a van de Benades-Msrivede bij Sliedrecht
m Heder-Hordlninreld, waardoor dit rlviorvak in ©on geslotsu boozera viordt
verandei^d, dlan© hat volgendo, Iliarbij raoge wordea verftezoa naor d© sitnatio, aangeduld op do toakealng >5*
Het trao5 van don vieg Ho, 15 van het Rijicsaeg^iplaa 195^, (Rotterdam}Hendrik Ido hrabacht-Gorinchem-Hessen {-Kljraesonj volgt voor @«n gadealto
dan noordslijkeii oavar van do B^aadea-Merwede, Ret gMoelt® van desen wag
tusschen Gliedreeht ©n HedsiMiardinxvold is bnltandljks gologd ®n jnaakt
thaas doel ult van don hoogivaterkeeroadcri dijk van d© Alblaassrwaard. Het
hi@rblnn@n gelegen vak van d# vaornallg® hoogwaterkeering, vraaraaa het
dorp Giessemdara an eon deel van Keder*4iardinxvold sijn gobomrd, is dus
veranderd In ©an slapardijk,
Eet door den aanlog. van dea lijkswog ingapolderda gebied, dat da naiaa
“draagt

14J draagt van Sluiasohap Oiesaondaa-HardlagsveXd, was voorhean de delta
van da daar d(x>r niddal van hot Pef«l®ni;at ®a hat OiassMsdansche Oat In
da Ban8daa*^eT^?8do uitstroanonde Glesaan. Tuasoh«n daze bald© geulan ea
da Merwade lag do Olassaiidanisoha plant. Do Giaason la destijdn aan haar
bonedaanoad afgedassd. In daze afdBmli^ bovlndt aieh ©an

f

©on kolklaagta van

15,75

« ®n

wljdto van

5

3<^ufesluis

laot

d® slula Ican/irardea

ingelatto op de Oiessaa, dl© dool uitanaakt van den lagan booza® van da
Over-iaard, waarvaa hot psll vsordt oadmrhoudsa op 0,55 B «.
Bij dsn aanlag van Sea Rijks^^eg, heeft stKi hot Peulengat ©n het
Glass€»ndarasche Gat afgadonS an aan d@ Oleasen iset docrsal^Sing van S©
GlesaendaDBChe plant eon nlsi’^m ultaondlng naar d© Benedoa-yar/iod® g®geven, b’aer dea® nieuwe ®ond dan Rijk0?f®s saljdt, is oea sohutaluls g®*
boiiwd Ret eon kolitlenfette van 55 a an sen Kljdte van 6,4G a. Boor deis®
sluls hseft do S'Olieopvaant van d® l^erweda toogang tot de in het Sluissehap liggend® krafemi, waarin ®oa tanolljk hoog pell wordt oadeihoudaa
tan behoavs van d® oan den voomaligoa hoogtfatwk®arond®n dljk t© N^SerIbirdinsveld m Oiasseadaci woonaohtig® sohippers. Aan dez® slula kaa door
middoi van rinfcettea in het ingepoldf^de gebied eon pail wordm onderhouden, dot op grand van het bepaaldo ondor 5, van artlkel 5 van de bij
K.B. van 50 Juni 1758, Ko* 70, aan het Slulssoliap Giesaeadsffii-iiaraiaxvQld
verleenda conc®aal® tot het ondernosion van d® ladijlclsg van ®©ii gobiod,
deel uitealcende van hot winterbod van de ll®r.3ode en gelegen in d® gesiaonten Gl@s3sns.daia en Hardinxveld, is bepaald op 0,8o a ♦. In d© coaoaasl®
i3 voojpts bepaald, dat de waterstand niet zal mogsn stljgea bavea
1,00 la ♦
niet Salon oader 0,50 n +♦
In h®t ingepoldord© gebied aijn terrolnea aaagwQzsn voor d© voUcshulsveating. ^ dozen tes-reinea ©an behoorlijh© afs^jatering t® gevon, la
langa d© Mnneaaijde van dan aijkswsg ter waersaijde vim do alula sea
watergasg aangelc^,

watacgangsa ktnmoa afzondorlijk van d« bevaai?-

baro boeassr^ateroa van het Slnisschap, hua water aan de schutsluls op do
Morvsedo loozoa door stroocidniicera. Hot poll van des® watergans^i is als
regol lagor dan het boss^ipoil*
Door do afdsmlag vaa het gedaolto van do Bsai^mo^Mers*®!!® tnssehea
Gliedreciit ox Keaor-ilardlnxvsW wordt dit rlviergedoelte veraadord in ©on
bo0S« laot ®©a oppervlakt® van 155 ha. In het volgead© zal doze boeseffi
wordon aangoduid als Ji©rv?ado-boez«. .^ngesiea des® bosses aan do noordaijd® door d®a Hijksweg wordt bsgrensd, korat d® scho0pv?3artsluia in daa
aieuw^ Gieasaaaond dus ts liggsn tusschen mi booKSB van het Slulsechap
on don M®rw®d®bo«3am. Dij do b©paling van het poll, dat op laatstgonoemdon boQzettt aoet vjordoa ondarhoudoa, zal dua ROt den waterataatiomdigan
toeatand van het Sluissohap laoetoa wordoa ralconlns gehoudmi.
Het sohlJattDorshands aangowezoa as het poll van don T^er.^odobooze®

--aldus—
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aldus te bepal<3n> dat d@ sokutsluis in dan Bljkawag kan leordm opangezctt
zoodat daz© boezaR g^aan kmt ta liggaa inafe dm boasse© van bat Siulsschap, Daartoa t/ordt voor dan boaagga van da Mari.'©da voorgeatold aesa boazeffapsll van 0,80 a *,
Son gelegonhald tot bet loosen van wator kan word on verier a® an aan
bet banodonelnd van da ef bo daman rivior, waar dase in open verbltuling
blijft not bat Middoldiop an hot daaraaa mnslultmde Klein SiepJ®, Case
waterea voraan oon aanoexisluitendoa watergaag langs den hoogwatericeorendm dijk to Sliedrecht. Hat Klein Diapjo etaat in open verbinding taat d©
GQra@ent<&av®n von Sliedrosht. Hot llgt in da bedoellng can net dan aanleg
van da nism*i© waterbearing dose open vorbindlng te varbroken m tor plaatso esn duikoraluis t© bousm,
San sologonheid tot bet inlatan van water kan wordan verkreger. aaa
hot bovenaiad van do of to damaen rivier. Hiertoo is eon inlaataluis geprojocteerd in den. dan in d® rivier bij Hador-Kardicssv®ld»
Door niddel van baiae sluiaon aal hat pedl vem don Mor-sfedoboeassB
lungs natuurlijkon wog worden bsiieorasht, Eet voorgestelae boesmipoil zal
biorbij gaen noellijkbedon oploveron, aangezien op do plants van loosing
to Sliodrocht hot
llgt op 0,18 a - en op do pleats van water!alntlug,
waurvoor de riviorstanden bil Siorkendan aaatgsvend zija, hot H,®# ligt op
1,3} n +, Watorboawaar van ©onig belang is op don boeze© nlet to vorwachtea. Hot verdient in dit vorband do aatidacht, dat da dan bij Nodor-Hardinxvold is goprojecteerd beaoden do ultiaonulnf' van bet Kaaaal van Steanoa*
hook, soodat do boesmi nlot w.ordt bos'#iaard door do Lingo-ultwat@rl.ng* la
droge tijdea sal d@ boeaaa alleen water beboevan to lovoren, wannoor bij
Glessondas noet worden Ingolatoa op d©a lagen boeaa© van do Overwaard. Clt
k?jantun is oohter xiiot groot, aang@zlm doze boozan hot in drog© tijdon
bonoodigd® water bijaa nltsluitond betrekt van da Lak bij dm Ushaut.
Haar van do zijd© van d@a Ibrovincialen iatorstaat van Suid-Kolland wordt
nedogodoold, noet bet voor nogslijk worden gebouden, dat van da golegenhoid tot b9t inlaten van water bij Gi®3seadam in da tookomst soar gebruik zal word©a gomaakt, dan ondor do buldlgo c^tstandlghedm,
Bohalvo voor bot op poll houdea van don Korv-iiadoboaza®, is ana do
aluiaon tevons do tmk toobodoold om dm boezaa door te apulsn.
Ala govolg van dan voorgeataldea boesenatand, sal bet in d® toekonst niot ssor nogelijk aijn cm do ontvmtering van do terrainan, dla in
hat Sluiasshap Oiessoadaa-lkirdiarvQld voor volkehuisvestlns sijn aangewezen, laago n^ituurlijkea weg t© laten gaaebiaden, zoodat hlerin aal motea worden voorslon on do loosing vooi'tnan op kunotmatige ivljae sal nooton
plants habban.
Het niet stormvlQOdvrijo gobied t«a znldon van bet af ta dansaon godeolto-
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godoslta Tran de Bonedas-HanTM© bastaat uit met tamelljk hoc^e dijkea
omgeren bultenpolders, ^aartusschen kroken llggsa, Deaa kr^ea ataaa ia
open ▼erbinding met de Dood® Kikvorscii Kil, die aan ha&v beaedffiaraond ia
Q-pm verbiMlng staat mot do Kikvorsch Kil« Se Kikvoraoh Kil ataat aaa
hear benedomond door mlddel van het Otterkaaaal ia open verbiadiag met
het WantiJ* Sooala in hot bovenstaande reeds eord opgeaerkt, is da waterstand op d® klllea dus ondsrhovlg aaa de working vaa ob an vlood, Als govolg van do voorgeateld© aerkon, waarblj het 610 ha omvattoad© gebied van
de Dooda Sikroraoh Eil storsivloedvrij wordt iagedijkt oa sordt gebracht
blnnea dan hoogivaterkeorandan, dijk von d© Alblass0r.i;aard, wordt do Oood®
Klkvorsoh Kil van da Klkvorsoh Kil afseanedea sn ontataat do gelegenheid
osi aan de oaratgenoamde van d®ge beide killaa mot d® hoogorop aansluitoad® fcreken, sooals de Sneep Kil, do Hoog Kil ea het Gat van dan Hengst,
eoa vast boeaoiapeil te gsv^, Cte dit poll to kunaaa handliavesa door looaon
of zoo noodig inlaton van water, is aan dm banodeniaoDd viin de Boodo
Klkvorseh Kil ©on duikej^luis ia den ontworpon dijk geprojeotoard
Hot zal nanbevellng: verdiaaen om dm to vorkriJgQn boozem van do
Dood® Klkvorsch Kil gesehoidon te houdon van don to vomaaa Merraedebooza®,
CNadet In d© in een boozm t© hsrscheppon kreken sea lager poll wonsciielijfc
is, dan In het af te d^man rlviervak* Voor do bepaling van hot poll van
de af te alulton Doode Klkvorsch Kil en do daaraode in open verbiMing
staando kreken, zijn maatgevead de belangea van d© polders, die daarop
loozen. lifoorgesteld «ordt eea poll van 0,20 a +, B® killen, waarlaags de
sanwezlg® rietcultutir waarschijalijk sal blijven bostaan, znllea bij hot
voorgestolde pell bovaarbaar blljven met kloiae scliopon. In vorband mot
do rivierstaiklen blj d® gopj^jecteerdo spuialnis, die oagsveer overoankomn mat de rlvlarstanden blj Sliodrcoht, waar het ii*l# Hgt op 1,42 a ♦
m hot L.W. op 0,l8 &
wordt gamemd, dat op den boezesa van d@ Boode
Kikvorsch Kil eea pell van 0,20 m
wol ton liaast® bij zal kisnnea wrden
ondoi^ioudm.
Bij dez: bestaanden toestarid staan do Klkvorsch Kil on de Doode Kikvorsch Kil van het punt, waar dezo krekea elktmder ontt»3oeten, door middel
van d® Helsloot in varbindiag met het gedeslt© van de Bsiaedm-Menvedo, dat

tot boazam zal wordoa iagericht. In do Helsloot bovindt zioh ©m sohutslnla
d© zoogenaamdo Helsluis, Bozo sluis hoeft b?;ee paar naar d® Bonedoa-Mor■.v©de keerende puntdouren, &&n kolklaagto van 4> m on sen wijdte van 7*^ a*
Door deze sluis richt sich thaizs de schoepvuart van d© Bmeden-Mer^jede bij

Slisdrecht near d® Miamvo Merwsde bij Sop van »t land, Deze volgt dziortoe d
Helsloot, 4© Klkvorsch Kil an het Otterkanaal tot de Ottorsluis, Dose sluis
is voorzi©n van twee paar naar de Kleuw® Kentede keerand© puatdmren on
hoeft dezelfds kolkafnotingon als da Helsluis, Door den aanleg van den
- Bliedreclitsch© -
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SliadrochtaoHs doorstoek, gal do sohaa^raftftrerblading tusaoh^ beido
aohutaluisoa woi^Son vorbrokaa* Do Klk^rsch Kll aal daarblj aablj haar boTOfiWoad wordoa sfgeds^d m ovonalfj do aadoro la opea vorbiadiag met hot
eve.rta(a a.a.M Uaair berxd^nWantij Btaaad# kr^«i, zooals het Oat van Daanhook, voortaan deal- ttltmokca
Ynondi warden aTi^eda.trtd. «n -10+ een
▼an don boassES van do Oad® Maas.
a4i.onderi<jken boetem wo»-cle«
'
tni^eir-icht .
Verllost do Helslula dus ©onefraijda hear bete^^oais Toor do vaart
lanes do Eikvorsoh Kll, andorgljds zal doze sluls soar good bmikbaor word®!
om do soheopvaart to ondorhoudeii tusaohec don to vouaoa Morwode boozoa o&

dea ta vejferijgon booses van do Doods KUororsch Kll. Do lan^ell jkhold hlarv
too y;ordt vorkrsgon, doordat doao kll, dio tangoTolgo van dea aasiog van doi
dljk lea^a dmx doorsfcook van do Holsloot wordt afgaanodoc, daarmed© opnl^xw
In vorbindlng .sordt gobraeht door mi^ol van ooa langs doa dljk goprojootserde door^^ravtng*
On do Heloluis voor hot booogdo doel to gobruikoJi, bshooft aaa dit
kunstwerfc nlete to wordon veranderd. ^ela r<^od8 word vormeld, keert do
sluls thB.ns naar do Mersfode, zoodat do stand van do puatdeurea la ovasromst»ffiine 1® met hear taak om alo keering dlenst to dooa tuaschon den hoogorea Kerwedeboezfsn sm. don lager«i boeaeei van do Kikvorsch Kil. Do bovensle^
drenpel (Mojstodeffiijdo) ligt op 1.65 m «3 do bon©4#aslaj?,drQmp©l (Helsloot-

zijdo) llgt op 2,17 m-, BiJ do voorgostelda boozanpoilea ia aaa do alula
oon vsnrdlepto Raa»05slg van ongovoor 2.+G », aoodat stdiopaB met oon leedvor^
Bogoa von 200 4'300 ton ^ssohon boide boozono ssulloa kmmm wordoa doorgosohut.
Van den bo vom®a Morwodoboozera is dus sohaopvaart mogalljk near don
to verkrijgan boozem van do Doodo KUrroroch Kil door do Helslui® ©a near
dan boGzara van het Slulsschep OleaseadaBS^+Jardiarvold door do schutsluis in
don Hljkswog, terwijl van laatBtgenossdeo boozom wear schoopvaart aogolijk
Is naar den lagan boozaaa van do Overwaard, Tonolndo doa Moarriedoboozem van
A© open rivior wit voor do aohaopvwart toc^jankalljk to maken, is la do hoog*
watoikocring nabij Sllodroohb emi aehutsluio goprojoctaord, ^vankolijk
zou met een sluls van boscholdon afmotingan kunn^ vsordon volstaozsu In do
versachtlng van toakorastlgo Induatrlovastlglng Xangs hat af te daeroen godo^
to van do 3moaen-Marwod@, zljn aaa do BOheaFraertsluia eohtar rulaero afmctlngan gagoven dan aaavankalijk noodlg zullm zljn. Do sluls is oxitviorpon
met eon kolklaagto van 70 a on aoa wljdto van 9 a,, aoodat do kolktifaetin^
dus In overoenstearalng aija ast do aaton van oou sluls in eon vnarwog
rolrma do klasso II, zooala is aangogevan in doa staat XX van do bljlaao X
die toogankolijk Is voor biananv^rtsehopen aet 0€Bi laudvermogoii van 1000
ton.
On te vorlcrilgon dat ook kustvaarders op don boeataa k\innen kcsaon, zaX
aet een vaardlopte van + a laoeton worden rokaning gehouden. Iliortoo is do
hoogtollgglag van don dreapol in het binnoahoofd aanvaakolijk aaag<^oud«i

