- 175 £a&sje Is goprojscteera b^ad«B het 2Siid«rgemal, aoodat dlt m d«
ToommMmm afdamiafessserlcaa sal uitslaaa op destt booss^ van d« Ifene® sii
bet Oude Maasje.
Hot Ugt in bot yoomsBim tm voor do regoliag van hot poll imn dtti
bo@seK3 van do Xtongo oa hot dbio Maas jo to yolstaan mot natnurlljko loo*
ting. Daorblj zal hot to oadei^ud«i psil ultorsuird van tijd tot tljd
oordeai ovorsohr«ian. JI<Wi besrekoning hooft uitgowes^i, dat wann©^ alio
ongtmatlgo factorsn saneaworken, solfa am poll van 2,20 m ♦ sal icaansa
mo^esa. ovorsckn^on. Blj dit poll aoudeo do aaa Am tmeaegi liggeado pol¬
ders van-hot satear ovmrlast knnas® oadervindon. Om 4.@m «osllljkheid to
ontgaaa, is eas noodboezoa oatworp«a, waartoo o^ 114 ha metoM torroln
is aftagewezan, dat aaa do Borgscho ^aas is gologoa, tusschan do uitaon*
dingaa van hot QvAa Maas jo m do Dongo on dat aaa do auldaijdo znl word«i
bograasd door hot ontooi^oa kaaaal. In dew noordolijkaa kaaaaldijk is e«i
overlaat, lang 900 a, goprojocteord, die bij eeo stand van 2,10 m ♦ overloopt* Xnundatio van hot ala bergboossa aangOKOton torroin, als gorolg van
oea baoe«tt bossomstsM, tal ochter hoogst sold«i plaatsjvind^} aij eordt
voriacht not eon fr@«in60tio van olochts eons in do 8o jaar*
Ala gevoXg van aanw^igo indnatrie^ is do kaas op vorvuilln^
aig van do loagatraotoeh® havens, dio in open vorbiMiag sfcaan mot hot
Oudo Maasjo m hot in hot vorloiigda van dit «atar, aich in oostolljko ri<^*
ting langs do binnonaijde van dm hoogj^atorkoarandon dljk, uitstri^fksndo
Zuiderkanaal. lAn bodoelde watertKi to kmmon doorspuien, is aan hot ooste*
lijke nitolnde van hot aiiderkanaal, aabij hot dmv aanwesiga Saalwijkscho
StooBigemaal, oaai inlaatsluis goprojecteerd* Ooze alula zal tavens kunaew
wordew benut voor do roehtstrookscho spuiing van hot van do WBalwijksoh© ha»
vow afkonstige vuil op do aergsohe Mens*
Ook aan don Oongemond sal van tijd tot tijd wst^ Rootea Tsordm ii%o*
laten, nlet aUeen voor hot op peil houdcas van doa boezan in drogo tijd^,
jsaar ook tor doorspuiing van hot beaedonsto godeolto van do Oongo, naar
hot karkkanaal* So bohoofto ma dozo doorspuiing haudt onder laaar verband
not do aaimsxighaid van do boron Geartruidenborg aan do Songe gol^m e«i*
trale van d©
waartoo hot koolwater ean do rivler wordt ontlesad*
Doordat tussohon hot Oudo l^lansjo
do Bongo »m ver'hindiBgakgnftni
is goprojocteord, kaa ten behoeve van do seheopvaart worden volstaan met
d«a bouw van 4da sohutsluis. Aangesion do sehoopvaart op do Songo veol bo*
Isngrijkor is, dan die op hot Cudo Maasjo, is doze sluis gedaoht aan dsn
mond van do Songe. So oatv?orpoa sluis vorkrijgt o«b achutlengte van 120 m
m mm broodto van 12 m, walks afsi^tingoEi beantwoordon aan do eisohen, dioi
gostold Kijn voor mm sehutsluis in mm v^ri^eg volgens do klasse I m
die toagankalijk is voor sohopen mot o«a mximum laadvomog^pi van 2Q(K) tt»x,
hoogteligging van do almidrmpmla Is voor boido hoofden bopaald op
4,20 m *•
Soordat*
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]}oor(lat hat Oudo Maasj9 m de Itoiise is opm irerbiadicg staaa met
de Bergseiie Meas, wordt de watearTrlj® llgging van d® langa hst Oude
Kaasi® liggend® btiiteapoldera bejKs&ld door de bokadlae
dea® rivier
mi do daarasjde Ijr opan TerblaSlcg staaado wateroo esi i« do bekadiag »aa
de Soago aaatgsTsnd foor do r.’atorvrlj© Uggiag vaa do DongopoJdors. Itoor
da afdanaalng Tao boido rivioroa oan hua beaadcsiaoad, »ordau do demrmn
ilggondo poldors storavloedxrrtj gmnakt, w^^irdoor d©2o voai’iaaa goochlkt
znlloa zija ora t® »ord«a bewoond on voor do aitoafoaia^j tran don landbouw*
■fiiana la hat gebmlk ala woiland ovorw*?g6nd, in fe®t hijaoader vkhit do
hooivoorzi^ing* l>e vraag asisr tool ia ®ven?*el afns^oruio on do h«dio®fto
aan bous^land tomiosond®. B® voor^mnimm »®j1con sijn dus 'ran grooto b®teo>
konia voor da atrook,
Vna bet coprojostoartio di jirrek tussehen de afdamiBgoa van hot CHjdo
haoaj® «m do Cone®, la het godoelto woatolijk van don suldoXijkesi toogongswog nmr do brug bij KeizersYoor, lang ongorocr 2 tas, geheol voltooid*
Voortgiisndo In woatolijke riohting is do toogsratorkoerlng goprojoetoerd lauga den linkiM*o©var van <i«3 m&r Yolgeaa hot treed aangogoTen
op do teekoning >?« Daarbij wordon tnosohoa do Bongo on Crteiolea do G«ermblaoerd© aultoagronden Ysn lb*tmel@a ^ Qeertmldoab©*^, eon opporrlakto omYsttencio van roM 200 ba, binnoa dea toogt-jatorko^rend®! dijk go»
braeht«
Aan het westolijke uiteindo van dor. dijk tot isdljklsg van ovengoao-oi.
do grond«aB, llgt do haven van I)rl’?®oi®n. Csse blijft la opmi vorbinding
not do rlvier on zal m&t eon toog^wfearkoerendea dljk W3i*d®a omgov®a, Baarblj zal van do haven am godoolte »rordoa afceaomea, waai* doze aan do zuidzljde door Kiddol van do dsnr aeawozig® aohutsluis, vorbiading hooft mat
da tot doa bo(>z®a van hot tsatorscliap do IMiiapoldor bohooreade Bro«io
^aart. Do bostaanda sehutoluio, die ©on kolklojigts tooft van 4o a on oen
wijdte van 4,K> m
m-mtvum het tmlt^nh «ofd ovorklnlod is, kmt Ss var»
vail on, soodat 8V®3geaoo*aie boesera van don .4ner nit niet mmt voor do
scheopVHort toogankelljk aijn aal, for c®ap€®satlo van het door don aieuwon dijk in to nssaen gMoelto van do bostosade tovon, sal doze word^
ultgebroid net am ko®, lang 85 « on brood 4o a.
Van don to mskm dijk, di© moot relkon van de geprojoetoerdo afdaaising in don banedonaond van do Bongo, tot do ontworpea omil^kiag van do
havon van Dptrasolon, I3 hot grootsto godoslte volteoid, Eet voltooido
dljkvak, dat is nitgoroerd In hot laar 1741, hooft oon leagt® van 2600 m,
Mot dit work, 1® do watsrvri^saking van do Oecoablneordo Baitengrondwa
van Driareoloa on Osortruldonborg oohtsr nog nlot vorkregoa,
Westelljk van Drteselon is do dljk g^projoctoerd langs d«i zulde*
lljkon oovor van d«i toor. Daarblj zal 00a gabled warden ingodijkt, dot
«»ordt-
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wordt aang^viid ala d« Haaacba :^ld@rs, Omtnmt dcs® indljkii^ kaa hat
Tolirand wordeo B0<l€^od«®ld.
Da llaaische Foldera smvattaa aaa gabled groot ongereer ?00 ha, vaa
drlahoakigwi vom • waartma da Ksaat sRuldeiljlce punt landwaarta ralkt tot
Iteoge Swaltiwo, Hat gabled «oi?dt doorsnoden door ean eaatal kroko®, ssooals
hat Vloedspul on bet Gat van d«n Kaa, dlo In open verbiMiBe staan ftst dao
Anar e-n waarlasga da fsfwateriag pleats haaft Tan btaaea d© hoogwatearfceorlng lli^^mda polders, to wataa j da GSroota Soaaoalsoko polder «« da
Tjaatalljka afdeoling van
Saillapoidar. Belda poldera loosion door slddal vaa
®P
van Hooga
Bij d® vQX3Ti^jm<mm
ianllm hat t»at van d^ Haa
hot Vloedspul aaa hun besiMeosoad sorden afg^s^. Gmocasda wsteroa sul¬
len woisiea herscbapea 1b t»e@ afsonderiijke boestf^, die te^ea^ aet
Adn daarto® to sttchten getaf-vaJL sullen. wortisMi b^ieiea, Hei ligt daarbij
la do bodoeling <m den botise© van het. Vloodspil to ondtssrhoudsa op e«i
P-^il wan 1,*K) K - «a dec boeam vsoi hot Gat van d«a llm to haadhavon op
©on pell van 1,35 ^ ••
Do havwi van Eoogo Z^walwo sal na do indiikiaii van do l^nsch© PoMoro
voor do sohoepvaart nlet iie@r toet^odcolijk si^n
sal due hoar bost«imlng ais Bchmpm&tiuiytm verliosou# Jiij sni ocbtei* ton dienot© blilvon
van do loosing van do op dit water uife&laande polders, Do kuastmatlgo
loosing kaa danrbl^ vcrvalion on plasts nakoa voor natuarlljko loosing,
soodat d« gesalon van den Grooto 2^az®olschu polder ®n ven do sestelijk®
afdeelliig van d® Ssillapolder buitea gooruik sullen worden gesteld, la
vorbaad met hot voarg'«om®n poll van dea boos®a van hat Vloedspul, w^r do
haven van Hsogc S^altro® deal van sel ultaakea, sullen dese wnterea moetea
wortieu uitgedlopt.
In verbasid not do wolnig bevrodlgaade loosingfi^gslijkhedai van
aanUf^eado poldoro. Is do gedsohto oatstaan am uitbroidlng to geven aaa
hot gobiod, dat door hot t® stichten geeaal jordt bmaisa. Dose uitbrolding sou dan hlerta ba8t^ian, dat bohslv®
kioin gsdealto van do Haaeobo Poldors, do Groote Konsoelssho j«ldor on d® wostolijk© afdooling
vea den JiailliapoMor, op doa bocaea van hot Vloedspul tevoas sou loosen
do Mouse Swaluoo polder, Voorts, dat boiialvo not grootste godoelto van
do Knjaaca© Polders, op den boas<® van hot Gat van don li&m. tover^ soudan
loozoa do olddonafdoeling vaa den aBiiiapoidor ea do aocoabineerde
Dult^h^oden van Drimoloa mi Goortruidoihjorg, he g«ao<ssado ^Idors soudon dan, mot iabegrip van do oosteiliko aldesiing van dou isSnlllapolder,
In 44a administration vorbaad wordoo voraaaigd.
Oolegwihudoii tot hot ialateai van water op hot door uezo polders
inganesBon gebiod bovindan zloh thans t« CJe^'t^uidtuioarg, eaar water ult
-do-

do Dong© k«n wordmi IngoJatmi, voorte

mm tea westea vaa da spoorltja

Bi^da-Doi'dreclit, waar tmtar uit fi© J^ark kaa sordaji iagelatsa ©a vervolgoas bl^ lirlsfflelaa <Ki blj Hoog® Zwaltwo. I&atatbadoelde inXaatgoIegeo^

bald, die ala gaTolg raa de voorgenoEm werken koeit fea varvalleaa is beofdzokelljk ton fc^^oev© van d©E Blxmsnpolder van f«rh^den. Haar h©t ateb
last aaasifm, kan blortoe ook water ult d© Mas*: warden gabrulkt. Eat blj
Oeertruiaonserg uit 4e Dong© ingalaten water, det than® alet verder koatt
dan d® ooatelljk© ©rdoollng «r d© middenafdeoliag van den ^JLliapoldar,
kan na bet treffsn van eenige voorzieailng«a teveus worden gebruikt voor
de weatelljko afdeeling ven dsk^ polder. B© waterialaabgeltgenbeld to
I^rirwaolcc. kan varvallKa,
tot do Indijking vsn d© Hassobe BoXders, zaX dit gebiod voortaan
storavloodvrij

kxmm te liggen, Itoor de Ins telling van da voorgancaea

lag© boesc8speil«i, anl niet allecn land worden gsaonnaa, dock sal bat
gabiod door weg®n9,&nleg bovcndien geaakkelijksr toogankell^k kana^

sx&% do kans op ovorstr<Kmlag
niot mogeiijk is, sullen ns de Indljkise *n ds Rasscbe Polders bo^do-

uordeo gessaakt. ’TQrwljl dit na in verband

ri^en iomnen warden gobouwd ea aal do landbousr aeer dan V0ozb.oan kunnaa
Worden beoerend. Mot de indi^kln^-swerken zal bat boltmg van ds streek
aacsterkoiijk uordea g<^aad.
la westoiljke riobting voortaande, eor^t set bet traod van d©a
tookonstigea di^k den linkerosver van dan baer

m bat Hollandscb Biop

govolgd tot Moordijk. Saarbij warden da bultanpoldors, g®na.aad Balder
Kwiatgeld

mi Prinsea Louisapolder, biimen da boogvmtorkeortsg gobraobt.

Vooruij don laatstganoaeften polder »ordt do beataando dijfc gevolgd,
B© Polder

on da Ibrinno© Louisapoldor worden goscbeid*m

door do bavoa vac Lag© ^waluwe, di© in open varbindlng stast sot den
©a waarvaa gobruik wordt gmaakt voor d© loozicg van an do waterlalntl!ig op cio Gaatsoho wetoring, Hlartoe beviadt ziob aaa bet suidoostelijka eindo van d@ haven ©an duiikersluis.
Bo haven van Lag© Swaluw© la eea sjaalle vaarg^l, die zoo ondlep
is, dnt do acbepea sleebts kuoaaa binseavaroa bij H.W. B© haven loopt
over een leiigte van ongevenoe* ^00

m laags den Bimswlandsohe dljk, waaraaa

d© keen van 143150 iSwaluwe is gabouwd, D© asn de noordoostzljd© van dezer*
dlJk llgronde huizffin granzen set hot erf aan do haven, zoodat d© bewonezw
tot hun wotting«m kumon opveroa an blj valload tsater bun sebespjos daar
#an den grond kunnen zettea, Als gevolg van d® voorgenaa^n dljkwerkea,
znl da baveei aaa haar b®B©donisrond worsen afgedasd. Eiomode worsen d©
i>«lengcn van de havasti

mn lage Zwaitiw© ©mstig gasebead. Aaogezlon daze

belaiigon niet oabotoekeuiQRd zljn, is caa aan bet nadeol van de afsluiting
togesnoet te kosen, oen haven aan de rivlor gepfojeetosrd, la d© afslul'*
ting van da haven aan boar ulteonding, is eon duikersluia oatworpea v«>r
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d0 loozl&g 0n dQ watoifiiilatriiig*

De aanleg sn d@ varbetering van hat ongeveor ij>50 m lange dijkvalc,
dnfc zlch ultatrekt van den aond van d® haven van Lag® Sifialm© tot da
V0{50ta0Sluis, is rosds voltooid.
Blj Koerdijk is de toakonstige hoog^iateriaerenda dijk riviersmarta
van den bos.aasdon dljk goprojecteord, door het auideiijic gedoalte van
da daar aanwealg® feaYan.Ieataii;}^ daarvon la da dijk gedacht door da
gorzan an varkrijgt aanalultlng net de belaiding van den polder Ksflstgelden ongevoer 4,5 to tan znidwestea van Moerdijk, Bij het voorgononoa
dijkstracd wordt do haven van Sevonbergen afgoalotea*
Kat do plaanen, die hior in voorberaiding zijn, \«ordoa ovcmaens
bolnaBea gadiead, die niet rechtstraeks In verband ataan net de varbotaring v^sa do hoo^^aterkearing. 2ij hebben evaneens betrekking op do
voornmomm an gedaeltolijk roods uitgevoerda normliaoeriag van het
IloUandach Diep. Bij doze aomaliaeering* sal da norrmallija van dit
vsatar niet onbelaaf-rijk riviarivaarts wordoa vorplaatat, net het gevolg,
dat de Kond van da haven van Moerdijk near bnitan aal noeten worden
verlegd. Do aoodzakelijkiiold hlertoo heeft het doiAboald doon rijzaa
m doza haven daarbij to vergrooten on tavena to doon dlenan ala butteahaven voor do aohutsluis, die geprojecteerd Is in de afaiuitlng van de
havon van Savanborgen. Dazo schutsluis troedt dan in de plants van do
aeheopvaortsluis, tevens ultwatorings- on inlaatsluia, die in do boatmmde noogvmtarkoaring llgt on waardoor de schoopvaart toegang heeft
van da havon van Zoveabergon tot de blnnandljka liggoad© Rood® Vaart.
Do bestaande sluis heeft oaii sohutkolkleagto van 50 ra an eon wijdte van
6,60 13 in het buitenhoofd. Hat onderhavlgo plan tot hot nakaa vaa
havenwerkan past in hat kader van da aanhaagige plannan on verbotoring
to brengen in da afwatoring van do Hark, vmartoa door de Comissia voor
da af-wateriag van westelijk Noord-Brabant in haar In 195b nltgebracht
rapport, verruiffiinfs van do Rood® Vaart wordt aanbevolan,
De t® boui»<» schutaluis vorkrijgt eon kolklongte van 120 is an eon
breedto van 12 is, nelko afffiotlagen dua in overeonsteanlng zijn net dio
voor do ontworpan sluis in den moad van de Dongo, ‘.festelijk van de
aohutaluis is eon afzonderlljk kunstoark gaprtjjooteerd voor do loozing
an da waterinlating, zoodat de sohepon in do ontworpaa havenkos geon
hinder vaa dsn spulstrocMa balxaevoa to ondorvinden.
Do haven van loardijk, die voornanelijk beteakonis zal hebboa ala
v66riiavm voor da vaart op Breda, zal tevens belong hebben voor dan
londbouw, voor do viaacharlj an ala vluchthaven.
In wostelijk® richtlag voortgaande, is do hoog«aterkeorande dijk
rlvler^aorto v*sn don beataandon dijk gedacht langs don zuidalijken co¬
ver vaa hot Hollandsch Dlop tot Willanstad, overoenkoriStlg hat op de
teekening

teekenlng 39 afmgogeven tracd. Voor daa toagang tot da haren van
Kluudert i» een keersluis geprojectoerd, wafirvan de doorvaartivijdta
voorshands is gesteld op 7 m.
De total© lengte van den dijk van het oostelijk© ©inde van d©
afdaHmlng van het Oude Maasje tot Willemstad, hedraagt rond 33 ka.
De saiaeustelling van de viaterkeering is als volgt :
te vsrbeteren bestaand© dijken

4

te Kaken nieus© dijken

kia

21,7

to

reeds voltooid© dijken

6

t© maken afdaaming^ai

1,3 i;to
totaal :

33

to

km

In den diJk komen d© volgeade geproJ©cteerd© kimstwarkon te liggsn
tot het doorlaten van schepen^

kolklengts
in m

doorvaartwijdt© in

m

hoogteligglng
binnandrmpel
in m- N.A.P,

hoogtaligglng
buitendrsmpel
in m • N.A*P.

4,20

4,20

Schutsluia in den Dongamond

120

12

Schutsluis in d© uitmonding
Rood© Yaart

120

12

Seersiuls haven Kluadert

§ 83 - 91, Wader© <Mn30hri.1vlng von de ^erksa, verbaad houdenda met d© Itiriohting
van den Vtjfeilandenboegeei.
§ 53* D© afdaamniag aan den baaedeaiaond van de Oude Maas,
De toestand, die ontstaat als gavolg van d© afdaraning van d© Oud©
Haas aan haar bsnedanmoad ©a van d© Botlek aan hear boveaaoad, is aaa»
gi^avan op de toekening 40. BiJ beachouwing van de hierop aangegeven
situatie mog© blijken, dat het sluiaencomplax, bestaand© uit d© sluis
voor groote zeeschepsn, met ©en schutkolk van

I85 m

lang en 23 m breed

en een sluis voor kleinere zeeschepea ©a voor biarjienvaartschepea, mot @©a
schutkolk van 90 m lang en 10 a breed, is geprojeotoerd op d© noordweste**
lijk© punt Van het ©iland Yoora© ©a Puttea, B©ide sluizen koman met het
buitenhoofd t© liggen in den daa, waaraede de Oud© Maas isordt afgesloten,
Deze dam maakt doel uit van dsii hoogvyaterkQeronden ringdijk om d©

Yijf

Eilandon, die ter plaats© reikt tot 1 m boven den to verp/achtoa hoogsten
stormvloodsstand, of w©l tot 3*20 m
Over den dam, waanaed© d© Oud© Maas wordt afgaslotcn, is ©en vieg
voor gswooa vesrkeor geproJecteord, ter hoogt© van de dijkskruin, Deze
weg wordt over d© buitenhpofden van de sohutsluizen gevooird door niddol
van bruggen. D© brugdekken komen

k

niveau met d© dijkskruin. In verband
met

met hun hoogteligging zljn de bruggen baveegbaar* De brug over het boofd
Tan de groote sluls is gedacbt deel uit te maken van de roldenr,

Elke sluls is Toorzien van een stel puntdeureUf die zlch berlnden
in bet bultenboofd, buitsn da bruggen an die als regel openstaan. Beze
stormTloedsdeuren worden geslotm, zoodra bet sohutpeil wordt bereikt;
dit pail is voorloopig gedacbt op 2,25 a
ongeyeer ©enmaal ovarachreden wordt.