op
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- 14? >*20 a • m is 4e
i& kofe huit&ahmM aanesho^m op 4.?o » ••
Vooar ts bopaliag tsa laatstboiSoeldo lioogtsli^iag is uitgegas^ vaa mm.
Op

laa^atorst^iA op 40 riTteaf van 0.?S ©»> wslke stand JaarliJks oag®T0®p

12 koor m&srdt ondoraebrs4«s.
§ 7? - 82. 50 4iJl£«i.
§ I*?* Ifot yrofisl ^ im het__t2yoS _vaa _ 4®
Otop bofe jproflol, dst blj daa ^al«g ran nte«w# 44Jkea m bij 4© vsr>feoogiag m vopas^apiag van hmtmMm dijksm lasgs 4e b^ail^ri-viopon aal
zijn to® t0 ptsasa, is in 194>
noto vropsohoasn van 4© band van 4@a
iloofdiag®aieur van §jm Hi jkasoti»8fcmat M* d® Bn^, In das® aota ^p4s®
ai^lgo ri<d'ttlljn®ii gegavaj^ 4i® aaswr a%aR@«ri sijn g©at®M «©. waapMj «
uitdmkkolijk op
dot ;d.ah tolkims oiistaMi^^«n kunoan
vooiraooa^ 41® mopm am vm b©t vo®E^®#t®l4« at t® wijkw.
D® dlJtoMi kiffltnea sordon aasgalogd ®#t ©an v®s4e4l®ii baloop of a®fe
onv®r4©dlg4 beloop. Mm TopKiMigd boloop past mm blj vm^mw tom, weammm
4® jtijk sanr 4® ®t«rmetreals geko^l ligt m mamme hot vooplaad i^aiaig b@i
sshnttis^ btMb. Mat zsl iaapbij aanboraliag ▼©rdians® oa 4® vspdadlgiag
van het mtarbaloop, 41a msastaattjd® ^or li«t aanbri®Bgeii van ma sto®^setting ®op4t vefiEree«n» nmy boven te latea elntigan in mm boi4»osteal
gedaelt®! 4® aanslaitiwd© grai^sat is daarblj Binder aan bssebadlgiiig
blootgestold, dm immmmr 8e stamglooling eindlgt op hot b»Io®p. I^eind®
de at©@naettlQg dasrto® Bi«»t t@ behoevsaa doorvoorv® tot d® kruin, sal
bet mkm mn @m. vsrdadigd wat«rb®loop dns veelal
m&t bat aa®breng^i van @®n buitenbem. Tor b««inlelng rm het da®.rbij ta vmrvimrkm
aatoriaal Itiisst bm 4&zm bm^m mo laag. ala 4® ?mstandl^8d®a toalat^.
Bij diJk«B, dl® on©»stlg sljn geleg«i @s 41® MJ storsvlo-^ aan ^ar«B

golfslag blootstsan, sal aaa da sta^gloollng hoog optrekk* m b©diMle«a
op dm daartoe hoog aang®bra<&t«Q buit^bem. Mm kan daarbl^ gmoodzaalet
2ijn o®i dan boitenbana blj ns ter hoogt® t® brmgm van dsn tar v«®»a^tsB
storovloadsstaad. 3a besm baaft daarblj alat mllem tot task tan ©an gnaatli
bi^cdigiag t® bladen voor da ▼erdadlglag van bat imtorbaloop, dooh di^agt
toTsns bij tot bat btmkm van 4m golf an tot tmmiadmri&s
dm golfoploop. Dezo v^msiastming kan ook wordaa rmskrmgm door aan bat bultmboloop
mn flaij^'e helliag to eavan.

Da bier Kaergagwan godaohtaagmng, di® la d® gmomda not« nitvoorigai
is oasebrevaa, gmtt sleehts ©®r oadsrde®! van da ovarwaglagsn, dl© biJ bel
s«mst@ll«a van ®m dijksproflel ktamm c@ld«i. Hi^blJ sija voorts van
lavloed is bosdealgbsid mn d® mte, i# boodaal^ieid van bot aatorlaal,
dat tar bascblkklng la m dm dljk van sa»sn t® ©tollm, da braedfa aa da
- boogtaliggiiig •
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hoo^stellggiag Terj hst voorlaad, 4& beplsjatlE^ van het voorlaaS, het ssoufego*
hFato van hat watap, waamsd® bet balbanioop van Am 41ife wordb b^poaH
0X1 da ?tgg^f»£ wn da 4t jlc3beliW3p®a tm opsiobta van bat aild«i, Aan desa
invload^, ^.-a^irvan da bald® laatat© la het bljasoader veorband houdttat met d«
mogali jichedan
op da heioopm em good® grasmt ta ondeplvjadeQt
noc oadsTO kunaon warden tae^evoef^. Het ’seergegeveask# diaait schter sleehts
t<ap liluatrstle van d® verseheideaheid van be^re^redenen, die blj da »aBieastolliag vaa ©an dijkaproflal van invloed
:Jlet minder talrijk sijn da overwagingen, die bepnls^ad »ijn bij kousa
van bet dijkstrao^. Ook biarblj met aat natuarlijke oorzakm wordaa rakeniag geboudaa* 31J de baling vaa hot dijkstracd dleat echter t©V€ma rakoaiag to wordea ^hcwdon met tal van plaatselijka osstandlghedeaa. Hlerblj
kan soozeer ?<ord«i ln^rep®s In pl&ataolijko belangeffl, dat het vsatst^lea van da ligglcg van eon dijkvak veelal gei»ard g^at set altgebrelde
dOThaadellsgen set belaaghebbendaa. ^lang dlt overlag nlot heeft, piaats
gehad, kan aaa pienaen voor het Bualcen vaa hosg»afe@rk@er««id® dljkan sleohta
aan bepeikte waarde .^rdea toegok^d m xm&t hot voor mogalijk ■sord^
g^oud®a, dat de plannan later laoeten i-soiden ge^ijzlgd,
Vi^r do in vsrbaad met hat ViJIfallandonplan ontaorpon dljkeverbetesiag«a konden nog geon uitgebrold® onderhaadelingen isord«i gsvoerd on laoestwi
doz®
bli.1vea tot ®«i b®tr®kk«lijk kl®la» krlng van noodsakslljk
Ingewljdoa, la vsrbaad hlerEsed® dragsn do plaanm tot dljksverbetering
eon zoer alg^oeii karakter sn heoft hot then® nog go®n sin cza daarblj ta
detail® to troden, la het volg^de wrdt van do oat^?orp®ii hoogwat<^e«!la-

gen @®a korte omachrl Jvlng gogovsii, saarbi^ tsordt ver^osan naar do sltuar''-?ties, aeagegovm op da t«^enlEg<m ^2* >5,
^5 «» >6*
do plannon
tot dljksverbeterlng word«a geea teeksningen op grootor® schaal verstr^f
van d« ontworpen afda^aingim sordan ovemrel oltoatlateefcecingtn op eon
grootar© sehaal overgelagd*
S

Pb ringdi.1k van de yi.1f Stlmid«B»
la het boTonstsando verd or reeda op ge^ezwi, dat door hot imkm van

do doorgravlng bij Slledrecht, do achospvaartvorblnding van d®
^arvode door de Ottarslni® m Aoor de Holsiulo saar 4® BonM^^sr^odo
wordt verbroksn. ^Jls gsvolg hiervan aal d® vaart door d« Ottoralulo voortean in hoordzaek beperkt blijven tot het sohoepvaertvcadcoop op het l^aatil.
Hq do vooi^,ens*!40ii indi jklng van hot gebied ton westcai van don Sllodreehtsche dooratoek, dat ala gevolg van do onderJmvlge plaansa zal worden gabracht blanaa den ringdijk
do Yljf lilandoa, aal het ft’antij
deal nltnaken vaa den to verfcrijgffli Oude Maaabooaam en aal op dlt »at«p
dus oesi pail van 0*50 ® ♦ vorden ondsrhaudwi. Op do In open vorblialli^
met dlt water stoando wateron, ztK»sls het Gat van Baaaho^, het Ottsrka- naal •
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n^^al m A® mbij haar
af t@ Ammm KUnrc^aok Xll«
®&a. lagage pall ^rds® onAetkovAmi, Oaa de Otterslals* die alleea vaa vlooddaia^B
Is Toorziaa, m&& dessa g«»ljzigd«d toastacd mn t« passes, su^Llea dus te**
rms ebaeuren SM>at«a wotdea aasgslaraalit. 2e alula ligt mat feaar
haofd In do aasi^ecslgo T^atorkeering an d© tmitandljka liggemle koUc m. hat
buitamiioofd, koa&n blj rlvisr^taadffii boven 2»8o a gahoei endey ¥iatar«
iiea mi ander is ooyaaak, dat aaai de alula tmslijk ingrijpaada vo©r2ionl&»
g«i zullan jsoat«ai ?iorti«a gotroffaa, m dozs in hat kader ima da voorgsuomoR plaanea hutkbaar to aukaa* ^et Mndoy kostea kim geToaglljk am ai«ialuis wt»*deii gebotKsd, To aeer irordieat hat eanbe'vois.ng oa @fm niotm
kua3t?j«rk ta boawmi, ceedat doarbij d© sl-to.atio tea* plajitse kan isordsa Tesr«0

betord. X>0 sluis kaa dan ksaan^ to ii^oa la hat ferlacgds iran hst ft’sntij
®n k&n t&vmiB
ingerlcht als spuigolfteoaheld van dan Qude Jlassbaaam.
40

VoorgesfeeM wordt da boua van emi aieufsa sluis mat aen kolklengta van
an eon duaorraartwljdto van b m. Doao aatan aija in oTeresnatanaiag

met da &lteetlng«i van eoa sluia, in aoa echeepvaartwe^ volgens da klassa
IV, aangogavm in den staot SX van da bijlaga I, nalks toagaiikalijk is
voor sohepon met e®n laadvertaogaa van 1)0 - 200 ton. Buitan da sluis kaa
em klaino voorhaToa rnovAm r^rkro^m van rond 200 m loagts*
Boginno^a bij Kop van *t Land, rioht de nteuw ontworpon waterkaarint
zioh ovmc hat buitonhoofd van da gaproj estoorcis schutaluis, aanvankalijk
buit^t

i:lA3L¥-Ma.

ovw

in ttoord

langa d© Kiawia liorwada, daanj-ia
do 'i;itevw»©h-Kil im son -u»-guidooatKi^voi^sck
gljda daagvan, kruiat varvolgens 4a*e"lcil: oagev#©? bOO m banodon haar b©evcMetns
veedef
vsmond an ridht sieh-4«B-ia aoardwasbolijka rla::.tiag'^laogs den doorstsoic.
Do dljk buigt aich veamrolgena u® in ffoatelijke richttng es kruist dsn auideliikm¥ taserit mar de apodrbrug ovoy d® hoasdaa-ISorwada bij Jjaaal«»ls.
lestelijk van dozen toanit buigt de dl jk zieli van d.@ rivier af met ds
bedoelii^, dat eon gedeolte van Am 0o3t«4'ey^^odepoldey buitsndijks kstnt
te ligges. Pit buit«nd.ijka!3he terretn is vanwoge de Qmemtm Pordyesht
sangeeezm voor den aanl^ van oon blanmvsssrtbaven, oostelijk too de
yeads aanwexlge haven la dan leat-dley^iodepoldar, de K<K)g®tts*fi®ido
haven. Be hoog«mteykeerende dijk is
de zuidzi^de van laatstgenomde haven dooygetyokkea gsdacht tot nabij do sloteni'sbyiek van Lips en
buigt zlch daay aaar den rivleyoevw. Doze oever wordt in etrounopwanrtsohe yichtlng gevolgd tot da nabij het HUia te Mey«ed0 gepyojooteerd® afdomicug van de Benc^ea-^erwede.
Dooy het g^ozan dljkstraod, koat de bestaando M^.vedehavan dim
buitmdijks te liggea an wordt de besbaande haventoegaag afgesaedm.
Tooygesteld wordt oa de bestfiande eti d© gsprojeoteenle haven te vereenlg«i tot 5dn havencomplex en dit oostelijk van de gepyojocte^d® afdsa^
jalng met de beataande riviar in varbindisg te byengen. Om dezm
havenstond van Boydyeoht berelkbeay te lonkon is in den das in de yiviw
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e»a schutsluis gedaoht raa 7 x 55 s »
d«a staat M. van de bljlage X gastaldo

dua baaatwoordt aaa da la
wo&r aaa alula lu e«ak

achesp^aartweg volgeus d© klaaae III m di© toagankalijk la voor achapaa
net eaa laad-remogon vaa 500 ton.
Naast daza soneaprsartaluis la da alula gaprojaoteard tot hat inla~
ten Tan \mt^r op dan 71j|fallandanihoesaaa.
Door <^esn aanleg van dan Par>andreehtaoha doorsteek wordt aan gadaelta
Tm dm j»Mar Papandrasht van da Alblaaaarwaurd afgasn^an. 311 afii®aa^«a poldergadeelte kcmt ta liggan blnnea dan riagdijk van do Vijf
Ellandan.Iangs da doorgravlng Is am ho^watarkaeraMa dijk gaproJact#ard«
dl© in zuidoostolljk© rlehtlng in ▼erblsdiag ^ordt gehracht mat dan dm
In da rlTl^ blj Hula t© K©r«€Kis.
Hat btnnaa da hoogsatei*:®araiida di^km galagan gabled, waar da dcsitif*
graving Is gedasdit, haeft Q.m zaar alachtim cmdargrond. Onder da batrokkalljk d^mna bovanata klallaag bevindt sioh 0m dlkk# kiaihoud^da laag
troaa, die earat op ruin \0 « onder hat nualvald ovarga&t la fija alibhoudend zmd, Mt fljae zand gaat op ongavaar 13 n ondar hat naalvald over in
soiierp zsnd aet grind.
Da dijk moot wordan sanangasteld van zand. Dlt zaadlleha^ moot wordan afgad^t mat aan klailaag. far will© van do stabllltalt van hat dljkslichaaiB, TS"r«rvan earn profial la aaiigagavaa op da taukaulag >7» aal
5^?ark:wljs© aoeten ^^ordan gavolgd, waarblj hat oadar hat dljksllohaam la dan
ondergrond aaaw^ig# vean wordt saggapsrst an door sand «.ordt Tervangan.
Da dljlc woi^t due eaa groot zaadllehaa®, d®t xlch in don oadargrond voo.rtzet ea roikt tot hat zich ondor hat vean bavindeade sand, Qm ta voorkomsa,
dot sioh in hat sieh ondar bat {^aalvald bavlMendo sanultohasuR bij hoog
water aen van bultas aattr biimen garlohto kwal ken ontwlkkelan. Is aan
dan tew van hat verdedlgda watfu'baloop €»n daawsnd gaproj^tafcrd, dia
raikt tot in hat slob onder hot vew bevlndenda sand, IXissohon da baida
deolen van hat aangabt^chte sandlichaem, die sloh tor eoarssijdan van dan
daa*aiid bevlMen, sal onder den da?-ts»and door nagenoee gean eoynmunlcatla
mogelijk sljn, asdat near sag gjordan saagoiysffioa, tusschon hat aaaweslga
sand in Sen oRdergrond m het aangabrochta sand, aiot al hat vaaa sal
wordan »eeg©p®rst an dlt ean »iiBeag:@p©i*sta laag sal voBTien van eea seor
geringo doorlatendheid,
rlvierbofiaa sal s^ordon uitgagrav«iu tot oagoira<a: 6,90 a •• Op dan
bodoet blijft dan nog oea veaniaag van road 5 ® dlkt© echtar, Hat le nlet
aan ta namen, dot da atroom daa toakfxmstig^ rivioi’bodoa onb«poe^ zaX
latan. Kaer t© varaiachtan is, sullaa dealaa van dea T&mhodm door dan
strooa worden opsaawiw on aeegovoerd. Op dan duur sullon kuilea, die
hlerdoor ontatnnn, wear met sand wordan aangevuld. Set vaaa sal dus
-^aanda^ag*