sen stand, dia jaarlijks

B.'halve da stomvloedsdeuren, zijn beide sluizen in beide boofden
Toorzian van ®en roldeur, Het ligt in de bedoeling om deza deuren ter
bostrijding van bet zoutbezwaar op den boezam van de Oud© Maas, zooveel
mogalijk gasloten te boudan, Deza deuren rijden blj het openen in kassen,
die zicb bij de kleine sluis bevinden aan de noordoostzijde van de sluiskolk en die zicb bij de groote sluls bevinden aan de zuidwestzijde van
do sluiskolk, Zooals reeds werd opgaaerkt, maakt de brug over bet buitenboofd van de groote sluis desl uit van de daarln aanweaige roldeur. Base
dour bevindt zicb dus onder de brug. BiJ de kleine sluis beviadt do rol¬
deur in bat buitenhoofd zicb oniaiddellijk aan da binnenzijde van de rolbae
culebrug. Be kelder van deze brug is voorsbands gedacbt naast de inkassing voor d© roldeur.
Hot ligt in de bedoeling oia de sto3nnvlO0dsdeuren en de iroldeuran in
de buitenhoofden voor beide sluizen te laten roiken tot 5,20 m ♦ en om
d© roldeurea in de binnenboofden en de sluiswanden te laten reiken tot
5,75 m + bij d© groote sluis en tot 5,25 m + bij d® kleine sluis. Zooals
in § 56 werd medegedeeld, is de binaendrempel van de groote sluls gepirojecteerd op 9»00 m - en de bultendrempel op 10,6o m - en is de binnendrocipel van d© kleine sluis geprojecteerd op 5,70 m - on do buitendrempel
op 5»10 » -*
Ten beboeve vaux bet vorkoer door de kleine sluis zijn meergelegeiiheden geprojecteerd van 250 m lengte.
Zooals uit do situatieteekening moge blijken, is de Westgeul, die
door den in hot verlengde van de Oude Maas geprojecteerden daan gabeel van
de Botlek wordt geschoiden, aangewezen als buitenhaven voor beide sluizen.
Oemeten in het verlangde van de as van fie groote sluis, bedraagt de lengt© van doze voorhavan ongev©^ 1000 a. Be Moordgeul is aan baar zuldwest^
11jk© uitmonding afgedamd gedocbt en ingericht tot eon kleine in open verblnding met den Hotterdamsche Waterweg staande haven, die beteekenls w-gn
verkrijgen voor de plaatselijk a-inwezige of nog to vestigen industriedn.
Door de afdamming van de Koordgeul, wordt bet Kxruiteiland verbonden met
IJsseLnonde. Be op bet Kruiteiland gel ©gen terreinen zijn opg^oogd ge¬
dacbt tot 4 m
en fcunnen worden bestend tot industrietsrrein. De in bet
eiland aanwezlga Kruithaven blijft voorsbands ongewijzigd.
In den dam, waarmede de Oude Maas wordt afgeslot«jn, is een spuisluls
geprojecteerd
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gepi’ojecfceard,

drie opaningon van 2,50 m breetit© en reikand© van 5®t-

tot 9 XU -.In § 72 aija doa© afmetingen raed© gonoetad en is er op go?ms6n,
dat de lag© ligging van de spuisluiaopeniiigen van bateekanls is voor het
spuien van bet bij het schutten naar binnen gekoiaen zoute mter.
Blijkens bet medegedeelde in ds § 28, zijn de hierbedoelde afdammingawerken geprojecteerd in h©«; gebied, waar aich ten£;evolge van d©
■waterbeveging langs den rivierbodeia duln- of zeezand rerplaatst. Be te
vsrkrijgon vooraaven zal dus kunstaaatig op diepte moten worden gehouden.

§

De afdamming aan den banedemond van de Brielsch© Maas.
De afdamming, die goprojeoteerd is aan den benedonmoM van de

Brieiscbe Maas, is aangegaven op de teskening 41,
In bet rapport inzake de afsluiting van da Brielscb© Maas (lit,17)
zijn drie plaatson genoemd, waar de afsluitdam zou kunnen worden aangobracbt, te v^eten bij Brielle, bij de zoogenasiiude Steenen Baak en bij den
nog meer zeewaarts gslegan Koepel Seebi'ug te Oostvoorne, Sen afdaiming
bij de twee lantstgenomde plaatson, dus near nablj de xiitjaonding ixi zee,
beol't bovon eon afdamBxing bij Briell© het voordeel, dat de boesera van do

Brielscb© Maas grooter wordt en dat het Kanaal door Rozenburg daarvan de®
sal uitmaken, zoodat bier bovendien een loozlngamogelijkheid aanwezig is,
Sooals reads in § 49 werd medagedeeld, liggen langs d© oevers van
da Brielscbe Maas taiaelijk nitgestrakt© buitoajgronden, die tvanneer de
Brielsche Maas in esn gaslotea binneaboezani wordt herscbapan, watervrlj
komon te liggen en tot cultuurgronden kmmen worden bost?and, De oppervlakte van deze watervrij komende buitengrondon zal f-prooter worden, naarmate de afslaitdam meer zeawaarts zal komen to llggenWordt de landwinning dus bogunstigd met oon zoo iaag Piogelijk aan
den benedenmond gepro jectoerden afnluitdiaa, eveiioens zal dit voordeelan
bleden ten aanzien vaii de werken, die noodig zijn om de dijken te brengen
in een toostand, waarblj zij in staat zijn oti den hoogsten te vervmobten
atormvloodsstand te keeren, Bij sen meer binnenwaarta gelegou afslultdijk
tocb, zullen de ter weerszijden laixgs dsn oever van da Briolscbe Maas
aonsluitende dijkvakken made hoogwatorkoerend moeten worden garaaakt,
Stel men d© keuze tussoben ean afsluitdijk bij de Steenen Baak of
bij den Koepel 2eeburg, dan zal nit boofde van de genoerade over^iKegingan,
)

de voorkour moeten worden gegeven aan een afdamiaing bij laatstgenoeade
plaata, Wei wordt de afsluitdijk dan longer, docb de verhoogingen van de
aansluitend© dijkvakkan kunnen daarblj acbterwrege blijven, Dit voordeel
geldt niet zoozeer voor den dijk langs den noordelijken oever, die door
den Tecbniscben dienst der Domeinen tijdens de bezetting is aangelegd
ter indijking van de 7ogelplaat en die reikt tot 5,50 m ♦, dan wel voor
den dijk van den polder Kruiningergors leags den zuidolijken oever van de
'

Brielscbe

Brlelaoiie Maas, die thaiis relict

oikgesresr 4 m + en di® tot ongeveer

6 m ♦ zou mootea worden opgahoogd.Boop d®n afaluitdljk te laggea bij dan
Koepel Zeeburg, waar da duinearij la saewaartscliQ richting reeds een
voldoeade waterkaersnd vermogen heaft, kaa de verbooglng van den dijk
van den polder Kruiningorgors, worden ^ntgaan,
Yolgens da voorgenonan plannen, waarbij de afsluitdijk net hat
zuidelijka atnde aan da duiaea bij den Koepal Zeeburg aansluit, is daze
zoodaaig geprojectaerd, dat de dl.^k ongeveer loodreciit op ds niauwa b©»
dijking langs de Yogelplaat komt.te llggea ea In het verlecgde van dan
in noordelijke riobting loopendea wag voor gewoon verkeer, die vsawega
bet Domeinbastuur door de ingedijkte Yogelplaat is aangeiegd. Het ligt
In bet voorawen 00 den weg door bet tijdens den buidlgsa oorlog Inge*
dijkte gabled over dan afsluitdijk dooi* te trekkan tot Oostvoorne*
la verband hiemede is de vteg met een kruinsbreedte van 10 m en
een verhardingsbreedte van 5 s opgenomen in bet profiel van den afsluit*
dijk* Blijk^s dit profiel, dat eveneens is aangegevea op de teekening
41, is de dijk ontworpen met een kruin reikende tot 7,55 m + an aan 9 la
braeden buitenberm, waarvan bat midden is gedacht op 0,40 m benedan dan
hoogsten te vorwaobten stormvloedsstand van 4,55 a +, of tvel op 4,15 ®
Doa© bera is 'gedacht onder een baioop van 1 t 14,H0t buitanbeloop boven
den berm is gedacht onder 1:5; bet buitim-iel^op onder den berm, dat
wordt verdedigd met een zatting van balaatauile^ii, is gadacht onder 2:7,
De steenzetting van bet waterfoaloop vindt steun in een rij perkoanpalan,
die tevens diaast doen ter varaakering van een kraagstuk, dat dient tot
▼erdodiging von ®en ondar laagaatar ta atorten aanberming van zand, Hat
ligt in bet voorneman om den afsluitdijk, voor zoover daze komt te llg*
gen in den rlviermond of w®l over een lengte van 1450 m, op te werpea ala
een dam van keileao, die rsikt tot boven hoogvvatar en daaracbter bet
ovorige dijkslichafOR op te spuiten. Da deelan van den dam, di© komen te
liggan op da blj laagwater droog komende slikken, zullea beboudeas de
kleiafdakkiag, slecbts worden sjimengestald van zand ©n zullen mat do
kruin raiken tot 6,50 m ♦, De totala lengte van den geprojacteardan af*
sluitdaa badraagt 2190 m.
Near te Tawacbten is, zal als gavolg Vfin da varplaatsxng van vasto
stoffen langs den riviei’bod®a, een sterk© aanzanding ontstaan aan don
teen van daaafsluitdijk en zullen zlob op den duur buiten dozen dijk
zalfs duinen vormen.
Do troor do samenstalliag van den dijk te besigen keileaa i,vare te
ontleanen aan bet Hollandscb Diep tegenovar Strijensas^’ waar zicb in den
bodem van de geul langs den zuidelijken oevsr, goneamd Zuid-Hollandscb
Diep, op ongeveer 10 m *

©en leomlaag bevindt, Naar den aard van de
specl®

«
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specie, waarult deze leaalaag is opgebouwd, is eon onderzoek ingesteld
door het Laboratoritua voor Grondmechanlca te Delft* In bet op dit onder¬
zoek betrekking bobbende verslag (lit,44) wordt geconcludeerd, dat de
grondsoort aiet als kellesaa kaa wordea aangeiBerkt, doch als klei aoet
wordea beacbouwd, Verrolgens, dat betreffonde de geschiktbeid vaa hot
materiaal om to wordea gebruikt voor dea bouw vaa kribbea ea dijkea,
geen conolusies kimnea wordea getrokkea ea eea aeer uitgebreid oaderzo^
aoodig is.
Na bet ▼ersobljaea van dit verslag, beeft in dsn zomer van bet
jaar 1$42 eea proefbaggeriag plaats gobad, waarvaa verslag is uitgebracbt door den Hoofdiageaieur van den Hijksvjaterataat Dr*J* van Veen
(lit,45), Bij doze proofbaggering ward bet materiaal op eea aabij liggoade zaadbak door middel van eea kraaa met eea grijpsr gestort tot
eea bult van ongoveer 1000 mj irJboud werd vorkregea, met een middelli^n
van oageveer 20 m op den bodem en sen boogte van ongevoer 2 la bovan
Na eenige waken bleefc deze btilt,vsQt vorm betreft, geen veraadering
te hebben ondargaan, hetgesn er op beeft gewezen, dat hlj door dea golfslag ea de stroomen vrijwel aiet is aangetast, Slecbts toonde een gerings klouring van bet water aaa de lijzijde van bet eilandje, dat door
den golfslag een weinig slib in bat water is gebracbt, De specie is
aiet kalkboudead en mist dus de geschiktbeid om als afdeklaag te wordea
gebruikt, zoodat zlcb op dezen grond geen bohoorlijko grasmat zal kunnea
ontwikkelea, Voor bet maken van afdamningen, aldus hot verslag van Dr,
van Veen, sobijnt bet matariaal echter uitenaate geschikt en kaa da toe¬
passing er van uit geldelijk oogpunt voordeelig worden geacht, ook voor
werken op eenlgen afstand van bet Hollandscb Diep, zooals bij Krinpen of
in de Botlek,
Ofsehoon uit de genoiaen proofnaning is gebleken, dat de in laatstbedoeld verslag als keileem aangoduide specie zich eigent can te worden
gebruikt voor de samenstelling van de kern van den afslultdijk in den
Brielscbe Maasmond en voor andere rivierwerken, zooala kribben en strokdammen, is nog geen uitsluitsel verkregen met betrekking tot de vraag
of ter plaatse voldoonde aanwezig is van dit materiaal, dat tevens zal
kunnen worden benut voor de werken tot norcialiseering van bet Hollandscb
Diep, Het ligt in de bedoeling caa door bet doen van boringen en proefbaggeringen op andere plaotsen, blercmtrent zekei'beid te krijgen.
Ton aanzien van het trac4 van den afsluitdijk kaa nog worden opgemerkt, dat dit geen volkomen gestrekt verloop zal verkrijgen, dock gedacbt is als een flauwe B-bocbt, Deze gebogen ligging is aiet kostbaarder dan wannoer de dijk volgens een gebeel gestrekt tracd ward aongelegd en biedt het voordeol, dat bet gebruik van den daarop aan te brengen verkeersweg minder eentonig wordt.

485

§ 85w De afdatmnlng aan dea benedenmond van het Spul,
Op de teoJcottlng 42 is een situatie aangegeysa van don beaodonmond
Van net Spui en do wljzo, waarop do afdaamilng van dlt water is gedacht,
Ztooals in § 62 is omschrovsn, wordt aaa d® nitiaonding van hot Spud deni
bouw van een schutsluis voorgeateld, met een kolklengte van 55 m @n ©an
wijdto van 8,50 m , Doze schutsluis, waarvoor blijkens het modegedeeld©
la § 56 osn hoogtellgtdng van dea binnoadrerapel is voorgesteld van 5,70ism
ea een hoogteiigglug van dan buitendremp©! van 5,35 xa «,i3 geprojecteerd In do slikkon ton noorden van d© Bealng^Mi en koat mot het buiten-*
hoofd te liggea in da hoogwaterkoaring. Do hoogst© to verwachtoa stormvloed kan word®i aangohouden op 4,50
Het achijnt gevjonscht osa een
sehutpell ia to stellea, dat kan wordsn bepaald op 2,6o m
la verband
mat de gonoaeade standea wordt voorgesteld om do xroldour in hot huiten-hoofd on de stonavloedsdouren te latoa reik«i tot 5,^ a ♦, welke
hoogteligging tevens wordt aangehouden voor de kniin van den afsluitdam
on an do roldaur in het binnenhoofd en do sluiswanden te laton reiken
tot 3*55 a ♦,
Ctei de sluis van het Spul ult toegankelijk te maken, is do aond
van dezo rivier verlegd gedacht# Buitoa do schoepvaartsluis is een
voorhaven gapro jeotoord, die een lengte verkrijgt van oxigoveer 1000 m#
Do beide havandasanen zijn zoover in hot Haringvliet doorgetrokkoa gs—
dacht, dat daartueschen voor do seheQpva.sxt oer< geul kan. worden vrijge—
houdan met ©on bodemdiepto, die reikt tot 6,00 a
Voorshanda is do
braedte van do liavon tusschen de havondaEttion, op do watoroppeirvlakte
gsaaten bij L#W., bopaald op 80 m» Da hriaedtpi von fitan
a avankelijk bopaald op-~85 m,—De vorm van de havondaunaen aan do uit—
elaaen is er op gericht om^to vorgomajckelijton©
De haven is niet alleen badoeld als voorhavem ten behoevo van hat
scheepvaartverlser op het Spul, doch tevens els vluohthaven, Om boschutting to biedon aan sohepen, die daarvoor van de haven gebrulkmakon of aaa schepon, die wogsns een te hoogen waterstand niet kunnen
worden doorgosohut en eon lagoren stand aooton afvmchtan, is da noordwestolijke of op de stormatreek gelegen havendam goprojecteord mot eon
kruinshoogto van 6,50 m +* Aangenomen mag worden, dat ook bij do hoog3t@ stormvloed^ daarachter llggenda sehopen voldoondo beveiligd zullen zljn began do moest ongunstlgo weersomstandlghodan# Aan dan zuid—
oostelijk© dam bohoevon, wat de kruinshoogto betreft, niet zulko
hoogs oischon te worden gaateld# Gsaieond wordt, dat esn kruinshoogto
van 3*50 m ♦ voldoende is,
dn vnny<7flnnnftn lfTliin.qhr»njt-a trari ria
havendammen, waarblj geen golfovorclag is te vorvfaohton, behooft de
bovenbouw von doze dammen near hot voorkoat^ niet te worden Yordedlgd.
Naast do ontworpen schutsluis is do uitviaterlngssluis gaprojecteerd
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teerd. Hot Is do bedoeling ora do ToorUaven van do schutsluis to go•

bruiken ala suatiegoal voor de spuisluis. Do hleruit Toortvloeioade
TorzoQting Taa d© harmx moot guriStig wordea geaoht voor do beatrijdlng Taa bet zoutbezmar. Zooals word aodegedeeld in § 72# ▼®T’:pijgb
d® sluis drlo openingea, elk Tan 2 a breodte en raot drfimpela op
>.70 m
De oatworpea haven komt to ligf?an in oen gebied, wear zioh tangavolg© Van de waterbowaging laags den rivierbodm zeegiaad verplaatat.
De haven zal duo kuastmatig op diepte aoefcan worden gehoudea, Oa d©
verzanaing zoo geo-ing raogelijk to doen zija, is de havontosgaag niet
breeder geraaakt dac. voor de schespvaart noodig ia.
Zooala uit d© op de toekening 4-2 aangegeven sitimtio moge blijken, is de noordwestelijke havendara gepro jecteord in het verlea'^d©
van dan dijk ttisachen den polder Zuidland en dan polder Zuidoord, Het
ligt in de bedoeling ora den weg over dezmi dijk door t@ trakken tot
op den tevendara en daar eon aanlegplaats to makem ten behoove van een
veerdlenst op Middelhamis en Scaranialadijk,
Te zijnar tijd zal kunnen wordan ovartvogen CHti de ter waerazijden
van de geprojectaerde havon galegen sllkken in te dijksn,
§ 86* De afdaaaing aaa dsn benedennond van de Dordtsohe Kil.
Op de teekening 4^ is ean situatls aongogsven van den bsaedenraond
van de Dordtscho Kil en van de daar geprojectecrdo afdaimningswerkan,
Blijkens dezo sifeuatie, zijn de sluizen goprojectaerd aun den zuidoostrand van den Stoopepolder, De groote sluis verkrijgt o.a kolklengt®
van 225 a en ©on kolkbreedte van 18 ra; de klein© sluia verkrijgt oen
kolklengte van 90 m on eon kolkbreedte van 9 m. De drerapels in ds
binnenhoofden zijn geprojecteerd op >t70 ra •; do dj’arapels in do buitanhoof den zijn gepro jecteord op 5.50 la
Ka^ist de gi*oote sluis is gelegenheid oa later zoo noodig een tweode sluis van dezolfde afraotingen
te bouwen.
De sehutsluizen zijn voorzlen van roldeiurea. In de buitenhoofden
beviadt zioh bovendien een stel puntdeuren, die alleon bij stormvloeden worden gesloten, De hoogste te verwachten stormvloed kan worden
aangehouden op 4j^8o m ♦» Hot zal aanbevoling verdienen oa ook bij de
onder¥;erpelijke sluizen eon schutpeil in te stellen, dot uitgaande van
een stand, die jaarlijks niet raeer dsn cenmaal wordt overschredsn, kan
worden aangehouden op 2,60 a *t In verband raet do genoerado standen zullan
do deuren in de buitenhoofden evenals de kruin van den afaluititira relken
tot 5.80 a ♦ on zullen de deuren In de binnenhoofden en de sluiswanden
reiken tot >,60 a ♦,
Zoovml binnen als buiten d© sluizen zijn neergelegenheden geprojecteerd;

-

187

-

teei'd; deze varkrijgen sen lengte van 300 m blj da groote sluis ©n
een lengta van 200 m bij een klefne sluis, Bovendien is ©an iueergelegenheld geprojecteord In da voorhaven, die teveas ala vluchthavan zal
worden gebruikt, Deze aanleggeleganheid, die aanleuning verkrijgt aan
den hoogwaterkecrenden dijk van dan Stoopepolder, is geprojecteerd met
een lengte van ongeveap

4.50

m,

De sohntsluizen komen met da buitenhoofden ta llggon in den ts
maken afsluitdem, Des© dam verkrijgt op de Hoeksche laard aansluitlng
met don koogwaterkeerenden dijk van den Stoopepolder en vindt op het
Eiland vsxi Dordrecht zijn voortzetting la den hoogwaterkeerenden dijk,
die aansluit op den noordelijken toegangsweg naar de brug voor gewoon
verkeer over het HollaMsch Diep bij Moerdijk.
De haven, die niet alleen als voorhaven voor d© sluizen, dock
tevens

0I3

vluohthaven zal worden gabruikt, I'igt zeer gunstig ten

op-

zichte van de streak, waaruit de hoogste stormvloeden zijn te verwacht©n« Geimeead wordt, dat de weatolijfce havendam niet hooger behoeft te
reiken, dat tot den meter boden den hoogsten te verwachton stormvloed,
of wol tot 5f8o m +, en dat het niet noodig zal zijn om den oostelijkaa
havendam hooger te doen roiken dan 3,50 m ♦, of wel tot ongeveer een
meter boven een hoogwaterstand, die voorkomt met eon frequentle van eanmaal per jaar, Alleen het uiteinde van dezen dam zal eveneens moaten
reiken tot 5*00 m +,
Zooala in §

59 ward medegedeeld, zal in verbend mat de veal voor-

komende tljvaart op het Hollandach Diep, da aankomst van de schepen
voor de sluizen een tamelijk onregeLmatig beeld vertoonen, Het zal dus
kunnen voorkomen, dat men aan de sluizen niet in staat is om alle sche¬
pen onniddellljk na aankomst door te schutten, zoodat de vaartuigen dan
in af’wachting iu de haven llgplaats noeten neraen, Zijnde weersomstandigiieden tevsns aanlaldlng, dat de haven als vluchthaven wordt gebruikt,
dan kan het aantal daarln tljdelljk aanwezige schepen tamelijk groot
worden. In vefband hiermede zullen de haven

en de daarin aanwezige

meergelegenlieden rulm moeten worden bssaetan, Oe haven verkrijgt een lengt© van ongeveer 1000 m an een oppervlakte van ongeveer 25 ha, Naar het
voorkomt, beantwoorden doze aftaetingen aan de elschen, die daaraan in het
belang van de schoepvaart zhllen moetOTi worden gesteld,
De werken zijn geprojecteerd in het gebied, waar zich tan gevolge
van de waterbeweging langa den riviarbodeaa rivlorzand verplaatst, De ts
verkrijgen voorhaven zal dus fcunstmatig op diepte moeten worden gehouden,
Om het binnexikomen van rivierzand zooveel mogelijk te beperken, is de
breedte van den haventoehang niet grootor dan voor de scheepvaart noodzakelljfc kan worden geecht, Vborshands is deze breedte bepaald op

85

m.