gaando?!^ dloor za&& wordon vervangen. Oak hlerbij aag; ii»©rdea aftiigmoiaQia,
dat in dan eadergrond voldoead© rom an klei aohterblijvea om blj hoog
viat&t d© diepare kwal Tan da irlTiar ond^ den dljJt door naar bet binnen
gala£(ffi poXdarland ts beperkeoi. J>a% daze icwel niet denkbealdlg ie, blijkt
uit sondaeringen, die vaaijege hat Laboraborlvim roor Groadiaeehanica ta
Delft tijdena hoogs^ter sljn ferrieht acbteap dsn dijk bovaa Papandraciit,
Daanbij ward in hat zieh onder de kiei ©a hat roaa bavladeada ztmd geen
weerataad oaderrondaa, waaruit de gavoletjfekiing kan worden gacaakt, dat
hat zaM drljvoade ^as as door da zloh daarboven bsrriMende lagan op zijn
plaats vfard g^iouden*
ladlaa de saaeiastelllag van deu eadac^roinl daarto© goen beXateel
ms, zou hat aanbovaiing Terdimea am bulten dan di^k aeaig voorlaad
TriJ te houdan. De ovar^egiRg, dat d© rlTleratroo® ?nt sal hebbea op de
stork vasnhoudeMe laag ia den ondargrond, is ©chter aanlcldtag gewoest
om den dljk tor plaatse aiet van den rivieroevor terug to hoa4-»i, dooh
deze als sehaardijk aan te loggm. D® gTOndverbotering kaii ziali dan uitstrekken tot dea ©ever, Dooi* daze te verdedigen van dan tsea vaa het waterboloop tot op den rlviarbodaa, ksa de waterkeariag nls voldoead© baveillgd warden beeohouv«d«
aij d© beisaling van de biHsadte van do voor d«
Kokssi bXeeslaeg, zal er rek-aaiag nee Eoatea wordea
boveliag zal v^dieneii dez© tot ©akels meters over
latea relk«a caa te voorkomoa, dat dooi^ ontgronaiag

ooTsrvci^ediglag te
geiioudm, dat het aaadea rivierbodeat te
aaa den teen van het

onder water liggend© boloop, ds^ oever zou ■tionlm a£a*.gotast,
De langs de dooreraving seprojeotoarde dijk wordt in noora^estelljk®
richblng doorgetrokken tot dea bestaanden hoogwatarkesrasaen dijk bij de
Scheapawerf Sohram. Vandimr mrdt in zuidwostali jks richtiaig den beetaandon dijk govolgd tot daoi geprojectaordan Cm la d© 'Joord. D® verzwariag
is bier gedaoht eaa da bianenzijdo, zoo.dat d« aeest buitandljka liggende
bedrijvea onaangetast blijv^i* Allaon bij do annlegidaets van Soele an
van JSeataren wordt een vooruitsteJeend di^kvak afgoansdan.
Do daa in do riviar vorkrljgt aansluiting net het auidelijke uiteinfie van den GofiepoXder* Van dozen f^older v‘oi*dt vorvolgens de kad© longs
de Pelaopt mi de !k>oM in noordolljke richtlng gevolgd. Saarna bulgt de
dijk zioh naar hot weaten tot den geprojeoteerd®! dam In ds Rietbaan. Van
dan GoflaioMer wordt aldua het grootste gad eel to blanon da hoogsaterkeeriiig gobraoht. .UX.aen het maeat noordelljko doeX blljft bultondijks, AXs
gevolg van do ontworpen rlvlorvorbotoring, mootea do op de moost noordolijko punt van dit olliand gelegan bodri jvsn worden opgcrulKd.
De dam in de Hietbaan, di© gedaoht is onialddellijk baasodoa do ?ierf
Holla3c4» vindt op don linkesroever van d© Jfoord in noordelijko rich ting
voortzetting in eon dijk, die rivierrmarts van do bostaand© hoogwaterkee-rlng-

- 152 Ping is oatworpoa an zlch daamade eorst blj BUmc&c^e&T ▼oraenigt. Blj
het fcraoearan van dm niouwen dljk Is rekenlag gehoudm net da voorganomm varbreoding van d® Koord* On beataaad® indnstrledn te Hmdrlk Ido
iuabacht to sparoa m hot ontstaan van nious^s® iadustrioSn noordelljk van
den to kruisan Rljksv^eg No, 15 ffiogelljk te aaken, is d© dijk niet onmlddollijk aan den rlvior golegd, dooh blljft daarvaa lOO tot 200 ja verwij-

dard.
Bij hot mfcm van dea westeiijken toerit naar <le bpug voop gowoon
vojicesp over do Hoord, is de haven van Oostendaa doatijda vorlogd.
laUf'S doze haven,, waervan hot rivi©r.'?aapts gelogea gedoelte papallol net
den Rijksweg list ©n in open verbindini-: staat net da Hoord, had d©
acheapvaert destijds toogang tot den boeaess van do VJaal, die ©an peil
heeft van 0,85 m

door middel van ©on in do bestaand® hoogwaterkeo-

ring galagon sohntslnis.
De sohutsluis, die een kolkiengt© heeft v-an 16,10 a ©a ©on wijdt®
van 4,i5 m, is voor de scheepvaart evenwel van weinig belang, Alleea
werd hlervsn gebnilk gewaakt voor eon binaendijks gaiegea kleia® w®rf,
waarvoor door het Hoogheearsadschap d@ Zwljadrechtsch® wnard ©m buitmdijks golegen terrain in erfpac)xt ia toegesegd. D® sluia vei'keert in @©n
vervallen staet ea ia enkele jaren gelodea isat 00a gronddm van d® haven
afgosloten, Overwogon wordt

obi de sluis nist naer voor do scheepvaart

in gebruik to n«i.en,
M©t de ontTOrpm hoogweterkeeriag s;ordt de iiavea van Ooatendaa
doorsneden, Lang® het dijkvak, dat eanslniting verkrijgt aet dm toerit
naar do brug over de Noord, is een klaia® haven geppojoctoerd m aon
loa-val, D® bouw vcm eon achntsluis om scheepvaart isogoiijk t® lankec
naar het af te stnijden doel van d® haven, dat bianondijks kmt t© llggm, t«5rdt niot noodlg goaoht. Met het oog op da 'rffaterlnlating naar dm
boosca van de Waal, dl® in droge tijdaa bij OostaadarA «afcer ontleant aan
de Moord, is la den dijk &m inlaatsiuis g0proj®ct®ai‘d.
Door d® kouze van het dijkotraed wordt bij Ridderkerk em bultm
do hoofdieatarksoring liggend gebied van rona >50 ha bixuim d® hoofdwatarkeerlag gebraoht. Daarbij vfordt d© toegang afgesaedea tot d@ havm
v,?.n Hlddarkerte, woar biijkens do statiatiek dor schoopvaartbew^lag
In Kadorland, in hot jaar 19>7» ^?1 sohepaa binnenviaiau mat ©m gezanenlijk Isadverraogm van 26 062 ton. Blijkana hot rapik>rt 3tr®<^lan
IJeaelnond® (lit,2), heeft mm de bedoeling m dm noordolijk van d®a@
havm gelagon Polder Donkersloot te bastamaen tot iadnatrieterraia, Rekenlng howdende met deae tookomstig® havenbolangm, ia in da afdaasilng
van den tmrmmond een keersluis godacht met ©on doorvaextwijdt© van 10 m,
zoodnt de haven den toegankelijk ivordt voor bianeavaartachapen not ©m
-laadvemogen-

15> «
laadvoraofjwi tot 1>50 ton,
Van Sllick©r7Q«» tot IJasolisonfia ?/ordt het tracS gevolsd
dmi
bostaandon hoof^i&t&rkmren&m. dijk, langs dan llnkaroevar ran da Nlaiw©
t!aas« Te Ussalraondo waar plaataalijk ran hat bastaanda dijkstracd
noet wordan afgcR?akan, aija de plannan tot dijksvarbeterine aaagepast
aan da belan^^ Tan d@ daar aan.-iozige Houthaadal en Groosotsorfabrl^
Huloiik^a. Bit bedrijf xaet bijb^^ooreada havens
buitendljka,
BiJ Uaaalnonda bi3gint do vorbetariag van de dijicea, laaga dsn
iixikar Maasoevsr, waarbij da balangen van Rotterdam rochtstraaks zija

bstrokken. Do vacbotorixig van deae dijkoa door sa langs hot imvangebi^
van Rotterdam-Duid, zich uitatrekkead© tot de Vondeliagenpleat, la aeer
ingri jpand, vooral in da dlchtbebouj^de gedsalten van de stad, la het bijasnder wordea oiavaagrijkQ an kostbara '.jsrken voroiacht, waar desto aoetan.
Worden aangopast aan d© pianriaa vsia de Keci©rl?5ncischo Spoora-egen, Blj
dit overheidabotirijf sija plennen in voorbsreiding oa de dnbbelsporlgs
baan in do lija Rotterdmi^DortirooIit .^efe da brug over d© Hieuvie l^as
plaataolijk oahoog to brenfsen. D® gevolgen hiervan tea aanai^i van da
ligging van het station I'sijanoord ©n d© oageving daajrv^in, zijn van varstri^sndea aai*d, De planaen varkearan nog in oen voorlooplg stadlm,
l&ij aulian oorat vaataran varm kunaer* aannecuen, nadab de loopende ondorhandeltugoa tuaschoa de betrcdcken lastantlas anllen zlJn bc'dialigd*
To IJsselEoade nordt het watorstaatkundig bnitondi^s liggenda
iiuaierland, oaa opgohoogd torrain, dat is aango^enaa voor volJcshuiavestiag, binnaa de aoogwatei'keoring e®hr«cht. De beataande looziag van den
Kteeksclis boonm zal doarbij worden vorplaatst naar d® moer rivieriaiaarts
gsl>3gaa 3tir6<3Keo3ter van Slijjpelaaii, Door den Rijksi'faterstaat ISt
verbaatl laat d@ Ysnrbatarin^? vani dsK© laar als oaderdeel van hot v^
Ratterdam-Dordrecht vua dea Rijkawe^? no,16, teraake met de op goaosEidan
boessofs ioozoado poidars reeds e@a ovoreenkosst geslotea.
In wostslijk© richting voortgannde, volgt d® hoogwaterfcearand®
dijk den atadionwag ©n do Oranjebooaatreat, kruist vsrvolgess do spoorbean, on volgt vender de Eosestraatj do 2® Eosestraatj den Kllledijkj
den Breed® Hilledijk, do Maashavtin 0,S, sn do Brleloohalaan, kmiat
vervolgem dan tuanelingaag ea la verdor gaprojsotserd laags da Oc^avoa
eu do baalliavea,
Bij do »ianllia,v<Bi ®n tea wastes damaran, wordt het dijkstracfi beInvlood door do plaanon tot havenuitbrolding van Rotterdan, Op de teekealag >4 sijn aangogavoa do ^■iiastelijk van Waalhavoa in den polder
Xiosheid gaprojooteerd© havens ©n do zuidslijk van Waalhavea oat?iorp®i
latere havennitbraldingt die ia aangoduid als 2© havsnuitbrsldlng, Ook
d® ontworpen haven voor do binnenvaart ©a het KoedoodJctinaal zijn op d®
situntl© iageteetend* Het trac4 van den hoo^aterJsoorenflon dljk loopt
-laagB-

longs dsn zuidrand van da Waalhavaa ea van. ds ontworpan havens in dsn
polder Kiesheid tot de sluia voor de binnoaaohoepvaart aan da uitnoading van hot Koedoodkansal, die de ontworpon buitenhavens wet de ontworpen binneidiaven varbindt, i\ls gevolg van da soogenaamde 2q havenuitbrelding, sal de hooe:5MatQrkaar®n.i© dijk in da toekojrtst plaatsQlijk wordsn veriegd, volgens hot met eon stroeplijn aangegoven trac5.
Van daze schutaluis volgt de dijk hat trac4 von den Vondallngeawog
tot voorbij da la Patrolaisifiaven en bnigt zid.1 a.aar m. in noordwestelijic®
richting. Hat ilgt in da bedoeling om dtni dijk door t© treklcan tot de
Vondeiinganplaat ea daar in verbindiag to breagan iiiat den ontworpen dam
in den benedsnmoad van da Cudo iSaas, dio de 'VondollaiGanplaat aot d©
IValplaat verblndt. Over doaa plaat heeft de rir^idijk sijn voortsetting
in eon dijk, die d© verblnding tot atand bi’en^rt tuyschan dan dasa in d©
Ouda My}ACT on den ontwrpea tiara in deri bovennond van de Botlok, waardoor
de welplaat wox'dt verbontien met de ooatpunt van hot eiland Rozenburg*
Het ligt in de bedoeltng cmsi den hoogv^atei'kocnrenden dijk van hat
©Hand Roaonburg laags hat Scheur on den Hieuwe ^at©rv^eg, van da oosfcpunt van Hoaenbxirg tot da dninen tegenover lloak van Holland te verbeter@n» overeenkoaetig hot op de teskaning ;>2 aangegevon trac5, Bij de
bepaling van dit tracd is rekoning gohouden mot de plannen tot voortzetting von de verbet&rlng vati den Waters eg.
Tljdena den huidigen oorlog sija door den Tsohalschon Bienst dar
Ikjcieinen worken uitgevoard tot hat watorvrlj aiakon van de geographisch
tot het eilanti Roseaburg behoorsnda en toeanoyQV Oostvoorne gelegea
Vogelplaat. Eierto© zijn worken uitgevosrd in d® duinonrij 2nngs de
Maasvlakta, waardoor dea® in staat aijn gebracht om als hoogwaterkeering dlenst te doen. In aanaluiting met het suidelijka eind® van deze
duinonrij la door genomden dianst een hoogw.aterk08rend© dijk aangelegd
langs don iKrordeii^ken oevor van do Briolaoh© Kaaa,
Haoks op daz© hoogwaterkeerini-i en daarnode met hot ncordolijka

eind© aansluitende, is d® afsluitdijk van ds Brlelsche Maaa geprojectsord
die ©on nagenoeg geatrakt tracd vericrijgt ©n bij Koopel Soabtirs in varbindiiig wordt gebraoht met d@ duinea van het eilcaad Voome* Dos© dulnm
zljn in hun huitiigen staat voldoande waterkooreM en strekkaa zioh uit
van Oostvoomo lanr© het Brielache Gat, da Westpiaat en hot Rak van
Sohoelhook, tot ongeveer 4- km beneden ilellevootsluls. Van dlt pxiet is do
v«rb®tarirb5 van tie hoogimterkeorlnK, van het eiland Voorne an Putt<m
longs hot Hariiifpriiot tot hot Spui gedacht volgons hst op do sitnatie
aangegeven tracS. i)aarbij is voor de afsluitin*, van de I'arin^iavon van
Hallevoetsluis gedacht aan een koeraluia. Het ligt voorshands in d® b«doalicg oia doze keersluls ©vonala de aeor binnamvaarts gelsgem bostaand®
keersluis, de zoogenaaEid® Seodoksluis te bouwan net een doorvaart;<ijdt©
•van-
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van 15»55 ® aa
drmpal ©p 4,46 a »,
"KJt hat Terteijgm van a®n afdEaning van feet Spwl, is a« moni
van d0z® rivlar varlsed, la d@se oatworpan oialegsing van dea Spulaoad
la de ardacEiliig gapr^Jacteerd, In aansluiting feiaman ia d# feoogtmt®?*
kasriag van ds Hoekacfea ffaaM laaga feet flarlnrvllefe « hat Hollandaefe.
Me? gedacfet, overeasakasstlg feat op d© sltwatla aarc^even traoS. Hi®i>
feij kimt Am tivssfeaven van Mmanadorp biiiteadljKa t« ligfon, D© m&mv
eo3telij?€ galogea feavan van mwansdorp, dl® in feat verlangda llgt van
am tiit^^.'at9rlns van feat westolijis deal van don polder Crecistrijea, nal
t?ord«n afgesloton ast oeti keersinla, di® mm doorvaartfereodt® verkrljgt
van 5 s*
Yoortgaand© ia oostolljlc© rlofetiag, toiEt in do fcoogwatarkaerli^ fc®
liggon d© boQfeeaado scfeutsluis t© Sfcrijoasas, die ©an kolklongte hoeft
van 2S,75 © ^
<toorvsartwiJdt« von 6,o8 a.
In aanalnitliig aan daa feoogwfitorkoaraadaa dijk vea. da Hooksefe®
Waard, io do afdE^Jsing ontworpea van de Dordteob.® Kil* U® ntdaming
feeeft boar voortzotting ia e©a onttjoi'pon hoogwaterfeoering, dl® aanslnl*
ting Torkrijgt mot feet 3oord-«e.st@ll jk ©ind® van don Snldwostdijk, Doze
dljk meakt deal nit vaa d© ia 1926 door doa feofenisohea Dl®aet d®r Dori®ln©n nitgevoarde cgadijklnf van d®a Biasboscfepolder, iULs gevolg van dea
afsnleg van do geprojoctoera© hoogtsatorkaerlag tnaasfe.ea flllOTacioip m
den Bnidwostdijk, ssl feot door den aiemien 4ijk oaslotea geMmd tea smiden v« den Wleldrecfetscfee s®©filik stormvloedvrii kossen te llgg»E,
Rat ligt vsrvQlgsnn la d@ l>#4o©llaf: om tot Kop van *t fcmd h©t
tra«d ts volgea ven den dijk van den Blesboscfepolder, saot dien ver-stand®
©chter, dat het grootsts gedealte van. d® Pongplaat e« voorta feet 2iuM»
plaatje laMe bianen doa riagfii^k worden gebraefet,
De total® lengto van d® wftterkeeriag van d® 'fiif Sllandeii bedraagt
road 140 km. .Be SCTonstelliag van 4® watarke®^ lag le ala volgt s
duinen
15 Im
to vorbeterea beateand© dljken
86 fern
t© raafcm niettve dijken
,54 te
to Bskea afdnriitingas

5

totaali
140 kja.
In den riagdljlc koaea de volgaad® raeds bestaand®
ge?roj®ot®®r4®
kimst*@rk«3. te llggen tot feet doorlatan van eefeopea.
kolklsagte in m
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in mr
Scltutsluis

Kop van *t Land

6.00

2.50

2,20

>.>0

55
ljs6

7.00

5.00

2.70

4,00

14.CO

4.00

>.70

5.05

55

7.00

>.00

.70

4,05

10.00

>.25

225

18,00

4.00

>.70

5.10

Klaiaa aohubaluia besn* laond
Oud® Maas

?0

10,00

4,00

>.70

5.10

Gboot© aehutsluls b«i, jaond
Ouda Maos

185

2>.00

7.50

?.oo

10,60

15.55

>,10

iichulislnla blj Kuis te I^*3r■,’ede

aroofe© aobutsluia bij rapendrechfe
Kloins sclintsluis bij Papaa-

dreebb
Kearsluis baTaa rddderberk

Sobutsluis uitnoatilng Koadeodicanaol

Keersluis t@ Hollevoetsluis
Schubsluls te Hellevoatsluis

70

14,00

55

0.50

4.C0

5.00

?..oo

4.>0

4,46

6.20

6.20

>.70

5.>5
>.>5

>.00

>.00

(best-fiaM)
Schutalula baaadetiCiond Spui

KeeBTslulB lia^ren I'inaancdorp
Sciiutsluia t® StrijanaiiS
(feest sandf

22.75

Groote sohntsltils blj
SllleciHdorp

225

18,00

4,00

>.70

5.>o

Kleino scbatsluis bij
Willeeisdorp

50

7.00

4,00

5.70

5.>o

6.08

In den ringdij^c koiiea dus te iigg^si > keersluiaen cn 12 scbutslulaea, vmarvim U schntaiuiaen roshtstroska lii vorbiadlns st^aaa net 4®

'«ataren van don Vijfoilaadeiiboesam. Langs da oTerlgs scbutslnis on Inags
de drie kearsluinai'. •'.■ .•ordt toigang vcria'eeen tot de havens van Piddtrlc^rlc,:
Hoilfivoatsluis, Muiaansdor>p @n Strijaxisas,
Da toepesslns van koersluiaen is in het silgTOoeti nlet aan t® bevalen
andat oen kearsluis lalndar veilighold bisdt dan eea schutsluis, waarln
ala regol eau dubbol® wateikaarlag aanvfsaig is, waarvan er steeds 4dn
«aekt. Met d© toepassing van schutsluissm in plxists van la geprojeoteerde keersluizen aai bet echter eenig ba'^vcaar oploverea on in de ucUtor de
sluiaoa gelegen aeer kleiae boaaoaa

bepvald poll te onderlxouden, De

praktijk sou Exjn, dat men de sohutsluia als refj®! openhield, en dus gebruikt als 00a koeraluis, hetesen fflogelijk zou sijn, aanguaien de kana
op -

op hat ontataan vaa hinderlljko stroorasnolhedan la da doorraartopaalagt
als gerols van de gatl jbsijaging, aiet aan^ezlg is. Dit overwsgends,
hasft hot tosg®8ch«ient dat aaa de v oordealen verbondaa aan do toepassiag
van achutaluizen in de ondeirhavlge gevalleai mar ©«n botr9kk0}.14k0 waard© no0t viorden toegakend «i d© in dan rlngdiilc geprojectaerd© keoraluizea «fol dlaaan t© wordan aanvaard, Blj de onderhandelingem mat de bslaag*
hobbaaden zal

m&m®l kuimea

onderzocht of do toopassiag van ©an

of moor keoraluizaa nlot ton tjorden oxitgaaa* Gedacht viordt hiorblj aan de
ontworpen koorsluis to HoUevo®tsluis, isaarvan do bow-? achtorw^o zou
kunnon blijvoa, indien do fertnehuvea binnaodoor in verbindirjg tJord gobracht met hot Voornscho kanoal. Do havon aou dan van hot f&irtngvliet
baroikbaar ViOs^on door do achutsluls, aan don mond van hot Voomsoho
kanaal, on do bostaaad© havaalngang aou kunnoa cordon afgoslotsn,
S 79" De dijk van do Alblaasormard.
In § >9 word modfi^i-odoold, dat naar hot oordool van do CoEsaissie iaaako de stormvloodoa op do beaedoariviaron (lit.>lU

op de

volli^eid oagewenschto toostandon voorfcomon benedon de lijn StreafkaaicGorinchoaiKouadon. BXijkons de teokentog U, ligt do hoogste storsrvloeAsstand, waaraodo blJ sJorkoadaia moot word® r«&oaiag gohouden op 4.,8o m ♦,
zoodat d® vorelsohto hoogto imn d® dijk langs den noordeXijken osvcsr van
do rivlert dio gunstig llgt tm opaichto van de bij stormvlood t@ v®pwach«r
t® windriohtij:^* tnsschen Gorinohem
ligg® op 5.80 m

m Hader^JaraiaxvoM ongevoer met

♦. B«zo hoogto Is atmwezig bov® hot schoidlnesp^'^

tussch® aovoa- on Bonodea-Menifede. Kaar do dijk geheol in do luwto komt
to li(^® on bovondien o® brood profiol hooft, zou mot eon klolaor® over*
hoogto dan 1.00 El geaoog® kuanen w ordon geatm®
van 5#>0

m zal 0® krulnshoogto

h 3,4-0 m* roods voldooado zljn. Goblek® iSf dat de bostaaMe

dijk boned® hot gonomd® soholdlngspunt a® clea® eisch voldoet, bohoudens ©on kort dijkvak benedon do ultmondlng
hodc, mar bij

b@t kanaal

vm Bte®«a-

4m hoogst to vorwaohtoa atormvlosdsotand 0® overhoogto

van slachta 0,25

n tot 0.55 ® aamiealg is. Aaageai® dit vak o® kmiins-

breodto hooft van 6 a on hot aaa da buitenzijde goheal la bobottiml, zoodat
do t© verwachten golfalsg

t&gm don dijk van go® boto^^is is, boJ-i ^roa

ook hlor goon voorzloniagon to worden getroffen.
De dijk, die hot aan de /tlblaaserwaard to® to voeg® geblod aal cMagoven, begint bij d® dam in do Bonsd^-^orwode, die geprojooteerd is tog®ov®r Kodor-JIardingavold op 800 m bwedea do uitmnding van hot Kanaal

van Stesneahoek, De plants van don dam is aoodanlg gekoz®, dat d© geheepSi
worf do MerwMo on ®akolo kloiaere wervon in da nabijhold daarvan, bXijV® llgg® aan op® water.
Van don dam in de rlvior strokt de ontworp® hoogwatorkoorlng zich
a^vankoXijk uit in zuldeXijke richtlng. Daama volgt de dijk
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lljkea oaver van d© Niauwo Marwed®, dlo ia verbaad ®0t d@ ontiworpm
plaataelijka Terbreediag van dozs rXvlar landwaarta Is ▼eraohovan ge*
daoht* Van h©t jifgedande godaalt© vaa do Benedan-^rerweda boiraa Ksdeiv
HardlnxvGld, is ©as doorgravlng geprojsctaerd na^ir 4® Kiema-Merwede, aet
d© bedoallag oa ligrilsatsan voor sleepachepeo ta krunnea inricbtcm.
In »®9r westalljka rlcating volgt 4® d ijk dan aooisJali jkmi oovsr ran
dm gsprojactoarden doorstosk tot dm la da Baaoden-^far^'tsl© oatworpon dm
bij Sliodrocht* Doza dan on bet aanslultemde dijkvak langs dan noordalijkeai osTar van d© riviar zija zoodanlg goprojecteanl, dat 4© doraaoateliavQa
van Slledrscht blijft Uggan aan open water, Ditsolfda geldt voor d@ aaa
da Gaejeentehaven ligg®ado werf van do Il.V.Schoepswarf vooitiaaa C J! van
Rees lai voor d© H,V, Soh,©©pa?5@rf de Klop en do havens van a© baggermatachappij Adr.Volker ©a Th.Prins,
Wostalijk van Baanhoc^ bulgt da bestaando dijk sioh van d© ri-

viar af en borelkt deae ruia 2 km stroomafwaarts bij d® Groote
waar
d© bobomd© ktm van Papeadrecht bagiab, Aan dit dijkvfik liggsa d© g^ach*
ten Matena, Oostelnd ©n Tlsschersbuurt, Hot buiteadijksehe gebied bostaat
voor sen gedeolts uit kleia® bultoapoldsrs, -waartioor d® Hoordergoul strocnt
(lia d© SHkpl&at en da Ketelpliiat afanljdt van d@ ovorlg© bixit»dijkaoh©
terreinen, vmarto© de Noordpolder bc^ioort, Het llgt in d« bodoellng om. dit
buitendijksehs gebied,

bij Ripondrecht-Oost net dm Fapeadraohtaoh©

doorstep '!?ordt doorsnsdea, iprootendSvsls in t® dijk®n, Baarbij kicmm aaa
dm bovemond van d© Koordergonl d© '4@rf ‘^tmser an d© BetoriTabriek Volkear
bult®adljka t@ li^®a, Langs den, auldraad van d© Kstslplaat wordt bovendioa eon klain© haven voor den aanvoer van rijshout ©a riot, vrijgehoudeai,
Voorbij d© fcruislag met den bestaando® hooe^atsrkoormdea dijk,
ligt do dijk qIs schaaMijk langs do gi^rojocteerd© doorgraving tot hot
onteoetingapunt mot den aaaw@alg@n dijk bonoden Papandraoht, Bit punt llgt
oagovosr wear do b©bou?ilng van Papondrocht ophoudt} do dijk ligt daar op
oenigon afstand ran den rivioroovor lv.ngs don Jlieusslandpoldor, Van dosaa
bultonpolder, die si eh langs d© rlvier uitstrekt van de A’orf :Jchraa tot d©
watertoren van Alblassordam, wordt als govolg van do to aakoa doorgravlng
bij Pap®idrocht, eon godeelta afgenmen. Hot ligt In het voommm on hiea*
den bestaandeei dijk t© volgon, zoodat het ovapblijvando doel van don Hleuw.
laaadpolder buitandijka blijft. Ten bohoovo van da watervrij© ligging sal
aanvankelijk sen kad© langs dm rlvior worden gel^d. I>a bultaadijksch©
toTTeinaa looaon aich ©r too om op daadUur als induatrletorrein t@ ^mdm
ingarioht.
Hot tookosstig© dljkstrao^ longs d®n ooatalijkm oover van do
Hoord is aangapast aan da ontjforpea vorbroeding van das® rivier, Saarbij
blijvoa de torroinon van do drins?.'aterleiding van /.Iblassordam ©n d© bo
Alblasserdam
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aan do rivler galogon badrijraa, zooals do KadarlaMseh©

lUiboXi'abriek, da Bouwwopf Hoopd* d« Macbiaafabriek f*iran der La«, d®
3oh.eapsb®u>f«®rf ▼oorboan J*Snifcs eat d® Eeolteer- m. Aapbaltfabriok IMoa,
buit^dijks*
Mot d« onts*orpat wateiiteerlng «ordt d® iiav®i vaa ^tlblasaerdaffi doorsit®dea. Dozo havm llgt in hot verlongdo ran do ia Alblaoserdam uitsaoadead©
Alblas of Graafstrom, dlo deal uitmakt vac den lagoii boozoa vaa do Kedeiv
waard. Dose bomzm, die aafeuarlijk ioost op do noord asm de daar aaa«®zig«
scimtolula* teveaa uifewateririgasluie, hoeffe oai aaatorpell vaa 0*?6 a-. Slj
ataad^ Mgar daa 0,78 a-, worat aaa do sehutoluls to Alblaaserdaa «atiP
van 40 Kooid iagolaten. C© bostaaad© schutaluis hoeft eon kolklengt© vaa
17.50 », oen Hljdto vaa 5,25 » ^ sla^dra^ela op 2*70 a-*
In dam daa, vraaraeda do havoa els gsTOlg van den dijkaaalag wordt vordeeld ia ©en biaaeahevoa m aea baifcontevsa, is eoa sehutsiula goprojeote^*
vsai 5 3E 25 a^, 41© dus tosgai^eiijJc is aet schepoa van 4o - 80 ton laadvernogam. I>e ochutsiiiis Kordt tevens als uit®»t<cringssluis ingeriebt.
Tan noordon van Alblassordea llgt do bestesaado hoogwateilcoering dieht
langs dea ©ever van do Koord, De vevbetering vaa dit deel van don hoogsaterkeeromdttti dijk is godaOht aat behead vaa het beatssade traoS, vaa do
bicneadijks gol^^ea kolk do laametjaa iaal tot voorbij Kiaderdijk. zJaarblj ml d® ^Ih RiJzem ‘‘Oal

gedeapt en do di^k ter plaatso wordwt

teruggol^d*
Yoorbij Kiaderdijfc wljkt het trae4 vaa den ulmvion dijk af van do Itgging van d© bestoMido hoogwat^ckeering. Do daar aaawozigo grooto bedrl jv^t
zooals do Motorwfabriofc W.^ait en Go., do Dchoepabonisworf UDait on Da.,
do Dcheepsbouvoforf on ISachiaefabriek
^^it en do Kotolmskorij ssa
Grofsaedsrij L.4^1t en Da, blijv«a daarbii buitoi^jks. Bij ilahout wordoa
but tend! jkacho terrolnen sat<^vrij g€B2aakt, die diaastbaar kunnsm if^trdad
gonaakt oaa do volkshuisvesting.
Do op do
to verisachton hoogst© ©torsvloodsstanden ligg^ oag©v©«P

op 4*50 a+ bij Dchoonhovea on 4-.40 a ♦ bij Krispon a/d 1^. la verband hi«'
nMe is de vereiocht© kruiaahoogte vaa do dijkea langs do Lok ongevoor
5,>0 o ♦ tot 5.40 m
Voor don Lekdijk van do Alblasaorsaard, die bi4 sta»i
wlo^ nit hot aoordwestam ligt aan iag^ ssal, is d® vereischt© kruli^hcKtgt®
aol aamfszig hovm Groot rtsaars dock niet daar benedoa. Hot ligt ftaa o<^ is
do bedoelitJ® » van Blohout tot @v«ig@no«do plants den dljk to V€rbeter«a.
Daarbi j »al hat trao4 wordea gevolgd, dat is aangegeven op do ti^onii^ >2
en op do te^eming
dl© arsagoeft sen eitnatie van do Li^ bonodon Dohoc^*
hovam. Het ligt voorohando ia hot voomoaea o® aeareadoelB het tracd to
volg«» van don bostaandon dljk. SiJ Nieaas-lekksrland waar langs den dijk
▼ool bobouwiag aanweaig io, is om aien^e waterkooring ontworpon, dis
keat to Uggwt rlvlervv-aarts van do bostaando. E«i voorloopig plan hiortoo
-io-
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is

in oTsrleg met 6.0 raadall^^^ van
goneante Rlauw-LeJclcosrlaad, waanroor ®«n uitbreldingaplan in voorbsreidlng is. Talgens dit
plan wdrd^ van hat in t« dijlcan gabiad, tarroinen