Tor inlichting diene, dat de toegangen naar de eveneens aan breed water
liggende
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liggend© havens van Wsaaldlnge on Hansweert respectievelljk 6?,50 m on
82,50 m breed aijn an dat de breedte van den toeiKsang naar de sian het
Volkerak gelegen haven van Dintolsas 75 m bedraagt, Om te voorkomen, dat
do schepen blj de laagste to VQr®.!achten waterstanden omhoog komen, is do
bodsBi van de voorhaven geprojecteerd op 6,25 a
Tot het vorkrijgen van sen wegverblnding voor gewoon verkeer van
Wlllemsdorp naar de Hoeksche Waard, is over de buitenhoofden van de
sluizan een weg geprojecteerd. Daarbij warden de toegangen naar do aluisen overbrugd, bij de kleine sluis met oen vaste brug, bij de grooto
sluis met een b©'',ieegbar0 brug, D© vaste brug is met dan onderkant geprojectoerd op 8,00 m +, zoodat bij een waterstand van 2,50 ra ♦, een
stand die ongeveer overeenstemt mot het aan te houden sohutpeil, nog
een doorvaarthoogte van 5»50 m aanwezlg is. Ter plaatse van de overbruggingen is de bovenkant van het rijdek gedaoht op 9,20 m ♦,
Ten afsazien van de voorgenomen afdamings'.'jerken zij voorts opgemerkt, dat nadat dsze zullen zijn voltooid, het gebiod tusschen den zuidoostalijken havendam en den noordelijken toegaagsweg naar d® brug voor
gewoon verkeer over het Hollandsch Diep, geheel zal verzanden. In ver»
band hi earmode is de uitevataringssluis zoo geprojecteerd, dat het loo»
ziagswater in de voorhaven komt en dezo dus 00k hier dienst doet als
suatiegeul. Zooals in § 72 is medegsdeeld, verkrijgt de suatiesluis
t?j©8 oponingen, elk van 2 m breedte en met dreapals op 5,70 m »»
§ 87* De afdarning aan den benedenmond van de Beneden-^earwede bij Huis
te Memgede.
Zooals reeds in het bovenstaund© werd medegedeold an zooals op de
teekening 33 is aangegaven, ligt het in de bedoeling om de bestaande
Merwodehaven ann den zuidelijkan oever van da Bened9n*4.ier.vede te ver-»
grooton tot een havencomplei met ©an oppervlakte van 34 ha, dat oostelijk van d© geparojectearde afdamning bij Huis te Merwede, ©en toegang
verkrijgt naar de open rivier. Ora de verbinding te water van Dordrecht,
Zwijndrecht en Papendrocht met daze biimeiivaaarthaven zooveol BKagelijk to
bekorten voor kleine schepen, is in de evenbedoelde afdeaaming een schut*
sJuis geprojectoeard van 7 m x 55 si. De binnendrempel van deze sluis is
gedacht op 2,70 m », de buitendrampel op 4,00 m *», Aldus is ger^end op
©en vaardiepte van tenmiaste 3 si,
D© ter plaatse van d© ontworpen afdamming te vearwachtea hoogste
stormvloedsstaad ligt op 4,6o m+. In verband hiexinede verkrijgt de dam
een kruinshoogte van 5|60 aa +, Ook ligt het in de bedoeling ora de beide
hoofden van d© schutsluia met de daarin aanwezige deuren te laten relken
tot 5»60 ra ♦, De sluis wordt voorzlen van een roldeur in ieder hoofd, die
ivorden gesioten, zoodra een bepaald rivierpeil wordt overschreden, 7oors»
hands
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op 2,50 m *f een stand, die getalddeld niet mesr dan eenmaal *s jaars
wordt ovsrschrsdsa. In 'rerband net hst aan te houdsn schutpail, beboovan da schutkollcwandan niet booger ta roikan dan >,25 m *,

Zoowel binnen als buiten de sobutsluis sijn raaergeleeenheden gaprojeotoerd, welka ©tjn lengto varkrijgan Tan 150 m.
Orer d© kruin ran den afsluitdeoa is ean wag geprojaotoerd, tea
b^oeve Tan don plaatselijke Terbinding Tan da baida oevers Tan da
Benedon-^opwedev Om hot verkner te land en hat verkear te water onaf*
hankelljk Tan elkander te knanon-laten deorgaan, is oTer beide sluis*
hoof den e©fr beweegbare brug gedacht; deze bruggen kunnan -afwla a eleadwerden-geopend, goodat bet wegrerkaer geen oponthoud bohoeft te ondop"
Ov^r Uc't bL/itftnUoofcl
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Tindea bij hot gebruilc Tan de oehutsluiB. De broggea-zijn gedacht alabaooulobrugcen/ met bat rijdek op 5,b0 si ♦,
Hat zal aanbereling Tardiaaen om naast da oatworpon scbutslais
rulmta bescbikbaar ta boudan Toor dan bouw Tan aan twaade sluis. Hat
moot tocb TOor niet onaogalijk wordea gaboudaa, dat aa Toltooiiag Tan
bet Koedoodkanaal an de bijb^oorende binnanTaarthaTen, aan deal Tan de
Taart langs de Waal zicb langs dit kanaal recbtstraaks near de ontworpen
blnnenTaartbaven aal riobtan, z»odat da sebutgelegenbaid bij Huis ta
JleriAreda sal moeten worden Tergroot,
Hat gedeolte van d© Banedan-Marweda, dat ligt tusacben d© afdani«»
King ea da zuidwostelijka normaallijn Tan de ter plaatse verlegda riTiar, kan worden basobouwd als Toorhaven bij da ontworpan acbutsluis
in bet ontworpan MerwedahaTan-coaiplex, Be breedte Tan den toegang tot
deze Toorbavan, die aen opperrlakta Terkrijgt van 1? ba, bediraagt >00 n,
Noordelijk Tan da scbaepraartalais, is in den afsluitdaa bij aiis
t© Mejrwede de inlaatsluis goprojecteerd Toor de Toeding Tan dan Vijfeilandenboezesft. Da sluis Terkrijgt Tier openlngen naast elkander, alk
Tan > m breedta. Da sluisbod^ is gadaobt op 4 m
Be ten gorolgo-Taa-hat gebruik Tan da Inlaataltiis-in den haventoegang'^p^edenda strooiasnelhedan, zullen bij een noraaal getlj^^an
maximum kunnenbaraiken Tan ongerear 0,50 m/seo. DoorjdetThaventoegang
ta Terbroedan, zou daze straoa^albeid kunnan^woS^[^ Tormindard, Hat
sebijnt ecbtar, dat dit gean aanbat^Jig^^^warrdient, aangazien de warken
liggMi in bet gebied, waai\zl^r als gerolgt’hn-dewaterb ear aging rivierzand langs den riTlerbO^m Tsrplaatst ©n een breade^EdegaM dus bet op
diapta h^dea Zal bamoeilijfcen Tan de Toorhavan, waairran da bodnan^^at
wogdab^ond>^rboudaa op 5*50 m *,

I 88. De afdamming aan den bOTamond Tan de Hoord bl^ Dordrecht.
Zooals op de teekanlng » Is aangegev^, is da afdamming Tan de
lloord
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Noord aaa haar bovenaond, waar da rivler wordt aangeduld als de Pelsart^
gaprojectaerd tegenover de nesst zuldalijke punt

van dan Sofiapolder.

Aan hat oostalijk® uiteiads Tan dan dam in de rlTier, is hat sluiaeacomplei geprojectaard, dat komt ta liggen in da buitengroadsn, waste*
lijk Tan da kada

Tan dan buitanpuldar Slobbangors. Bit complex bastaat

uit ean groote sluis, met aen schutlangta Tan 1>6 m an aan breadte Tan
14 m an een klelnere sluis, met aan sohutleugte Tan 53 m an aen breadta
Tan 7 m. Tan de groote sluis is de binnandraeipel geprojectaerd op 3,70 »•
an de buitendrempel op 5»05 a -• Tan de kleine sluis is da binnendras*
pel gsprojectaerd op 2,70 m •* an da btiltendrampel op 4,03 k •# Indian
ultbreiding wordt geifienscht, kanwestelijk Tan do kleine sluis ean
schutsluis Tan nader ts bepelen afmstingsn worden gebouwd.
In Terband met den te yerwachten hoogstan stormTlaadsstand Tan
4,60 m +, Terkrijgt d© dam eon kruinshoogte Tan 5#b0 m ♦. Hat ligt
Terrolgens in hat voorassaen om d© bulterihoofden met da daarln aanweaiga
deurea ©Teneens tot 5*60 m + te laten reiken, 3e slulaan wordea in baide hoofden Toorziea Tan een roldour* la de buitenhoofden worden teraas
een stel puntdauran aangebracht, met de bedoaling om deaa
zoodra hat schutpeil, dat Toorehands wordt ajingenomen op

ta sluiten,
2,50 ra ♦,

wordt oTerschredan* la Terband met hat Toorgestelda schutpeil zullen de
Blulakolkwanden on het binnanhoofd met d© daarln aaat#ozig@ dear reiken
tot 3,50 la ♦ bij de groote sluis on tot 3*25 a +

d© kleine sluis*

Zoowal binnsn als buiten de sluizen zljn maergalegenh^ea geprojeoteerd.
Bij de groote sluis Tarkrljgen dea© ©en leng^te Tan 250 aj bij do kleine
sluis Tsrkrljgon deze een lengte van 150 a.
Over de buitenhoofdea van de aluizea is aen wag voor gawoon verkesr geprojecteerd, die i niveau komt te liggen met d© kruin van den
af sluitdara. In verband met de hoogtoligging van den w eg, worden da too*
gangen naar da sluizen overbrugd met bewaegbax’O bruggen, die worden in*
gex'ioht als basoulebruggen. Beze basoullabruggen koman dus mat hat rij*
dak te liggen op 5*60 m ♦ en zijn geprojecteerd tuaschaa d© roldeur in
het buitenhoofd en da stormrloedsdauren.
Eat godeelte van de Pelsert, dat zich uitstr^ van da ontworpan
afdamming tot do zuidelijke normaallijn van de plaatselijk verlagde
rlvler ©n dat ©en lengte haeft van ongeveer 1150 m, is t© boschousven als
Toorhaven bij de ontworpan schutsluizen, Aan den oostelijk oarer van
dit tot haven in te richtea rivierrak, w^rvan da oppervlakte 32 ha
bedraagt* liggen roods industriaSn, Op grond van de achaepTaartbelangon
zal het aonbevaling vardienan om da tot d«a Sofiapolder bohooranda tar»
reinen, lig^ende eian dan w estalljkan oaver, nlet te bastaonaa tot Indu*
strietarraia* Geraeten aaa de zuidweatelijko normaallijn verkrijgt da ha250

Toningaag een breedte van

m.