Yoor woning-

bouw. BiJ hat traoswroa Tan dan nl&mm dljk Is isooYeal sogalilk rakoalag
gaboud^ met da belnngen Tan aanwezige bedri^ven, Hat is dearbij aogoHjk gebleken o® bet rlrierbed tar plaetse te verbreeden door de aaidalljke oever, die tt^cHiorer d© dorpskow Tan Lekkerkerk sterk riTierwaarts
llgt, aotteralt te braagaa. Aldus kan Toor de rivior ©ea breadt® tussehmi
do normaallt jaen ‘^orden Terkregen ran 220 a. De norssaallijnen zlia op do
teckorilaa; >6 aangc^eToa,
In § 7? word er op gewosea, dot zooleag met da belan^ebb^idon ge«a
OTsrleg boeft plaets ge&ad, aan de plannon Toor hot mkan Tan boogs^tarkoerende dijk^ sleebts eon boperkte v^^aard© kan wordan toegekead on doze
wordm OTai^olegd ocder voorbedioud, dat bet Toor sogelljk %or&t gtdxoaden,
dafe d® plnnaen later mootTO %ord®a gowijzlgd. Bit geldt ia hat biizonder
Toor de Tsrbotoriagm too da dljkea Tan de Alblasserfeaerd bij Alblassordaa, Einderdljk ©n Ushont. Hot 5e Toorgeaosea dljkSTerbetoringQn toeh,
zlja d© bolaagen gmoeid ma tqI® mi groot© bodrljTsn, die lan^ do ri*
Tier slja gogrooS-d ©a waarraa bet beboud ©an ©©rate Toreisebta is Toor
da welTaart Tan do stro^. MJ Slsbcut, wnar de boGgvmterkeerlag road
1,00 m sal moeton wordMi opgsboogd, liggea in doze koering Toorts Torschaideno sluison, di® Tan beteekenis zijn voor den waterstaatkundigoa
tosstand Tan d© Alblassarsaard, zooals do ttit>;ateringS3luis Tan den boogen boesm Tan dan polder lliauw-Lakkerkerk, de oostelijk© booge boozm:sluls Ten de OTer.mard, de gfosbelijke boog® boonemsluls van de Orerwaard,
do oostolijke lags fcoasaaslula van d® OrersJsaxd, do westelijko lag® boeSflBJslnle van do Ovorwsard on de uitsatoriagasluls van don boafen boezem
Tan de HedorKaard. 313
Torbetoring van do wetorksorlng sullen dezo
aluizea soereadeeis door aiom?© kuastwerken moeten wordea veirTOngefi*
Do total® lengte van de toak<®sstig© waterkoorinf; van ds AlblassOT'Afsard van bat noordolilk oiade van den
ia fie rlvisr bij Bodor-KardinxTOld tot ©root ARWiers feedraagt road 40 km. Do samenatelliag van dose
isaterkeorlJig is als valgt t
t® T®rb@t©r«i bestsand® dijkoa
to meken aieu^e dijkoa

19#85 km
19,30 km

to makea afdasiningen

0*65 ka
to taal

i

40

-In¬
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In dezen diJJc Jcoraen de vol^eade schutsluizen te ilgeea *
koUclmgte in a

SohutsXuts blj
aiiodrocht
Sehutsluls

Alhlmmrdm

doorraart- etan^exurnea
wijdte in dlspte
▼c»or bopallng drtaspelliggiag
in a

hoogtelig>
glng bianandreapel in
a

boogtex

ligging
buitendroapel
in a
- N,A.P.

90

9,00

♦,00

5.20

♦,70

25

5,00

2,00

2,a5

5.05

§ So,

De dtjk vaa de 3Crlffipeaer^&ard, Ssbieland aa I^Xflamd,
la bet bovenstaande nmeA er raada op gasseaen, dat bet in bet voornmai ligt oa dea Eollandsohe IJssol aaa zija benadauKond u£ t®
M3 det o'^er dit Qnder:verp bij da directie Benedenri^ioneu van den Hllks*
vsaterstaat eon aota la verscbenon (lit.26), .4l3 gerolg rm dese afdarning,
sal v&a Sehoonbo'^ea tot Ho®k van Holland
doopgaande boogwatojckoeylng
warden veakragea laafjs don recliterosver van de Lok, de Kieuwe ^as, bet
Sclieur en den Kleuwe T>ater;s«sg, die atrakt tot boacbeming van bet gabled,
v.aartoo bohoorm de KrlEpenarwaard, Hcbieland on Celfland,
D® oniorrjerpalijke boogtsaterkeei^ias ligt gimatls tan opaicbte van
de wiiidricbtlng, waarbij de boogste stcravloedaetanden zijn te ver^aobtea.
bon overhoogte van i*oad 1,00 r boven den boogst te ver&acbtoa stand, sal
bij toepassing van een good aaijgale^don dJJk voldoeade veiligbeld bleden.
In bepaalda gevallea, waarbij een booggelegen voorland aanwosig is,
£iet sen kleiaero ovsrhoogte Immvsn worden volstaan.
In verband mst da kruiasboogten van don bestaanden dijk, begint d®
verbetering onaiddellijk bcneden Bchoonbovsa. Tot Kriiapan a/d Lsk wordt
daarbij ean bracS gavolgd, dat aagenaeg ovareanstecit met bet tracd van
den bestaanden dijk, longs deson dijk ligrien de dorpan /»Mr,*iOrstQl, tekfcerkark, an Krlnpan a/d Isk. l^sscben /’imerstol mi Lekkerkerk lige:ea do gehuchten Bargstoep, ;i©stl<&dijk an Hoek, Bij Bargstoep ligt de ialaatsluls
Tun dan jjoldor Sargassbacbt} bij Hook ligt de soogoaaaad® Hoefcach® sluis,
d® ult'«atering3slul3 voor bet geaeal van gaaoesadan polder.

Wsgens do bestaande bebomtlng, biedt de dijkaverbetarlng sTtiotB
aoellljkhodan eu sal dezo nlet tot stand kunneii worden gebi-acht, sender dot
aaawezlgs opatallen worden opgorxiiiad, Vooral te Lokkerkerk atelt do dljksverswariag ala govolg van da aansjezige bebouwlng langs don dijk i^blesion
aoowel van tochnlschsa ala van geldelijkea aard. Be buizon llggan bier
als eea gesloten rlj aefe dan voorgevel naar do rivier geksord
d®
biim^ikrulalijn van don dijk. Urns dijk, wajirvan een i^flel is aangegeveai
op de bijlage ^7, is aanmerkelijk te laag @a ligt bovsndian ala eeai
osohaardljk-
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aehaardijic Im^a d& rlrler. Bat Is olat aogelijk m. bet bmtsmda tmc4
verlatoa* E&a va^^o^ing mxi 4 a hiMumsii4& rm. 4m. dljk sou nopm
tot hot oi^imcuQ vaa. tml &«bou%lag. Eoa Terhoogijsg raa ket dijkslicliaaa
aan So buitenzijds
eanleiding gavon tot kostbaro li^srkcm Iannis den
rirleroever ea de verwerkiiiR van een aoer groats haoveolbeia dijlcapoeie*
Ken hmit deaie bezi^axm in hut verledea wetmi te ontgaan, door langa de
buitenkx’uinli.jn van dea dijk
harstamtug van bnkstaen t@ bou~^ea,
waamedo moot warden vcorkomon, dat hot vmter oij stomvlood over dea
dljk sti^ooKt. Aentcoaitm da borotwcrlng to laag ia on niot kan 'sorden opg8»
boogd, ^ordt voorgeeteld ots bulten do bm^taande ke^nmmr een nimnm
keertvand te bouwm van gmapmi botm. Door deze wi^ze van verhoogtng van
de haogwetorkaering. ovor &mx lengte van roM 1200 a toe te ^»ssea, zal
hot aogolijk zijn asa dea dijk langa don islnst kostbfiren wag to brengan
in oan otaat, ivaarln do hoogst© sto-mvloeden znllen kim-oa sordaa gokoord.
Hot vordiont apserking, dat tot do aenft'endiag van keorwemdon tor
verhoogtcg van hot wafcoi'kasjrsiida versogsa rm. ds ai.jicen slechts zal wordon overgagaaa, waimsor do omstandlghoden daertoe dv?lagfmd noodzakon on
dot in verband not don laiy^OK tijdadaur, vin&rvaor eon dijk wordt gesaakt,
ovorigens de voorkour wordt gogovm aan varzisarlng. van het di jkslichasa*
lienoden Lokkfflckerk buigt do dijk zlch van dsn rivioroever af os
ongovaor 1500 a; lagor blj 4a dicfc.tbebbU'ade k<m. T*'ia Krliipm &/d Isk dozen
oevor weor diaht to nadcrea. ToEonovear Slahuut beviMon zich daardoor
langa don noorueli^kon cover van do Lsk buitoTidi Jka gaXsgtm tsrreinsn*
aozo tarroinen, genaand Buiteiiiaad, hsbbea sen oppsrvlskto van cmgovetsr
40 ha. nij sija door eea gsui gaaeheideri vm eea aan de rlvier gelegen
plant, geima»3d negeskado.
In do bodoalde buitendijkscna tmrraUim llsjt hot Ifetarloidlagbadrijf Lok Oil IJaaal, waamods da g^aeatoa Lakkarkeark, Krlspaa a/d Lek,
ilrlmpen a/d IJssol «a. Ouderlieik a/d IJgssol van drintenter wordw voorZion. KabiJ tie ken van Krimpm ligt in dit gebied t ovens do Scheoi^’orf
J, m. K. Bciit. Voorts aijn oeaige alst cralrade torrelnen iagorlcht ala
balkoognt.
Oai do pioailijkhedea vsrbonden ann de vorbotering van don bobouwd
dijk to ontgoan, s^^rdt voergeateM oa doze tot slap^rdijk to bestemea
en hat Buitenlond biEnen do hooipmtsrkosrlag te brangen. Tegmiover da
gsaowjde sebsspa^enrf is in den dijk sea ko^irpsluls gaprojecteerd siot eon
doorvanrtwijdte van 10 a. Boor doze slula blljveii ds in ts dijken b®drijven van do rivier beroikbaar. Yoorts Is la den dijk ©sa inlaataluls
gedachfc aaa den bovsraaond van do goal, die de Zegenkade van het overige
buitendijksch© terreia seheldt* llet b«^ulp van dezo slulo kaa de kloino
binn^ da keersluls ta vsrkrijgen boezaa van tijd tat tijd ^fordon
•opgezot-

UJ opgdz&t wi

iwso^ig is v®i 4© kaej^sltaia* 4t@ als

rogoi. op^staat, tiiddlljk t® aluitea. Aldaa sal aaa d© balaisg®^ iraa het
wat^leMlagljedriJi* aiet wordan %akort geduaB.
Do aijk la vai.’valgsaa gedaoht. Ijaitas laaga do dleht laaga dsa bestaaad^ dl^ gebous^da ktm v»a Kriapea ©a volgt ta ^estelljka rlefetlag do
aoemalUjB vaa do plaatselijX ta Tsrbst«sraB m«.we raas, waatrbij 4©
iJakkoraicii aaa iwau' bovoi^oad wordt afgodasa. Tsmrolcsas ligt do oatwrpoii hoog.witoakooi’toii laags doa .ooexdolljkoa t&uA vaa doa voos«sH.g«B biittaapoldes' Kl«la« Saag, v-olgt daaraa stob .tejiiea afatacd do aoordell^tee
kado vattt S®a IttitospoMor Crcot® Zmm ^ sltiit mot e» twoMo sfdfflaBalag
Taa a« Balkepskil* dltaasl aabij kaar b«se4tesiOBd, eas <lo feestaaafl© koogwatoykdwiag '*as S© XriKtiioaeritaa^d aaa.
Da liakkei'skll *Oi'’4ti aldus varaaderd ia ^m. boesm. Op deaoei boosera,
waaryau kot opporrlak read 25 sa bodi^uat-t* looot to poldei* Krlapea a/4
Lek« Toao polda*' basft ooa oj^-arTlakto ▼«» 550 lia. Hot llgt la 4© bsdoo)’^w£ ty.-s
boesus ta oadtsrhoudea op oea poll vfco 0,50 m ♦. ^ bebeersaaiflg ■««& dit pail, 4at oiraraeaLkOTt isot doa plu-atselijkes balftijstaiid
taa 4© rivl&s*, k&ix '«o*‘4«a vo^sorgd, oan oaa ia 4® f^rtend, ooatelljk Tan,
d« KloittO itittg, t© bcttwaa scbutsluia. 0« toorapullag sogelljk t® mkea
is la 4&

afda^siiag oe-a daikeraliiia galacbt.