Aan da sluizen kan 0«i tamelijk druk soheepraartTarkeer worden
verwacht

- 191 verwaotit, zoodat ean ruime vooriiavon gai/enscht Is, Cacieead wordt, dat
mat de voorgasteM© haYanafmetiagen aan d© daaraaa, mst batraktiag tot
d© schaspvaart, t© stallen aischaa wordt voldaan.
Om zoowel hat gedeelt© vaa da Pelsert, dat tot dan Vijfallaadenboazeci zal bahooron^ ala hat gedaeltai dat tot TrooriiaTen zal wordan ia*»
garicbt, door to apuian, zal aan het slulsenoomplox ©an galegenheid
tot hat spulaa van water wordeti lagericht,
Om de Rlatbaan te kunnen doorspuien, zal ean spuisluis van basohaidan afmetlngan worden aangebracht in den dam, waaraad© dit water
v/ordt afgesloten,

§ 89, Het Koedoodkanaal,
Het ontworpan Koedoodkanaal is aangegaven op de teakenlng 54, Eat
kanaal takt van de Oude Maas in noordwestelijke rlchtiag af bij Ill^we
Koedood, De lengte van het kanaal van de Onde Maaa tot de gex^^J^oteer**
de binnenhaven voor de hlnnenvaart bediaagt ongevesr 4,5 km, Het kanaal,
waarvan een dwarsprofiel op de teekening is aangegeven, is met dan bodOT geprojecteerd op J,70 m ••, Het kanaalpeil is uiteraard gelljk aan
het pell van den boezem van de Oude Maas, waartoe het kanaal zal behooren,
an llgt dus op 0,50 m ♦, TJltgaan.de van een laagsten boezemstand van
0,50 m +, is dus in het kanaal eon mlnimiaa vaardiepts van 4 m aanwezig,
De bodarabraadte is ay^jngenonea op 45 m, De oM©r water liggende beloopea zijn gedacht oMer 1 s 4, De bre^te van het kanajl op do vfaterlijn is du3 als regel 78,60 la ende aatte doorsnede van het kaaaalprofiel 260 ia2, Sloepschepea van de grootsta afSietingen ininnan elkaaader in
het kanaal dus ruimschoots passeeren. In het profiel zijn de ingedompelT
de grootspaaten geteekend van sleepsohepan met een breedte van 12 m an
een diepgang van 2,80 m, Bij slaepschepen van genoamde afmetiagan, die
©ea laadvemogen hebben van oageveer 3000 ton, bedraagt de verhouding
van het Ingodompelde grootspant tot het natte kaaaalproflel 1 t 7,75*
Langs het kanaal sijn met riet beplante bermen gedacht op 0,20 m
onder het kanaalpeil, De toapaasing van deze baxmen, die in navolging
Van de Tiveatekanalen, eveneens is voorgesteld voor hot ©nn den benedonmond van don Hollandache IJssel ontworpen sluiskanaal (lit,26), zal
strekicen tot het verkrijgen van een goedkoope oeververdediging van het
kanaal en tot verfraaiing van het landschap,
Zooals in § 72 werd medegedeeld, is de hoogste stand, waamede op
den Oude Maasboezam dlent to worden rekening gehotiden, 0,90 m •*■, In verband hiermede zijn do kanaaldljken, die op genoemdon stand van em. buitonberm worden voorzion, ontworpen met een kruinshoogte van 1,90 m ♦,
De binnenhaven voor de binnenvaart, waarmede het kanaal in open
verbinding staat, is vanwege het Gmeentelijke Havenbedrijf van Rotter¬
dam geprojecteerd als een haveakam met een lengte van oageveer 2500 a
en eon breedt© van ongeveer 400 m, dus met een oppervlakto van oageveer
ICO ha.
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ha,
De dlepte Tan daze blnnenyaarthaTen zal gelljk ktumen zijn aan die

Tan bet Koedoodkanaal^ zoodat da hoogtellgglng Tan den bod^ eTaneens
ware aan ta houden op >,70 si ••
da ontworpan binnenhaTcm an da ontworpan open liaTen ^este*
11 jk Tan de ViTaalhaTan, is een schutsluis geprojecteeard mat aen kolklang*
Tuaschan

Tan 225 n on oan wijdte Tan 18 m. Van deze sluis koiut de binnendrom**
pal te liggen op 5,70 m - an de buitendrempel op 5»10 a
t@

De slula wordt Toorzlen Tan ean roldeur in baide boofdea en in bet
buitenboofd bovendien Tan een stel pimtdeuren, die dienst doen als stoxsaTloedsdeuren, De sluis komt roet hot bnitanlioofd te liggea in den hoog«»
i^aterkeerenden dijk, die reikt tot d6n meter boven dea aoogoten te Tear**
wachten waterstand,

of wel tot 5,25 m +, Het ligt dan ook in de bedoellng

oa bet baitenboofd en de daeorln aanwezlge deuren eveneeaa tot 5»25 la ♦
te laten reiken* Voorts om een schutpell in te stellea, d&t ware aan te
bouden op

2,25 ffl +, een stand, die jaarlijks niet aoer dan oeamaal wordt

OTsrscbreden* Dltgaande Tan bet aangegoven scbutpeil xfordt Toorgesteld

em. de sluiswanden en bet binaenboofd met de daarin aanweaig® deur t®
laten raiken tot 5,25 n +,
Blj het project Toor sluis is er rekening med© gehouden, dat naast
dlt kunstwerk ©en tweed® sluis zal kunnea worden gebou^d*
Als gerolg Tan den aanleg Tan d© binnenhaven en de schutsluis,

is

bet noodlg, dat do weg langa d© Eotterdamscb© haTcms, de zoogenaamde
Vondelingewog plaatselljk wordt Torlegd. Daze weg zal met een brug oTor

op de teeke«»
nlng is aangegeren, komt oniaiddellljk ten zuiden van de d®ir in bet blnde sluis worden geroerd. De brug, waarvan een lengteprofiel

nenhoofd, Voor haar hoogtoligging is dus bet peil in de bianenhaven Tan
0,50 m ♦ luaatgervend, De brug is met d®n onderkant feepro jeoteerd op 6 m ♦
of wel

op 5*50 m boTen bet evengsnoeuide peil. D© bovenkant Tan het rij-

dek Tan do brug, waarTan het gedeelte boTsn den haveningaag beweegbaar
is gedaebt, komt te liggsn op 7,20 a

*, BlJ den bous zal ©r rekening

made moeten worden gehoudea, dat in d© toekorcst naeuJt da geprojeoteerde
sluis zoo noodlg een teeede sluis zal kunnea worden gebouwd, die ©Tenoesns
moot worden oTergebrugfl, De deelen Tan de brug over de mogelijk later te
bouwen sluis beboeven echter niet bOivoagbaar te zijn,

Zuidoosteli jk van de Wap-lhaven llgt de weg no,52 van bet Provinoiale
Wegenplan, die loopt van Rotterdam-Ztiid over Rhoon, Hoogvliet en Spijke*
nlsse in westelijke rlchting, Ala gevolg van den aanleg van het Koedood«
ksuaaal, zal deze weg over een aXstand van ongeveer 2200 m moeten worden
verlegd. In dit nleuw aan te leggen wogvak is een brug over bet Koodoodkanaal geprojectoerd, waarvan de onderkant, evenals de binxg over de ontworpen sluis, komt te llggaa op 6,00 m +, Bovon bet kanaal komen twee
doorvatirtopenlngen, elk mat eon breedto van 20 m, Bovan

van deze

openingen
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openlngen komt een baweegbaar gedeelte. Be brug, waarvan een lengte»
profiel op de teekenlng >4 is aaiigegeTefn, komt met bet brugd^ te llg*
gen op ^00-m ♦, Langs den Irovlncialen weg ligt hot. spoor Tan de Rotterdamsch© Tramweg Maatsohapplj. In verband mat de aan«!ezigheid Tan bat
tramspoor^ zijn da toerltten geprojactaerd onder 1 : 70.
Ket den aanlsg Tan bet Koedoodkacaal wordt boTendian de wag no,45
van bet Frovincial© Vlagenplan door dit kanaal doorsneden, an wal bij
Koedood, Voorgeateld wordt om de wegverbinding daar ta zijner tijd ta
onderbouden met ©en veer,
§ 90. Hot kanaal door bet Hartelsche Gat.
Op de taakening 44 is aen situatle aengegevon tou bet gaprojactaerd© kanaal door hat Hartelsobe Gat an do daerin te bouwen kunstworken. Be
te bouwen schntsluis verkrijgt aen kolklengte van 90 m an aen wijdte

van 14 m. Do drampeis zijn gaprojecteerd op 4,4o m • in bet naar de Briei
scbe Maas gekeerda boofd an op 5#10 m • in bet naar de Ond© Maas gekeerde boofd, Gelijk reeds in § 57 ward opgemerkt, moat bet voor mogalijk
wordan gabouden, dat in verband mat *8 Lands defansie, lager© dr«apels
worden geeischt,
Eij bet ontwerp voor de sluis is ar van uit gagaan, dat bat Tljf«»
ellandenplan niet Ineens wordt uitgevoerd, docb in godealten. Daarblj
Is ovsrwogen, dat d® binder van bat zoutbezwaar an da noodzaak cm dit ta
beatrijden, bet meest wordt gevoeld op Vborne ©a Patten en dat bet voor
de band ligt om de afdamffling van da Brieiscbe Maas an. de iariohting van
den Brielscho Maasboezera eerder ter hand ta neman dan de overlga afdammingswerken, Aangoaisn do aitvoering van da overige tot bet Vijfeilandenplan beboorende warken nog geruiraen tijd op zich zou kunnen laten wachteujzal er rekaning mede dienffla to worden gehouden, dat da bij d© sluis
aan te leggen voorhaveu den ©eraten tijd nog zal zijn blootgasteld aan
da werking van ©b en vloed op de Oudo Maas, Voor do hoogtaligging van
bet buit^_oofd ©n de daarin aan ta brengan deuren, is dus loaatgevend
de Etormvloedsstand, die op do Oude Maas kan worden verwacht an die tor
plaatse kan warden aangobouden op ongevear 4,20 m
Hat ligt in de be*
doeling om de sluis in belde boofdan te voorzian van e<^ roldsur en aan
do zljdo van de Oude Maas in bat buitanboofd bovendien van aen stel punt*
deui’on, die waren te gebruik^ als stormvlcedsdauran. In verband mot bat
bovenstaand© wordt voorgosteld om bet buitanboofd on de daarin aan to
brsagen deuren te doan reiken tot 5,20 m *» Varvolgens wordt Toorgesteld
om, zoolang d© Oude Maas nlot zal zijn afgedamd, aen scbutpell in to
stallan ©n dit te bepalen op 2,50 m

De kolkwandan en hat aan de zljde

van de Brieiscbe Maas geiogan binnenhoofd met do daarin aan ta brengan
dour zijn gedacht te reiken tot 5,50 m ♦.
Do sluis komt met bet buitenhoofd te llggen in den dam, waamede
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h&t Hartelsoh© Gat wordt afgealotea. Case dam an da aansluiteada dllken,
waanaada da hoog?mterka«ringfjn vm Puttea ea da IJalplaat mat eXkaadar
wordea verboaden, raikan evoaals het buitenhoofd vaa do schutsluis tot
5,20 m ♦. Ovar dan dam is eon wag voor gawoon verkser gaprojectserd,
die aaa de suidaijd© aaneluit a-in den weg op den dijk van dan polder
Spljkenisse on SohiokaEtp en dlo aaii da nooroaijde ©on afrit vorkrijgt
welke mat sen coupure wordt gevoord door den dijk van den Nleuvse Polder,
Do over dead am aan te laggoa wog treedt in do plaata van den beetaanden
vjeg over den aam-esigoa voerdam, wasimedo do Walplaat mat Yoorae-Putten
wordt verboaden. Yoor de overbruggiag van bet buitenhoofd van de seheepvanrtsluls is gedaoht aan sen dubbele ophaalbrug,
De voorhaven, oostelijk van do schutsluis, is oxitworpea met eea
lengt© Vfin ongevear 9 00 m on een bodam op 5*50 m -• D© langteafiaeting
van d© haven bonntwoordt ruimschoots aan d© eisehen betreffeade het betrdckelijk geringe scheapvanrtvei'keor, dot hlor is t© vsrsachten. In vorband met dit verkeer zi.1n de meorgelegenheden geprojscteerd met bescheiden afmQtingBn*
Hot kanaal door het Hartelsch© Gat, waarvaa het poll in overeensteraming met hot pell van dan hoazm. van d© Brlelsche Maaa komt op 0,20 m •
m waarvan de lengte, g®aet©n van de schutsluis tot Hieuwosluis, ongeveor
4500 m bedraagt, ia geprojootoeird met eea bodembreedte van lb a op &oa
diepte Van 4,4o n
Deae dleptellgging van don bodem sluit zlch aan bij
de dresapolligging in het blnnenhoofd m is ©r op g^nricht om ©on mlniatim
v^iardiopte te verkrijgen van 4 m; deae vaardiepte is don aanweaig wanneer
het poll des vflafcei’s tot 0,40 m - twdt verlaagd. Tor hoogt© van het ka«
nanlpoil van 0,20 ® - verkrijgt hot kanaal eon broodte van 45 a. Hot
grootsto sleepnchip, dat In hot kanaal Is to vorwachten, namelijk het
Rhein-Hornekanaalschip, mot eon laadveimogen van 1>50 ton, heoft o^
broedte van 9,50 m on een dlepgans van 2,50 m. De verhouding van hot ingodompoldo grootspant tot hot natte kanaalprofiel, is bij do ganoamdo
afmetingen ongoveer 1 : 5#5*
Ten suiden van da oohutaXuis, kant do sluis tot hot Inlaten van
water op don booa«a van do Drielsche Maas, aoaals in § 75 word madogedaeld, is de sluis mot haf*r bodem zoo hoog mogoXiJk gonrojeeteerd. Hot
kunstworfc zal dria openingon vorkrijgen, elk 1,75 a breed-on xiot dr^pols
op 2,50 n -, Oostelijk van de inlaataluis on tea zuiden van de ontworpon
voorhavon is oen geul geprojectOi’rd, dio aan do auidvjestzijdo wordt bo-