Bij Hot voorgestelde dijkstrac^ wordea de klelao ia do kc® vmx

4triiap<si golcfi-ea bultondiJkacSie bedrijT^a vaa do rlvl^r ofsosaMoa. to togocoot to koKioa aaa hot tdorin golsg®© ijsdoal, la saa 4«e harmmm.& Taa
4e Bakitoroliil tea betoosTO ¥*iB dozo bfKlrijvoR esn bavea goprojoctoord,

D© gepryjestce^o sskutsluls veakrijgt eoa kolkloagto von 55 a
o®a wijdto iraa ? bi, »oo4a,t do boos® raa do alTioj* tQti^aaksllJk is mot
scbopoa &©t o^ss. iaadTora®^®^ ftm ^^>0 tot $00 too. Hot ia do bedoolliig
do Klotao
.-,g- jja %q rii&teii als voor!;airafi-, bwatj-a vluebtb^T®^* Do t®r2*#ittoa vaa do ©s'ooto «fio2 l©'S2s®fi slci* biJ altstok oa to© om sis .isdnotri®—
tsri’oia to mord^Si iagorlelit#
Hot boaeilou lo sfdsssraiiis .nabii 4 so b«i#'2o®&oii.4 fBU 4© B^lcemskll
galegaa deal ®axi 41t 'satoi*, biijl’t Hi op«3a verbiadlng met 4a TiTlor,
aaa di^ aaor’deli^k^Ei roEl foa fie ©jroot® Sa.®® gologes lr»aeblBofobylek Ye&
Capallo biijft daiu*4oor &aa opoa water*
Aaii dou fei«cdO£i.'io.ttS vaa d® Bekkerskll snllea «erk^ wordoa aitgtjvoord, dis vorbexid boudoc wot hot plas tot atdfuir.ia" vaa dea Hfillsft^aoii®
IJosol (llt.2o), foigen© tet deafblj voorttosteMo plaa, wordt r&sr de
s0b.©®pT!aart, do msad vfiB d^o rlvl®!* vorlogd aaar 4®i moad Tas 4# Bsk—
kerakil mx wcrdt de I Jo sol aaa sija bostaaMea. moad afgedasd. Hot 4®artoo door doa poldsr Baagelatd ea Hortlaad t© grairea kaasal, irordt feeroik—
baar mot eea acbatelula, »eas*vaa 4© auttig© sahutl«gte is bojpoald op
E-

156 JR m <3© wijdte op 14 «, Bnltan
sluts is e«a roorharsn gsprojsstserdi, wa?irned» ii©t slot sfgSKlaPiis Ssel van d© Bakfesrskll aan lia^r bcma*
iaaffiaad m. d© Sliksloat aan banr boTonsaad In open verblndlBc. Jc®st %«
liggen, De ▼©rblndlnf; vbr de Bstkkerekil aofe deas haraa is nlet rGcbtstrseto
doch wardt mbtj d© baTesa^md to* stand gabracht door alddel van •tm
suatlegoul t«B behoev© van d« doar oosweslg© aoodsluis van da KrJspaasartsfaard In d«i b'SStnnnden iioog'.'aterk©©raT5d©Ti dijk,
Wastolijk van de ontworpaa Laveii, varkrlJc^ de hnogr-atfarkooplnc aaasluitlBg net do gaprojectaori© ©fdanring van den IJasel bij Krlmpoc e/d
IJsaal. P© aen de Sltlcsloot gQli^®a lom«nl von de*© gsraanto ts daarbij
buitondijks gslataa, B® 3toR?poldsr met do aanlipgcnde bedrljven, blljft
eahosl ojy^tmgetast*
Tan do a'fdpEulsg van den bostasndon Usnolnond, ■wnsrln ©on sluts Is
gsprojoctoerd voor d# behooraahini’ vnn bat pell vrm den to voTumn Ifssslboe3«, volgt de ontworpea wetorkesrias In rostelljbo rich ting Soblalands
Hoogen Saodijk vol^teas feet timed, dat is aEiigc^eTSs, op do tookenlngen
5? «R 54-. Pe nan do rtvler gelegen todrijroa, sooals de Scbeepsrep.ssmtisk*V\w'-^
2®.,, I%retear.n*s Kacfeiaefabrlok, dc Teroontgdo Chealseba
Tebriektm, do Hcttordsntscho Sciiteloterij, feet tfotaalTJodrljf
t»n da mnchlne-fabrlek J.K.S'cller, blijvoi: dav.rblj bultendijka.
Tcoals roods word Kode-godsold in f 75, Is ds feoogratsrkoorlng laags
don noordsli
oevec- van. de Mctra-e Teas g«pi*°J®ctocra door d© naar bet
sxjidon uttstekond© past van hot torroin de Ssefe, wnsrdoor hot mogalijk
zal voi’dnn aa dan ter ploM-s© :!>n3rtoslssn boefet in. do rivter In de to^emst
to vemiiaen, Als gevolg van feet goko^cn tra.©^, 7.sl aot opoffaring van bet
bultonbesiakingsbassln, hot clriT!}cvw.torloldlngbearijf van Rottoi^ffia blnnon
den boorwaterkearaiides. dljk tfmrdan gebraebt en zal dlt bsdritf gel©g«ihold krijgcn av. sl-sh la oosteltjko righting alt to brelden. Toor de^e
uitbreiding sljn 3s terralnon in hot gsbied do !!oefe roods aen.vavszea*
Over do ligglng vin den dijk door hat terroln d® Rseb is met da batroMcensn in begtasol oTorsanntoaalr.f’ verlcregea.
ItmlddolB varfeacrea d® plannen tot vsKeboterins va.n d® hoog»at®rkesring in Rattordsn, di« bit 3m Dlenst der G«aeenite,«OT!fen In voorberoidiag
zl.1s, nog 1.® eoa
voorloopli? stsSium. Svcnals da plannan tot verbatoring van d© In
ot-nd galogm hoofmaterkoeria.g lan.es den zuldelt ji-eo
oavor van, do Mens® Rans, varelsofetan d® plsnnar tot varbaterlisff van da
P.otterd?an.sebe dljfean langs dan ncordalliken oaver ven do rivlar aen seer
ultgabreid ovcrlsr ©a
bun lngri?T®»3 karakter, aen lange voorberolling, 3^“ sal dsn oo.k nog wal oenlgo tijd mse sljn earaoeid, voordat de
nlannen soever soJlea siin eevordord, dat tot uitvoorlng kan worden crr&r^
gegaan.
-Yolgens-

VclgeiiQ da baataeiad#

rfeerbij

goon K^tsrheid btjstacit of

de weateltik vaa iict t-siak»»fataj',iaidli4£bcirljf selc£;j» Cuds FlaKtag.®
biEfian - dan w«l buiian d© bovgviietoi'koGrlug. sal kcaoa, llgt hot in het
osi in aficijkiafe -ma hat tracd mM don sso^ iacd-#a&3Pts gele^sa
mm 2®“
ha@X ndouvro Tsatontcaai'iii^ t© foiikonj ddo 2.ivh nituStnOjCt \"as do vVidti riant®*
bosttjanuan hoi>i^at©rk,oor^4n dijk, onffilddeI3.ijk Isn^a do

go tct don itiOiid Vioji do X^uvoiiiiVifii* **stt iiic5iv'C dijk'V'sk s*l tovons

iagericnt tot vorkosi^a.^m dn sal woj>dan a&s^cdalct aLs S’an^rsjddieTrird. Xot
COSO sis iioCjji:?st0i‘k;-&fcriig in to richtan ^feasbonlcJVes-J, ftda^van eon dmrajtroi'ioi io aaiJ«5«g&ven op d© toekontag ^7* sordtm do tooir-diSdJa c0®E^5-»fi
Tsii eealge in open tforbiadlng aat do rivlor Btaazi3o haTftta, Deso haven®
sijn not BuisofiE,*it» dat ^fian ai«iddot.Hjk:© vorblndlng hooft met do rivler*
doca iu
atadt aat liat Boorangat, dat
vac So rivior rechtBunooko baofjijUiicoi.iJii iOg: on VGi^cilgsixa do Oviflo Havoa os So I^i'vdhovcft*
Eat ii,5t ill do bodoiiling ox doa tcogasg na^ir li#t Boorcn£ct to slvitr^^ m
het ouiaougat hou^«i’c>- o*sn toc^ane to csvbr tot do rivlfs. Or do aos-o^wsdo

navL;ns loost da ilotto'aotstas £.ot oea nlt^atcrine.jfsluis tm o®n Sieoelcm^al.
iXiaa booafex Xaat aas da aiuia is UDisialo osTiEttm-ichtfdeai hij watBrh^>r>Rfto

t-evons aatwi^ in* ^Uai ijavaXii v:aii do Toargfmoiri&s wKrkon sal hot ;«mt, ^sif;r

&&n do xivioi* woi'dt oattxd»ko2j sich Siis •■R to vO-*Et?r®osi-och© ilchtlng
verpXaaiaoju*

iu do

naar liot Bniaongat, to Oudo r’av®» on do Lenvahoven

Kijn jt.oia-aiuisyji {j;oprui©ctoercl. In. adkon tocigent k05»a
nnsat ollro^'r
H^gonda ssci.tiBpvasi'topoaiiatioa* oili R’ijd 1^ xi* set owti fioc?«arii*thoogte,
die xuU% fcoi 7 4a +. y,k.P. Cose oi>»irc@» kRUiion ’aorSen goslnton mot Subboio tlapaoureu, die atui da bov0asijae aijn oi^gohsa^en en het oater tot
dOhliSiC'g&tfHt© ’^ori'.aohtei.i storavloedastand kxmnen. kaoroa, £© k@er»l»lsea
ttiiiiftTi liis j’ogal optiii oXi^vtin on i-Oi’dai* sllooi- tcoax-Otos.* vsstjao^r op do
titin bojsiiii^ld poiX i'-^ox'dt o’V&TBQitVGiic3k» Voorsaft’ids Xz Sit poil bo^o&ld
Qjs d*XO Iu ♦j oaxi ataadj dio JaarXijks ^ijiaidaGAd ong^voer 12 sc&ot ■KovSt
cjva**ooax’aci©ii» itOoXiMig doso yt&ad
ia k5*?3POiIct^ soX tjChio^itEds J.oogoo
Xoodljic dus &X3 ht»ijg,VtawOi'*ko©s’4iiii, dioast Soen. DoJis
dlo
onder
da bapaXXiiiiOiij '^exvat in do !i,Xg0ffli®ono kawis* van h©t hoagtoo^^v^nS^ohap van
dohioloB<i> wOi’dt aad«#rb.aud3** aot osn krdlnshoogto van ?,B5 m
Blj 0*0
hoodo* aan 2*20 la
Sus hat Etiizcsuftt of^oQ^-oton of i#
d© Xaasiii^ vau cion iiottoLaastsa gostroitd.
Van da LouvcbnYOii wovut Xe tH^stafitifio watarkooxiiSg ^evolgd tot don
Kent ZesdiJkj Iiierbij vtordt da dijk
ox den nocrloUjk®! tunnoXincn kruiat 3.e aatfcS'kyening d© yorkslulses* aio toogong gevic^x tot ds
Cooiimvaa. Van den aosfe Eeadijk is v?oot®lijko rlchting voertgaaade is do
«tttoi^kyC'i-lns in ufi^i^klcs vnn doa moin' laudwaayts UegOcS^n besteaadea
-hoogoata^koyreiidaa-

ct.l<»k. 4;tJ<i&cUv oViiV 'ia It’j.i.jopX’iatinlTits, Is.fs^
yfrfitt K^ousdiji OB GO iu!d£0iiSiic-ai4u dJiS'" h-Gti !far0onlpls1

IfairotMil*

plain Tolgt Get alji£wnc« .^ouiel-eiis Il'^cac- zaMljTc ^ dser^a *!•» &ronon dijk. t® don j'ji^in.'tdttlsiiidijOii’adijK* Jiyt Ba*.-«<s

G1

«aaria da soogya^iitfisie ^lilwialui^ list* el© toegaiio f^eft tot rie binnenaatona vaa ScGiodsei, vsor^t kat atadagablea vtun CcMpdan

hfit hoog«

V¥@|.t^Sy ’bUiSCG#KSd# VV^ui'^w 1*1 .;20w0Xijrt0 '^ichtlog

ScJitfWstfsasG®"

dijiC g-3VC»i^i5i tut do ;Sp^'iOirRt iiWi'^lsjii'*hd!.jiC V‘<*41. TToIX^Ci?. X3 fjStO'Wi^On di^
iifei. Iiji**iiea*-Sd* in sjsataiijka eicLtini .mrlt v ^.t*0clpenK do aro^fbeaa govolgd tot d© dulaea aij kotk van LoXledi* sa*t nltsor.a..?riaji: van osa .^.odeelte tusaeiioa Vl-iardiiig©n ea

lang ©f'S-V’se^ 4-Soo o, ???5sr Gat tra»

o4 wtordt ga» jigd Ttn dari »0&Uimum. keogwaterieerer^aa #.1.1k, dlo t«r plant'
4

so rivi#r-i.'aairta iigt vau da sspeorbusoi. !><? eldi^s onttJorpoo bDO,^«tork««rlBg
paot gaiioei in da piaauoa tat toartiettias
vaa doa
«ator*'eg van rtottordaiu. naar iaa* In Gdt giadotlt® •spaa <?© sposr’b-a.fs bij TlaESt
di'^fc^a lifegon aant©*' ai-iBnda*. tvjdo kcorpl’ssij.ffiTij ftnsscXaa do Baltiatb^vaa an
de Cutia Eavoa vaa t ia.uriiiiis«iip kaer ao rsefePr'Koorlng 5 s h!:iv«i.n TRa ¥oas8lMl»
kruittt, i& eon A^iaroluia gapiojactcord, wtawp-.r. 5c cl.oorvsc.rt^i.iate aea▼arucaUak ia aaag&iaB.aii up 15 t** to d-G02*vu<irtv.l jdts vp« do dear ®srwfizlg«
dmaldjatg in d® apout'Uatdi ia -.4*50 Hi»
ii« total® iaagte vaa da tu©la.-i3tis-3 arEt^rjEseria.?: l^Ji^ Sea y«ctt«r*
O0v»r van da lait# d©

i£aas, he-t i>cht«ir *}£ ecm

oeaoonauvi® tot Eoak van Hail.‘taa

Jera.

Wgtorscg, Tan
n^*»5cn3t«lllng van d«-

3i,o Katarioariiig la ala vclgts.
t« vovbatarun bustaaado dliLua

4?.? !ks

to aaion niuu\ira alidun

1>.1 Tm
e.6 te

to miiimt. ai.'da£«r>il.asda
TCtaal

6^ ka

I© do;:-id dijlc :'^a^.?!n 4® vol^msd© roods beetaaMo «n gopKJjocteera#
lruaytw#rks-n t0 1.1?:?'*?’- tot b®t doorlaten van sch^^
r*" kolklengi
to in it

doorvaaxrt*
*idatu isj
*
«

aangono&ims.
noastoll^'*
diisp-to VQu:j‘ slail
batjwllB-g I afsidrmp®!
urosipalLigl in at 1 t?
giisg in

liaugtalig*
ging bttltondranpal
t .5 K.A.P.
4.30

Keersluls blj S^irepao «/d iJak

10

i»25

3ehutslul8 boe*am oaiciceraktl

?

i.eo

>.co

4,10

14

4,00

4.50

5.^

l^osrsluiz^ toogssiig Iktiacagat

5» r 14

onbefcapd

onbek;ea»&

Keorsluiz^ toegane Oudo Ksivea i

2 X 7A

onbi^and

onbo^snd

timrshxlzm toagang I^v€feav«i |

2 X 14

onb(&end

oBbekond

ilehotsluls bij Eriiapan a/d
ZJasel

lit

- poklesiulBein •

- 16? kolkla&s*
te In m

t aojnrssrtin
ta

£mni>ena:asn
3iepte Toor
bapaling
ir^polUgglsg in a

loogrtsllggiiig bina^idrsapal
is a H.A.P,

>ogt^tge -eg bui—
t !.ndrempal

1I K S.A,P.

Fsrksluisen, groet© sl©ls
(bes»aaxid|

120

14

4.65

4.65

Parks
Cbsstaaad)

120

6

>*c5

5.65

00

14

5-05

5.05
5.25

klsla* altila

Buig©plaa%slula (boamaouj
Buibanslui©
(feectatuii)

3.15

10?