gronsd door dm dijk van dan polder Kiouw-Oostbaroek, dan zoogona’iadea
Kiouw-Oostbrooksche dijk, on aan do no.rdoootzijde door oon leldi® lang
oagove^r I500 m. Mot doa aanlog van dozo goal woi^t booogd csa hot water,
dat voor den Brielscho Kaasboszeia ia bostaad, zoo hoog mogelljk af te
tappea van de Oudo Maas. Doze of tapsalegeiiheid komt dus nablj do bxrug over
doze

.
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deze rivier bij Spljkenisao, De leidaa is geprojecteerd met de kxuln
op 2,50 m ♦

0fl

zal allesa oiide3:|,^(ater koiaen bij vloedstandea, di© tea

boogst© 44aaaal *3 jaars worksMaea, Svanala do dreaapol van d© ialaat»
Blais, is de bodm van de goal, waarlangs hot Maaswater naar d© inlaatsluis kan toevlosiea om op den boezem Tan do Brielscbo Maas to wordon
ingelaten, geprojootoerd op 2,50 m •.
Do toestaad vorkregea door den aaaleg van de erenbedoeld© toestroomiagsgeul aoet zeer gunstig wordea geacbt Toor bet gsTal tot af«»
daffimiag Tan d© Oude Maas wordt oTergegaan, Baniers zal de aanwezigheid
Tan de scbeepTaartsluizen in den ontworpen dam aaxi baar banedenmond
licbfe aanleiding geven tot ©enige verzoutiag in de period©, dat gesnoen-*
da riTier niet kan worden doorgeapuid. Da plants nabij de Spijkenissorbrug, waar bet Maaswater wordt afgetapt ligt eranwal zoo Ter verwijderd
Tan den ontworpen afdsmraing nabij de Wostgeul ©n de bodeia van bet toelei
dingskanaal ligt daarbij zoo boog, dat niet bebosft to worden gevreeBd
dat bet door d© scbeepTanrtsluizen binaengekoiaea zout bet chloorgehalt©
Tan bet Toedingswater taa behosT© van den boeaesa van d© Brielscbo M^s
nadeelig zal kunnea beinvloedon*
Wordt niet of altbans voorloopig niet tot afdaasaing

Tan de Ond©

Maas beslotan, dan zal de kwaliteit van bet water, dat door d© aan te
leggon toeloidingsgeul op den boez®i van da Brielsoh© Mafis wordt inge¬
laten, den invload ondergaan van de varzonting van de Oude Maas aan
baar benedenmond, Bli jkens hot medogedeelda in d© nota ¥, b^oorende
bij b©t rapport nopens de afsluiting van de Brielsche Maas (lit.17),
komt bet brakke water bij vloed den Oud© Maa^ond binnen tot voorblj
Spijkenisse, Bij ob daarentegen wordt bet zoute water teruggodrongen
tot do VIestgeul. Wordt dus aan do brug bij Spijkenisse langs natuu:i^»
lijken weg water op don Brielsob© Maasboez®i ingelaten, betgeen uit
don aard dor zaak bij boog water zal laoeten gescbieden, dan zal dit
water eon hooger cbloorgebalt© bebben, dan bet water, dat door d© groot© rivieren tot afvoer wordt gebracbt.
Blijkens bet evengenoemd© rapport, bei^t men geraeent deze moeilijkbeid te moeten ontgaan door bet projecteeran van een inlaatgmaal, set
e©n capaciteit van 200 idc, waarmede men in staat zou zijn o®i tljdens eb
bet water langs kunsteiatigen
ling van de eapaeiteit is

mm

op den boeaem te brengen* Toor de bepaer daarbij van uit gegaan, dat In zeer

droge tljden hot zoete water niet zoo boog kan komen, dat bet door den
vrijen inlaat op den boezem kan worden gebracbt, zoodat bet

gmsmX

in

staat moot zijn oa gedurende eb in den tijd van 8 uren, road 400 000
te leveren. Ken bad daartoe een gemaal gedacht met twee poapm, elk van

loo

pk, met de mogelijkbeld om bij gebleken noodzaak een derd© pcaap van

genoomd vemaogen bij te plant sen.

Waar

196 V/aar la de onderhavige plannen d© afdammlng van d© Brielsch Maas
•

sio©t wordsn beschouwd als een werk, waannode wordt vooruitgeloopen op de
afdaming van ds Oud© Maas, wordt gaaaond, dat een geciaal voor de kmistmatig© inlating van water op den boszan van de Brielsch Maas niafc in
aaomerking komt, Indien het Yijoilandanplan eohtar niet zou worden uitgs*
voerd en de werken tot bestrljding van het chloorbezwaar beperkt bloven
tot het veroenigen van da eilanden Hozenbxirg en Voorne-Putten, dan zou
alsnog kunnea woi'den overv^ogon on ean gmaal tot het kunstmatig inlaten
van Maaswater op den Brielsch© Maasboezm t© stichton, Naar het voorkomt
zal het alvorens dit t© doen aanbaveling vsrdlenen om ten a-’-nzien van het
ohloorgehalt© van het boszestnwater de reaultaten van d© werken tot het
inriciiton van deaeri boezoa last natuurlljke waterinlating, af t© wachten,
list vsrdient tenslotte de aandacht, dat tie in den bovennond van het
Kartelsch© Gat geprojecteerde werken koaen ta liggen nabij de grena van
het gebied, wear zich als gevolg van demterbeMaging duinzand langs don
bodem van d© Oude Maas verplaatst. In verband hiertaede zal, zoolang de
Oude Maas niet is afgedaad, het onderhoud van de ontworpen voorhaven ee-*
nig bagger.-;erk kunnen vereisohen, Naar ts vervmchten is zal de asnzanding
evenwel niet zoodanig© ai^etingen aanneraen, dat het noodig moet wordea
geacht om den havantoegang in verband hieriaeda te varnauwen.
§ 91. Het kanaal door Hozenburg.
In § 4 werd reeds medegedeeld, dat tot de werken, die in de jarea
van 1877 tot 1896 warden uitgovosrd tot verbetering van den weg van
RotfcerdJUE liaar zee, behoort het zaaken van eon kanaal met schutsluis door
het westelijk deel van Hozenburg, Het kanaal, dat is aangegsven op de
teokening 41, werd aangelegd om een gedeelte van den uit den Rotterdamsche
Waterweg gebaggerden grond in de Maasvlakte teganover Brielle te kunnen
lessen,
De schutsluis bsvindt zich aan do noordoostelijke uitaonding van het
kanaalj aan de zuidwestelijke uitmondlng staat het kanaal in open verbln*
ding met da Brielsch© Maas, zoodat het in de toekorast deel zal uitmaken '
van den te vormen boezan, De sluis is voorzien van twee paar vloeddeurea
en S4n paar ebdeuren en hceft een schutkolklengte van 1^2,50 m. De wljdte
In de hoofden bedraagt 9

De drempels liggen op 4,47 J® •• He sluis is

slechts te gebruiken voor klein© schepen en d an nog met hoog water, aan*
gezien het kanaal, dat voor de scheapvaart niet van belang is, niet op
dlepto is onderhouden en als gevolg van ds verplaatsing van vast© stoffen, ondor invloed van de waterbevreging, in sterke mate is varondiept.
Bovendien heeft zich voor den mond in de Brielsche Maas ©en plaat gevormd,
die blj L.V/, droog valt«
Aangasien aan het kanaal de task is toegedacht om ta vrorden gebruikt
als
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ala voomaajast® loozingsgelegoahold van den boezem van d® Brlelscha
•