Goaioutim

5.40

5.25

15

Keersluiztffi t® Tlriardiagea

CbestafiRdJ
15

Xesrslais te Maassluia

^ In d® hoo®?«t®rka€BriiJg ka*a«a boa fc® liggan 6 aoii0.tsXuin«ai aa 6 ko®r-

atfti-sen, Yen da 6 schntaluisiea zijn er 4 b©s&i«ma an £ s^aprojecteerd. ¥aa
da 6 kooralulzstt is ®r

baataaiMi an zija ©r 5 eafprojcabeorS. Van d«a®

,":apr<»3«et0srda ksaraluisai.,, zija ar twa® opgnamaan in da plazffim ran
HI jksw«t»rstaat, RS’aeiiJk 6fe 61 j krisp«n a/d nek

6dn t@ ^J^aBslula, an

Tiljn a® overifce opf?«ioag® iM« pXannesi van d« gasae^t© notserdaa. lii het
boTenst?mnda »®rd roads

op do baaaaroa sogon 4© toopaaoing "yaa

kearsJniasa. Omooad wordfe, 4at d« noepaasing van uoaa jcnast^wkaa bij do
vooTtrfmcmmi plannas tot oon aialasaa worat boparkt.
§ &1. i)o IjKiijklng van aan ^--idsiitgcheh ^-lesl^ogcb^
Do isdljiilng

nan nmbnnt&cli©)) Gis&stossnj tJti' TVTsn owa plan is aaogo*

gavon op GO tw4s£®ni.ng 5d» iii^feXfc bGtx'©kkij-s

do ? ostslijko bolXt van bot

gobloGy Gat offlgavas ia nn©*? do Ik»od© o? Afg^i.-nlo

do 'dovon*^®r^s^O0

do bieiBie lttt3n»auaj ©an dsik©r* na ijargGCiiO iSfins an bi't ;!i3a8d^scb kanaal.

ih} QOSGOXijita

van uit gudiod. hist

van

waterkaarafcGeii gi.^<c OiiigiwVife*. Gi; »«©i3v©nijf»©

i® Mot 8®t boog*
van ait gobiod, dat groo—

toBGoola aauuurt aot not *n li#5^ opg^x-ionts on *J?w0 hs onvattando wator-^
scbep <t# nraoaM'tsiiiia

nt.oiviTxofdV'!'! J s® tal volgons

do vooi^an^««n pluuaan iforuoii
iio nraouaoaona -Sionbo^on aontiint uit ecn r.nnecriacdakOlirKg van oasdijitto pelGoro. Jaar'fruaasn-Qu li^gsaa dill's!!# ul-x is c-^’sa v©?bindlsig ataan ast
do riviar on dus ondernovlg siin non uo ji^rklns van
dors, Gio a©c.

on vlood. ^ezo poi—

l»<ig nlxi, van ©nk-'Jl© .iMCL-stor® tot near dan e€Gi meter

dikte, ri jn overdoxt oii ^*oo&®nGasi3 .,aru.©n £;^brxl!irt ©Is bonwltsad* docb oofc^
els wolJLaiid, AeObOit 600

Gppsrvlnnt© van 5/00 be. Do polders

ilggsn sat bet ffiisuivnlu op oisgoytei’ w»20 n * tot 1.2j

*» In do booggelo^

- g«! -

gea polci®r« hoeft de oatsataxlaf^ pls»t6 laegs SQtmurlijkmi weg. la d«
lag* polders kau alet aa'w

looislag isoi'daa volsiaan ea «ordt

bmaling toagopast, Het oppenrlak vaa da berialan polders b®3raast road
29OO ha, fids go^olg »aa da voorgeaossa wsrkoa, aai biacea dsa to raakoa aadljiclag ©aa stojwlood'ifrlj gsbied ^^rdea vorlcregsa iraB oagevear 5250 ha,
wasrvaa 00a oppsevlak saa road 650 ha do bcateaaiag. rsrlcrijgt vaa baesaa*
lit sohcldli^ feaaaobeu het Lam vas Alteaa en daa drabaatsche i^lasboosh
wc>rdt gsvomd door dan hoogwaterksseroadea dij.-£, die aieh ultstrekt raa
MWkeMs^n, over Klfe-uwaudiji;., Viath^iUi^&A aa ii&as tot itcize^rsveor. faa WarkmiXim etrakt xiaa lu zaid*n*wt4liijis rieiisiug tevoss aaa aijk alt iaa®9
iisa auiiioaatoiioever niwi de

lioruod®* la dsaea dijk barladt

zioh sogeaovor kop v=ai. *4 Lsoio., aagevo&r 140Q su boaaa^aatrociRa vaa do
Ottiferoluio, y«a dOhuepvuartoLuio gffc&aau opisgriagoluia, ^a-irdoor do seheep*
v-aart vaa «e Mioavi# ,&ejt'w»ae to^ugaiig aasit tot de '^ati:xs& vaa doa BioabosoJi.
i«s vooraaa-aato vaar'^fe^oa op ae.io aatorec zija:
do seiit^iipyaBX'feisog vau wSi'itsaaaci i-aago aet ‘-■iicui'gut ott het opijkox'boor
aiiai' iiau
»iO ai.'i.jikaiag vaa t^v^uayau-oadoa oaUocpvaa-L-vg iuaga do Cost Kil ©a
do Sio^d Mi aiux I*iaifcvdauii<a.;
de &ittiAA.ltXiet vaa Uoa oas'it£'j*.ooa4®ix; Bohodprasrii^-'iS issjogs de Heuvt,
aot

voii a© i*oorv(lora44tip, ii»uAdexi^4t ofe* oo

het Ost Vd3t

aoa j.jatrafait.ia.o>ife aaax' a© opior^agoiax.d*
Lou gMadlte v&a a© sCiioepv&art iu dsa Lleabosch diiaat

voot

het ■»©!>•

vo-er vua Lia4bau^i5»ro4uttt.ea fuu oa uuur u© suarderi joa, die voelal aan hot
watar iiggtu ou u»xr»iUUdte.*o fexju vaorzaeu suu eua ios.,.al. ien andsr do®l
vdu is acuwopvaui't is doorgauus* vorhuar, uut vooraX gebriiik msakt vaa hst
xtoiu'test uIj vwi'biudisg wusoeksu Ue
deuifeS s<;hisii^>tuxrt op -.0 vostxii

ox d© P-ja.sd,yu~«uor^5'edo* Ook is or
L'iisuiiea.Ji.jk rx ix -kiadore ^fca star

^ iot* LuiUftOU ea hollu~%>
GsuofeX©

uwi'dt'C aet Laao. vaa Aitdoti tot, ashterlaadj atLl-

k-eril^tdii, gtuxdu tu

taju ulwr ds bsiuu&i*i.i.fevo rartoerproauetott*

Uit deu Liasaosca Lssit voorta v^rvoer piaats tou rijaLuut ea riot*
»ui* tduig

ia toAMslstwo tie ftatarspsi-t, aaaxucor ueo 20^«rs vaol pie-

xiei’V&ux'iuifcOi do opisriiigxiuis pasBdtjrdti* usiu oluis, die troorzlea is vaa
pour puatuourua, ^cxue kssrea uuui* do lilsuife ker.,©««, aooft e»a
acuuiMlkieugtfc vea

u ea. sea -,£;0*riraortuijc.b© vaa

ai*

Lij as pi&ausii tOw xiM^klug vaa 4eu urucaaMcaa aiesboaoh, zija de
«iatoistd«dtt.uadi8e bai£uig43u vuu Let Lua.d vxa Mt-oua taa autsfat© betrokkoa,

4^4dat hat ^-oatata gMaeito vsct lautetboduoid gosid., aija mtor Isags de
iu a«u Massooch golegou xieoks Lii, tost Ml, oa Lpijeraoo? looat a;,i©r
d®u -Mur* lor tosMoa-iag ulii'vua aioiio oai vuiguuda.
la hot

VttU Mtssa, i-,u«.ryau da lodeai vi'ijwai gaiidei bsat'tat uit

riviorxiei oi* 'eu-irriui as oppoi'vjuaxksj road ijixjb Uu grcot is, ligt hot
- aai'tlvold -

169
jaaaivaM van

©s^erschaidsaa poldsM,

ait gaijis^ is

3t»ld» tsv Itoogts van oagsvssr 0,J|0 a - tot i#25 m ♦* Bo boessas, itaoxot
do poldors op

ait^aisylagm sat, hun m&tm Mma kmBtma.%%f^m

Kog lasaoK «a ftls ».r4aa onitjrbcmdOEi op

0m

poll, dot iifst op S*/*^’* of

eniceis d-osteeters dsar boaolaa, alia do vo.lg.,fflfidoi
1. Do ®«E'ie®as<^® Isootso}
2, do hoazm vm do Jisv^abai^ndio ;'«aat«lj
5,

CIO osoaos vao a« iilnj

4., a© iasl&fiovosseiio bQ0s««i}

a*

voa as lisi'baaaoiio Cieatal;

u, as tioaa'ja vua asfc BiUe^tj
as boostm v«a bot KooiaojsafWata'ririgsicaaaiai*

as sosasEss 3#£»eifea ostis** 1, 2 sa >, msrfeod® 4« eti'w-atoriss wordt vor£Orgd %aa so& gobiod gx’oot

Os, loo^on to

op do Elotico

Kil Ocor o,s aWKSssoso siaia, as ~.ovea,yaii»ea» oioi# «» do wJjaaluia, TToor
do koMtjaitif^a loasiiig raa do ario oors»«i3, b^viadt aicii aM&w bov«aai.«a
@®a oloetidLseb® gmaai, dat door aot Mijk is gootiebt « a«a a«t fcatar-

ocnnp 4« la'is Dialasa is ov«fgoaj^«g«e,
1st 4«a boosefe gstiO^a omos* 4, aio op 4©
S&silkaoves^lio altis,

'mrd%

4®

K.ii looat 4s©j? do

vooraargd voa st* goatoa -gsoot

400 Sts. 06 toebetto g®ao«^' oador > #ti 4, iooaea OiJ fior B«a»aoa ovesi-oma
op a# aXosto kii dc^r do Viorbimsado aluis oa

40

aiXX^stssiiO sluis. I«ij

ttieoido voor. do oas-aatoriag vai* gobi^aa grsot X9>^ da- oa BpO la. Ik* dylo
ttotiz&sis Xooatt tevMs kuast&stig met

D&

boo'aoa goaoo^d oasor 'i disst vom'^ 4« watex‘i.oo%iii|^ vsa soi* gobiod

groot oagoveob iooo aa, *i-sart»o Ot^oort set astsi'-soaap aet Moo.rde»fimt®riiigS3Uii»ai, mt et«i opporviak a»#t't v&a ongsvoor psoo as* 2a tOii.mi»t»l»
Xing iaet do overigo oaoaeg^^,. Xooot uoao toostm atot op 4# sateroa vaa dm
aieaooaoii.* ttoeix aatert x'oeatstreoisa at op a® Sorgsoao Maasj 4# golsgealjoid
tot Xousi^&a Xigt bi-J Xo^rsatoaia, oagtvosr X

tovoa@tractt vim Keiitorsvem?*

Xor pXaai.a0 OMiadt tits @oa stoyaagoBuoi, d&t ovoaoio dot mavml Is tot
st*inu geitostsa qXs

v«a 4® i»«?fcoa tot troriegging. vsa do aitscaa-

dAtg taa do Xaiis max aoa Xi&or 4a 1904,
iio boX&agea taa set goaeeXto vea dot Xoaa vaa aXteaa, morvaa do
wat«ario&E£iag pjjtats aool t laago do liX^iko kiX oa cot eoa opporviakto hooft
voa roact 9>00 iio, aija uitsaoard too amtwjito botroKkea bil do voorgaaQJs«»
i»erk«K* sot ladijkiag vaa aoo Bjmboatoeao Biosbosea* Voigoas doao pXsimsd
toco, «al ia.atst£>«doeXd gotiod a«t ooa dijk »o3:*d«Bi cwgevea ea suXIcki do
op ixm m&T ultCiOadmdo XiXXea aaa h«a oasneKiotKEona ^fcrdm ofgetlasid. So is.
iimt biostooed golsgea icili.eu, waartoo aus utric do iiiooko kll boaowt, ziil-

xoa ttaardij in

00a

eoe*^ oordsm «orseaap«i; Co to vorkrijg^i bQ^zm sal

woraoa «6i%eCuiG ala Moatooaaoaoawi. Mot ©4ts>^kta»j; tot d® aXaatoriag
-van-

. 170 ifaui fevoit hatro'i&ec. eedtclue xsai iisfc ijuai Vfui -U.t&aa iciuiu-aji fiaarblj tviee
wtigsi. wordem gevolg^^i

ait ^jayied, ktui oei. atiioii^arlijka afvjat^lns

woxdoii iiSgoTsa of bot 'moeras^&v^aar kaxi woi'uaii goUxacho "Cce last® vaa
4«& Bioaboschboosok.
Jia oen zorgraidiso CYari%egix4j, ii. Yoora!iax*io da •foc-rk'aur £;efc:.2ven
lfit.t3tl:-edoel4e oplossix^g. -iOt
die iooaca op fie iuee;*© xal

au

1 tot ©It SiOt o, is ox>©s

*03

duai’ui^ ia do bedaalinE dcs de bo«3seKS!|>
ix.

l;Ot oaata£u;/is sija

dw

i^momv*

e&Jor

a^at. doxi ao vtrkrl^^t^s Bl^a-

basclibooxos. Aiduo xui'wt Sas
ai's'atsr’isj; ■wox'at vai’soi'gu vaa doa i)iosbo5ch oii hat Lxsd v-At /■d.tsaa t©xa»«a,
docs jaot uitzaiiaeriag

h%^d i.'etSi'dCu«p v,Ai hut i\oo^’lox'~r”;st©riiig3hat'.-a©l*

hot aj'5.-ateriii£Pg'»aS.«9'i va'* dua dSeubuooiiboazfKi voivtrlJ.£t ckt;^rbi< son op?«3r«

viajcto «aa rcsu I7 out lax, -do vex’h^udhriei vaii i© opperYlskto fan den
sea, di.© osgavutij?

hn .isi uaaiuds, tot d© Oi:p»z'vlffidte vaa b^ot

x'is^sgebifKi zsl ujjgic^vaei* i * 2^ dsdriigeu,
Vooj da lousidi, Vila dai hlauhouchtoesss. As in hot Cot Yi.ia ds Yisschett
ees uitsaaariJUt'SBsiuis gfepiojaut-ord, aet etu dooroti'..oriio.g,shiS'?Jte ran
40

fe soaor pia^tu® io ds eul'5^«h..oiu tot ioosea hat guustigat. ITet

X»d. ilgt iiiti? op 0,70 ii -. had daa bduadaLia.-«ti vuu hot hptjhsi-'boor, w^ai*
d© riviGi*3tniid uautg-Vii-id is v»ju*' do natu'avlijka iookiiag ves 3® beataande
aoeaoi:***, cia &i''«;atsrexi lESigu da iileeiCa hll, ligt hct L,7f. op 0,27 sj
iii^ daa nieustSi 60oii.tiiu.d. asl net urjn

ivoj^dlAjh aijn. Ofi cp den nlipa*.

ooaahoooxata oen A*^x.or pall to ondorhoudGa*, dan op de ■b^ootnena© hoesewa,
die loo.-.oa 0i> aa
tox’iag

lOLl. Het Uot «hi£:rti1 Is dn bedocliag cn d© ^f»a-

Ijdids snviurliihon

aaft aa

to doon planto h.-^hoo en de gmelen

lou?.©ddo op de hloac® KiX, buiten gobraik ts stellan.

Op den iiiaebosahboatts^ zal mdtsr x.{)rx4.fae oanfcaadishedea eer, pell rtm
O#^0'

ktsinud t^opdon

nis<itex*»;na.*^»£tns

epc^'-£--;.© XoO'-ia,^

stxd. do 'ooo4axaTiaad -vutintn opilaopdii tot H.h*p. qs Kolfo tot 0*50 n ♦.
aisi'5'jad® aa'A U-jt ixinlpail i.;ox’>iad ooraiht van 5e bcasofso in hnfe l»o.nd
^atosa. Ooxo iUQ©*::fed4h.uid afil achtor sX iChts eminal In de 7 jnrea wH'dm
aytipaavireaea m dfid uod aieehta g»4nraiidi9 onn gcvd-aelsn van ©en etronAl.
OsAixr siti&iuaarlijk oneuastlga oaot^ntdlEhfJdou, ncoalc slip Toorgekmnefi In
dijildnxi i.72w, ii-ad awhfa ©et* loovscxisbaun vati ‘**75

Ssorden

hij hot a<wihi.-volau boox-wapail vnn 0.6C n - -an da x^oor^sstelde nstuuriirfhe ijaaing, iu hot. Chit ^rui da flfsncbon, TSinrhiJ flit pcAX vtxc. wij«. tot

tipo- sal 'itoT’Xdti wyapscsx'edas,

X® berstiiiijo-iO 'xnd!.irofT:c-.».i.ip’ Tcta ds

in velo gaviiUda siet huEXia© '.-tapaor* diY'iist. Voopal jeldt itlt vo'^p hf>t hssA

Vtia Aj^tana, .-.■ii&p do iwldoi*© 4sv#p tk-t

li,;gsn Q.mt In 0*^

dioebosch au ri&uv op 4© l;tnipjt>p<^fce octAi-tti h03”*s.iS uii-i gpoct vomo’’! knn.
up treads.
G9l*sr*«®b©d«Bi •

-

in -

Q«Ieg«}hed<m tot liot iiilatm
wator xlja to ^ijk» llmBsn on
Voudriehm* floor li®t voorgesteld© lag* boezompeila asal do etogolIJMiaid
t<A bot inlatea van wat«r op 4© polders aanzlonlijk »ordeo bfi^erkt* Hi«rin zal echfeor a«nn<Ki wcrdwi vooraioa door godooltss van den toezaa op to
staoim* TJit^raard 3^ dit allo«i toolaatbaar «i Jn op wataront di© aiet
nordon Oovarwa*
Yolgeas do iK>orgona®«i ladljklajB^laimsn, Is ©aa scboepvaartw^ goprojocfti^rd van don i«i@r door hot SpAjkorboor mi bet iitewr^t naar a^kendan* B<^OQldo wag sal word«s iagoricht als vaar»®g volg^ia do klasse
m an aordt dus toe^nkelljk voor sohopea not oen aaxlsaia laadvoissogoa
vaa 500 ton. Vo«rts aijn vaarweg^ gadsoht itmgs do bolde stljtakk^ van
evenbodooldon vastrwog# to woton langs do Hougt an bet 0&% van do Jloord«rklip near do 3pl©riagsluia «a lan&a do float Kll m. do Blooko Kil naar
Hienw^ljk. beatatbodoeldo vaares«g;<Mi sullen wordon Ingerlebt ala vaarwegan volg«is do klasso lY «a dus toe^nkelljk zija voor acbopon sot oon
laadv©n£Og«i van tOO ton.
Op ^kele boaa®®?st«rea van bet l^nd van Altaic, zooals do Ato an
do ilovsnbanaobe Gantol, is tbans eeolgo vaart set kleine schopea* la v«pbaad sot b®t toekosstigo booaaspeil,
da drospols van do 2«voabaascbo sluis on do AJsaluis wol aat boog* i^zo vaart sordt o<^tor van zoo
w^aig balaag goaobt, ^t hot alst noodig voorkoat, tea b«^oovo blarvaa
bijasndoro vooraianiagStt to troffen.
Ingevolgo do voorg«n<^®a planaon %&X van dan Braban^wbo Bioaboseb
mm opporvlakte vtm road 900 Im word®i In stand g^oudas als n&%mvrm9r^
vast, fan dit gobied, dat geprojeetoerd is lengs d««
kesat sagovoor
700 ha bult«ttdijk3 m oagoveor 200 ha biimendljks to Xigg^.
Hot ligt aiet allees in bet voora«vaaa om don apabsntachOf,Bi«sbo8Cb
in to dijk^, mar tovons os aanslult^ido vakkoa van den htM^eterkaorwidon dljfc vm hot hand va» Altana voor noovar dlt nog noodig is to vorbotoron, Daarbij
i»etffiB wcardm rokoalag g^cndwt set oen storsvloeda—
stand vna oagoveor 4,8o s
fo begiaaoa bij Woudriohos Inidt oon kort©
ceaschrlivli^ vaa do aldus to vorkri jgan doorgaajwlo bedijking» als volgt*
Do vorboteriag van bet vak ^oudriches-^^orkendao is gedaoht ovoroenkosstig hot op do t^waing >8 aangogevoa traod. Daarbij «ordt boaedea
Boudrli^OB do Oro^plaat Ingodijkt oa omtddollijk bovan <Sork©ndaa do
SMlllogen. BI3 siarkffladas wordt do dijk omiddoUiJk Inags don oovor van
do rivier gol©^. Daarbij wordt do in open vorbladiag set do rivlor staaa

do haven van W^koadim gi^arutst, Lan&i dezo haven, die ongoroar IDO a lia
banodea bet ptmt wear do Bov^i-Karwodo ssich spUtst in do Benodoa-i-S^odO
do Miwiwo K^rwodo, wordt 1«>«^aag ve*kr@|j®a tot do schhtsluls to *orfc«B
diffi, dio eoorzlen is van twoo stol naar laatstgOBo®^® rivier keeroado
puntdouroa an die 0m sehutlengte h«M«ft van >7 s on eon dagiiijdto van
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6.>o a. 3«ae sluis goaft rerMsaing van 6« 'fKtotbfirm «et 4&a vmi 4# la
daa Biesbosch aaiwi^ga klll^ »et aea® a« is^ors Kil* Volgeoa 4« Toorgsnmm planaea, is stroc«aaf?«aart3 een alsuwa la ope® Terbladtag »«t ds riTlcar stfioade havaa g«^K>3est©eid, waarraa de lagaag ongaveear 1 1m lag«p
ko®t fcc Xiggea« dam ds bestaaade hevea vaa Weaek^dseu i>«2» havrnit di« bslangrijlc groobear ®<»dt daa d®
bavon vaa ^©rkeadua m. waarvaa d®

kots ©«a oppersriakt® rsykrijgt voa onge®Q«* jl,5 lie* verkrlisb la zuiddlijk:®
richtlag TorbiMing aot bat als sebeapTHartw^ aeaga^ozaa Steargat^ door
EldUel traa am sohutaluia aet sen scbutlmgt® van
^ m e@n doorvaartwijdte van 7 a, Hat St^iJ^t varferljst aabij do ontworpea slnis binnaodljkn 8«a varbiMing mot don bovotaaond van do BoldE^rakil* Eat bovwa doaa
kanaalvarbindiog liggasda doal van do aalekerskil m bot eodoolto van do
bav^ van Waarkeadaa, dat blnaendi;Jks koat to lif^geaa, auUm sordoa gode&ipt. JO bostaaMa sobutslnis koat to vervallao.
ftostolljk van do gopi^joctoordo aianwo havoa van ,^«aidam, volgt do
ontssorp^ boogwatorkeerlng den auldoootoliikari oovar van do NlowBO-Moswido* tot d® znidireatalijko punt van d<si i^ldor Koogea Hof. In dit dljksgodeolto, dat rivierwafirts llgt van dm bestaonlob dijk, la eon sobutaluis
gaprojectoerd, di® in do pla&ts koat van do beotaand® %ierlngBXulo. Dozo
alula is ontvs0Tpm a»t oen scbatkoUclengto van 40 is on eon dag^ijdto van
4 a, walke afsotingon passoa la mn achoopviiartweg volgeoao do klass# IV.
Do efastlsgan van doze alula zljn dua In ovoroattstaraming aat die van do
nlottwe alula, die la do plants ktmt van do Otteroluio. Hot oadorworpelijke
dijkvak, alartado b»t dljksgedoolt®, dat zlch uitstr^t OMiiddelllJk bov«a
do goprojoctoerdo baven, llgt aeer oaguastig t«Hi opsieht® von bet noordwe^ten, do 'Biladrlcbtlz^ waarult do kraobtlgsto storavloedea z i^n to v®P"
woehten. In verbaad hlsieiedo aoet bovon don boogot to ver^acbten storsvlo^, sordaa rokoaitg gobouden Ket oon kracditlgoa golfoploop. Tor toollchtlng la oen proflol van den dljk op do tof^oning ^7 aangogoven.
Van do zuldwostpimt van dm. polder Koogon Hof, volgt do oat»oirpoa
oi »J U dijk bet op do toekenlng ^8 aangogovon traed tot Kolzersveer. In dlt t»#d«

vok lango don
on fie Sor^J^cbo
dat mindeo* ongoastig llgt op do
wlndstreok, -waarult do krachtlgsto ator-svlooden aljn to vorwaebton, dan
don dijk lingo do mmrn® Korviodo, zljn d® afdamingon goprojeOii©^ van
veracholdono gatan, zsjoals bot Hoordor Gat van do Visschsa, bet juid®p
Cot van io Viaschon, hst Gat van don HinncmnlomifaBstodt, bet Gat van do
Serksloot, do Oaten van do fiosp an bet Spljkorboor. In don bonodonaond
van Isfitstgenoerad water komt sen scbutolula to Xlgg^ van dezolfdo af»etingo®
do ocbespvaartalula, die geprojocteord la tusocbeaa do ontworpoo
iiavon van iforkeMoa en bet Dteorgat. Koz# afstetlng^ pasa^ In aea ooteopvaortaeg volgwia do klesso III.
Hot -

- m -

Kdt ’/ak me dea boatoande® dij^iaags 4 a® fesiitaroevsr vsa
Maaa,

m

«>«>rgsc£Le

ocgeveer 1X3 kti, dafc aiol» ultstpekfe van Kalssarsveer tot ^^age-

loa, is la 4e afgoloopsa oorlogaiaren in warkverrulaiiig Terkoogd tot 6.50
a ♦, Bovea iJroagslea mm da dijk reads in staat wa de hoogst te ver^ohten aWmvloodOB te kserea. im werkon tot aaal^ m verbeteriag vaa de
haog»ateikoertoe voor de iadljklag ran dea ;^eb£txi6sche Blesb€»s^ ea d©
taTelXiging ty^ioa storssviood^a van hot Lai;^ vaa Aitena, atreldccaa zied d«a
uit van #ioudricheEi lazigs aorkendaB, oa de sfliid»f©atalijke punt ran dao

polder Koogea Hof tot ICelzsrsreer.
De totals langta run den dijk ran loudriokan tot Kelaejrareer, bedraa^
road

ka. £>a iisBaei;;8t©llln6 ran de waterkeerlng In el« rolgt:

te verdeteron bastmad© dijkoa
to 5Lakeo aieuu© dijk»

10 ka
25 km

to aaken afdaming«i

? ks

tot&fillf
5^ km.
In dea dijk koaea de rolgMda geprojocteerde iasnstwoEkan t© liggwa
tot bat doorlatea ran scbepoa.
kolkloagte
in m

doorraartwljdt© ia

hoogteliggiag blan^r
dras^ipel la m

Behtttslnis bij SerkKidara

55

7.00

5.50

Bpisriiagsluis
SckutaloiB la afdaamlag Spljkarboop

40

6.00

5.50

55

7.00

5.50

hoogteliggiag t3uit«adratspel ia n

5.50

Voor 4© boogtollggins ran d© binneadrrapela la er r^oning aede g«boadea, dot hot pell ran den Blosboscbboi^Bra kaa dal®! tot 1.00 m-.
Voor a© asaoBst^lla;' raa d©zo §
• aijn gegerons ontlewsd aan
do la 3lml 1944 rarochen®! aota, betreff^ids de b^ijklag ran im. ISrabaat-

sch© 31o3b«»<^, ran don Roofdlngaaloar ran d©a Rljkswaterstfi&t P.Ph.
8®n on ran d® in April 1944 r«a©chea«a aota, betrsffmde d® sjfrssterlj^ ran
den Blasboach m het Land raa Alteaa ast betrekfelng tot d« Indl^jagaplaaa«Q ran d©E Blesboscb, vaa don Inganloar ran d«Ei kijia^sitarataat P,A.v«a
do Void®.
§ 8t, J>Q dijk laags d®a llnkeroever vaa de Bergacb© Earn, dea ;‘«b®p m kgb
noll^adscb Qlep.
Be bestaande dijic IsJBgs dea jRildolijkaa oevor ran do Soi^acbe Maas
Is in d© afgoloops® oorlogajareii la sorkrerraimlag rsrboo^ tot 6.50 a ♦.
Iliomedo kaa So hoogoatorkearlng borea do ults»}Mlag ran hot Oude laasj©
©ord«a goaoht la staat to aija tot hot kaerim ran d© hoogsto to rwriaoh- ton -

*
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t«a storravioodan, »st dit voorb^ottd eranwel, dat de toagang3»eg«a naar
k«t Strongel^cbe ve®r mi aaar bet Sepalsebe veer nog
hoogd en do dijlc op de Scruiepuateox set deae

worden ver-

nog nlet op Ja»gte la,

Pe Tdrbeteriagao ter plaatse van dose kruiapunt^ sijn eebter reeda in
voorbereldiog* Op i^ond lilervan woidt la hetgeen voIgt, de hoog*«atei^ooring langa den linkeroever van de Bargscbe Maaa, voor noover deze llgt
boven den soad van het Oudo Ifoaaja, vorder Imlteai beaehowflag geXatOb.
In atroojaaf viaartsche rich ting voortgaande, wordt hat dijicsti^ed gevoigd, «>oal8 la aangegev^Eii op de hlarblj overgelagde tokening >9. Baax^In aljn de afdamingen geprojectserd van hot Ottde Maasje en do Donge asa
den sond «aarvan de Bargscho Maas overeat In den Aser* Be ®et betrekiclag
tot deze afdafflmlnfen voorgeocaRen werkea, waarover la Maart 194> blj do
dlrectle Banedearlvleren van den aijkswat®rstaat eon nota la v®rschea«x
Ult.4>} kuanen la hot kort ale volgt warden c»sehr«ven,
Het Cade Saas^s an de Donfe, die beido In open gameanschap ataan
net de Bergsohe Maas en den immc on wsarsede de afwatorlng «ordt varzorgd
van ©en uitgestrekt g©bl«^» oaSer near cmvattead© hot wateraci^p het
Zuideraf^fsterlngakanaal esi het wate^rachap de Beaeden Ponge, worden ^aa
hun bwiedeaaond afgadand m tot Sfc boeam vereanlgd. Hiertoe is binn^i
d* afdancilngen &m kaaaal geprojeeteeni, dat hat Oada Maesje met do Dong©
verblndt. KLt kaaaal ves^ljgt aiot alleen waterstaatkuadlge beteekenia,
dooh »al eveneen© dl^stbssr worden gonaakt aan de belangea van do
scheepvaart*
De ta vetkrijeen boezaa v&n de Donge en het Oude Maaejo krijgt Ua
spuigelagenheid, die gepro jecteerd la aan den Dongeaond, waar hot L.W*
Ugt op 0,2? ra -• Het boeaespelX le voor^haads bepaald op 0,40 at ♦, offli
pell, dat den halftijstand, die aan dan Doagesiond ligt op 0,48 m ♦, nablj kcsst* fe atljlner tijd sou kunnea ^wrdea ovewsogaa m dim boese® te
veroealgen met die vjmi Mark en Dintel* la verband hlenaede moot het voor
aogelljk wordon gi&oudea, dat het boeseapell In de toekosst aordt verlaegd tot N,A.*P,
Het waterschap hot Zuideraf^mterlngsksnaal i»ordt door den Laagatraateehe Winterdijfc vejidoold in do twa aoordoa daarvan lteg«nde buitenpold^a
en de ton suldan daarvan llggend© blna^polders* Do aeest oostelljko
hl«*van, de polders van Waalwijk m ^sardwijk, verkrijgaa om afaonderlijk# loosing. De westelijik van de Waelwijksche haven llj^geinie polders
loosen l^igs natuurlllken

op het Oude Maaaje. Klertoe sljn vtior de

fpponden ten suiden van feet ?,ulde»f«atoringskanaal gronddulkera oMer
dit kaaaal aanwaslg. la de loosing op het Oude Msaaje g^treod, dan
loosen de polders op het Zuidersfwateringskanaal* dat om pell heeft van
0,40 B - en aan het weatelljk einde ultalaat op het Oude Ijiasje door
jElddel van het Zaidergataaal. De plaata van de afdsiamiag van het Oude

asaaaje*