Maas, sal hat opnieuw in profiol moeton worden afgeworkt. Hot llgt daarblj in de bedooling oen kanaalprofiol to verkrijgen, waarvan do bodaci
llgt op >,50 m - on een breedto vorkrijgt van >0 m, en waarvan de breedte tor hoogte van bet boazempeil 50 m bedraagt. Hot ligt voojrts in bet
voornemen om bet kanaal niet meer te gebrulken voor de acbeepvaart, zoodat de aan de noordoostelijko uitmonding gelegen scbutsluis overbodig
wordt. Doze alula bestaat uit twee afzonderlljk gebouwde hoofden, die
niet door sluiswanden met elknnder verbondsn zijn. De tusscben dese
hoof den gelegen kolk, die met aard^ beloopen is afgewerkt, biedt een
doelmatlge geleg^abeid tot bet bouwen van de aldaar gaprojectserdo uit—
wateringssluis, Zooals reeds in § 7I werd medegedeeld, is deze sluls gedacht met drie opsaingen naaat elkander, elk 4 m brood, wat^rvan da drempols komen te liggen op 3,00 m •»,
Nadat de suatiesluls sal zijn voltboid, kunnen de boofden van de
bestaande scbutsluis wordon verwijderd* De situatle wordt dan zooals is
aangegeven op da teekening 41, De boogivaterkeerende dijk langs don zuldwestelijken oever van den Rotterdaiascbe V>'atar\;og wordt aan bet te bouwen
kunstwerk aangaslotenir De x'seg voor gewoon verlcesr, die hot kamal ter
plaatso kruiat, wordt over de sluis gevoerd. De kleine voorbaTsn van
de bestaande scbutsluis wordt ingeriobt als suatiegeul van de nieuwe
spill sluls, De afstand van bet front van dit kunstwerk tot de zuidwestelijke normaallijn van den Waterweg zal ongeveer 350 m bedragen, Sr be¬
hoof t geen vroes te bestaan, dat de spulstroom aan do scbeepvaart in don
Hotterdarascbo Watoirwog binder zal varoorsaken,
De suatiegeul zal kunstmatig op diepte mo©ten worden gehouden,
Nadat de Brielsobe Maas zal zijn afgodamd, zal in bet kanaal door
Rozenburg geen verondleping van eonlge beteekenis meer optreden, Tijdens
de loosing zullen slecbts zeer geringe stroom&nelbeden optreden. Met
bet onderboud zullen derhalvo geen hooge kosten zijn gamoeld.
§ 92 • § 9^* De verblndingen te land,
§ 92, De wegen.
Bij bet projectoeren van de rivierafsluitingen is bet laogelijk
geblekan om do ligging van de daartoe te maksn afdaffimingen aan te passen aan de balangan van bet verkeer te land. Met verwijains naar de
teekeningen 32, 34, 35 en 38, wordt in bet volgonde medegedeeld, i«jelke
mogelijkbeden zicbdaarblj voordoon en welko wijzigingen in de wegen
woixien aangebracht, als gevolg van de ontworpen rivierwerken bij Slledreobt en Fapendreeht,
1, De weg no. 21 van bet Rijksweg8nplan-1938 Maassluls-Hellevoetsluis,
beboorende tot de klasse C, is te bescbouwen als eon verbinding van
den
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h.age met HelleYoetsluis^ vamvaar een geregelde Teerdienst wordt on»
derhouden met het op Orerflakkee gelegen Middellxsimis. Deze wegYorblnding Is als Yolgt t
Rljkswegrak te Maassluls van Rijlcsweg no,20 tot den noordelijken
toerit naar het veer over het Scheur;
Rljkswegvak op het eilaiid Hozenburg van den zuidelijken toerit
het veer over het Soheur tot de Brielsche Vearheuvel, waar de boo ten
afvaren van den vesiPdienst op Brlelloj
Rljkswegvak van Brielle tot Hellevoetsluls.
Hellevoetsluis ligt ongevesr 8 km benedenstrooms van de haven
van MlddelharniSf zoodat de verblndlng te water tnsachen deze beide
havenplaatsen nogal tijdrovend Is. Als gevolg van de voorgenomen
worken, waarbij het Spul wordt afgesloten on ter plaatse van de afdaioming een schutsluls met esn voorhaven is geprojecteard* zal het
mogelijk zijn c»ti de plants, waar het veer op Middelharnis en Sommels*dijk afvaart, naar den mond van het 3pui te verplaatson, Daartoe zal
In de geprojecteerde voorhaven een aanlegplaats worden ingerieht
voor de booten, waarmode de vesrdlenst wordt onderhouden* Aldas zal
da verblnding van den Rijksweg no, 20 mat de haven van Middelharnis
en Sonmelsdljk aanmerkelijk worden bekort, De wegverbinding wordt
dan als volgt t
Hijkswegvak te Maassluls van Rijksweg no,20 tot don noordelijken
toerit naar het veer over het Scheur;
tot het Provinclaal wegenplan behooronde weg no,44 van het veer over
het Scheur bij Maassluis tot den noordelijken toerit naar het veer over
de Brielsche Maas bij Nieuwesluisj
vak van den tot het Pro vine iaal wegenplan behoorenden weg no.j;?, van
het veer over de Brielsche Maas bij Nieuwesluis tot Zuidland;
deels he verbeteren en deels aan te leggen wegvak van Zuidland naar
de tevens als llgplaats voor veerbooten in te richten voorhaven van de
ta bouwea sluis in de afdammlng aan den benedenraond van het Spul.
2,
Itoor de gemeente Rotterdam is het geheela gabled westelijk van
de Waalhaven, dat zich uitstrekt tot de Petroleumhavens, aangewezen voor
een toekomstige havenuitbreidlng. Met deze uitbreiding rekening houdende,!
Is vansfiegs de Gemeente op ongeveer 2 km van -de Nieuwe Maas en ongeveer
evenwijdig daaraan een weg aangelegd, de^ zoogenataadeji Vbndelingenweg,
waamede een doorgaande verblnding Is tot stand gebraoht langs de reeds
aanwezlge en mogelijk nog aan te leggen groote havenbasslns,
Ala gevolg van de voorgenomen werkon wordt het mogelijk om den
Tondelingenweg, die zich zuidwesteli jk van de le Petroleumhaven in aoordwestelijke rlchting ombuigt, door te trekken over da aidasmilug in den
benedenmond van de Oude Maas en over den dam in den benedenmond van de
•Botlek
•

•
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Botldka Aldujs verkrijgt het eilaM Rosenburg ©eu vast© wsgverbindins
last bet ©Hand IJsselmondo ©n due tevena met Rotterdam, De weg over
da beida afdamingon wordt dan blj Blankenbtirg in verblnding gebracht
mat den weg no,44 van hot Pjpovinoial© Wegenplan,
Van hot voer over hot Scheiir tegonovor IfoasslulSf loopt op hot
©Hand Rozonburg ©on wag In noordwesteli jk© rlchting, die tijdens don
oorlog door don bozottendon macht is rerbet*^ on waarmodo oen rochto
verblnding is Torkregon tusschen den zuidelijkon toogang naar ©venge*
noand veer on den ovorgang over de sluis in hot kanaal door Rozonburg.
Hot ligt la do bedooling om den weg door to trekken over do in d® kolk
tnaschen de beide hoofden te bouwen apuisluis.
Van do kruising mot hot kaneial loopt ©on v^og in westelijk© richting langs hot afgedacido Scheur door don Noordbanfcpolder tot eon kmis—
ptmt van wegsn, waar do inpolderingon worden bareikt, die door don
Tochnlschon Dienst dor Domeinen tijdens de bozettlng zijn nitgevoerd,
Itoor dit ingepolderde gobiod is door den genoaaden dienst oen weg aan—
golegd, die over ongeveer 1 km langto in hot verlongde llgt van den weg
door den Koordbankpolder en zich dan hasks ombuigt in zuidelijke richting tot den hoogwaterkeerenden dijk om het ingedijkte gebied. Ket is
mogelijk gablokon om dsn afslultdijk in den Brielsche Haasmond zoodanig te projectsoren, dat daze komt te liggon in het verlengde van den
door het Dcmeinbestutir aangelegden weg, Hisrdoor wordt het mogelijk cm
den weg van het eiland Rozenburg over den afslultdijk door te trekken
naar Oostvoorne, wear deze in verblnding wordt gebracht met den weg no.
^1 van hot Provincial© 7/egeaplan,
.4,

Op de ©Harden IJsselmonde en de Hooksche ’/Jaard ligt d© weg

no.l? van het RijkS7<eg0nplan-1938, Rotterdam-Barfmdrecht-Itonansdorp.
Bij Bleak, ongevoer 1800 m ten zuiden van de brug over de Oude MaaS,
takt van dszen weg af, do niet op het Hijkawegenplan voorkomende Rljksweg Blaai:-Puttorshoek-i^aasdam-Strijon-Steenplaat-Strljensas,^toor laatstbedoelden weg van Steenplaats af met gebruikmaking van de afdamming van
de Dordtsche Kll verblnding te geven met V/lllerasdorp, wordt oen varbinding verkrogen van do Hooksche Vlmrd met den tot do klaess S bohoorendan
Rijksweg no,16 Rottordam-Dordrecht—MoerdlJk-Prlnc0nhag©-&und0rt»gren3,
5*

Om een verblnding te verkrijgen van Dordrecht met den tot de

klaase 3 bohoorendan weg no,13 van het Rijksv;egenplan-1938, (Rotterdam-)
fleadrik Ido Ambacht-Gorinchem-Rossen fj'fijmegen) is in het Provinciale
wegenplan opgenomen do weg no.36 van het Papendrechtsche Veer naar OudAlblas, Door denaanleg van den Papendroohtsche doorsteek, wordt deze
verbindiTig verbrokon, Het ligt echter in de bedceltng om Dordrecht in
plaars hlervan eon andere verblnding mat genoemden HijksT/sg te bezorgen.
Met

-
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M«t verwljzing naar da teekening 55, zlj medegedeeld, dat zich oen
gelegenliald hiertoe voordoet door gebruik te makaa van de spoorbrug
over de Benedon-Merflede bi1 Eaanbosik, in de enkelaporlg® 11 jn DordrechtGorlnchesa, Genoerade spoorbrug is destijds met dan onderbouw gebouwd
Toor dubbelspoor, Het schljnt iimiddels niet in het voorneiaen ta liggem
om de lijn

Dordrecht-Gorincherai te verdubbelen, zoodat de aanwezige

zniimt© voor ean tweed© spoor kan worden benut voor het gewone verkeer.
Een vsrblnding van. Dordrecht naar da brug kan worden verkregen, door
den weg langs de Mensedehaven in oostelijke richting door te trekken en
met een toerlt naar de overbrugging te leiden. Voor de verbinding van de
brug met den Rijksweg door de Alblasserwaard, is In het verlengde van de

brug in noordelijke richting eon wegvak geprojecteerd, dat ten westen van
de viaduct in de spoorbaan, aan den Rijksweg no. 15 aanalult. Aldus wordt
een rechtstreeksche verbinding van Dordrecht met den genomden Rijksweg
verkregen.
Door den aanleg van den Papendrechtsche dcorsteek, woirdt tevens de
doorgaande verbinding onderbroken, die gevomd wordt door de Provlnclale vegen

nos,50 en 51» welke elkander in het dorp Papendrecht ontmioeten*

Om deze verbinding te herstellen, is onmiddellijk achter den dljk langs
den nd03?doostelijken oever van den doorsteek^ een weg voor gewoon ver—
keer geprojecteerd.

De

door den doorsteck onderbroken weg door Papaidrecht is vorlengd

gedacht, zoowel over de ontworpen afdammlng in de Beneden«®?er?iede tot
den weg langs de Merwede haven als over de ontworpen afdammingen in de
Polsert &n. de Rletbaan tot den weg op den hoogwaterkeerenden dljk lewga
den llnkeroever van de Noord,
Als gevolg van de voorgenomen workon,wordt het gedeelte

van den

Provlnclalen weg no,56 tusschen het veer te Papendrecht en den Rijksweg
no.15 overbodlg,
6«

Bij het maken van den Slledrechtsche doorsteek, bestaat blijkens het

bovenstaande het plan, om de niet stormvloedvrije gebleden ter weerszijden van dan doorsteek met hoogwaterkearende dijken te omgeven,
Om het gebied ton oosten van den doorsteek voor hot verkeer toegan—
kelijk te maken,is een weg ontworpen, die van den weg op den bestaanden
bandljk nij Neder^'Gardlnxveld afbulgt en na over den aid«aT in de Bene—
den-Menvede geprojeeteerden dam te zljn gevoeard, in zuidelijke richting
wordt voortgezet tot don geprojeeteerden hoogwaterkeerenden dijk langa
de Nieuwe Merwede. Daar buigt d© weg zich om in westelljke richting,
blljft den dijk volgea en wordt over den dam in de rivier bij Sliedrecht
wear in verbinding gebracht met den weg op den bestaanden bandljk.
Om hot gabled ton westen van den doors tefik is een weg gepro jecteerd,
van don zuidelijken toerit naar de brug over do Boneden-Merwede bij Baanhoek, aanvankelijk in oostelijke richting, die vervolgens den doorsteek
volgende

«
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Tolgende^ zich. fiaarna oitibuigt In zuidelijke richitlng om bij Kop van ' •
•t Land aansluitlng te verkrijgen met de aanlegplaats van het motorpont*
veer, waarmede de varblnding wordt onderhouden met het gebied, behooren*
de tot den Brabantsche Biesbosch,
7,

Het onder 6 genoamde motorpontveer is tevens ©tndpunt van den vieg

no»46 van het Provinciale wegenplan van Zuid-^Iolland, Dordrecht** Kop van
*t Land, Tolgens de plannen tot indljfcing van den Brabantsche Biehbosch,
ligt het in do bedoeling on dezea weg aen de overzijde vah do Nieuwe
Mexisodo voort to zettan, door don aanleg van een weg dwars door het in
te dijken gobied, die zich zal uitstrekkon van het veer tot het dorp
Hank, dat ligt aan den Rljksvieg no,27, (Utrecht-) Vianen-Gorinohem-Keizersveer-Breda-Prlnconhago, waar ongeveer do noordeli^ke toegangsweg
begint near de brug over de Bergsoho Maas bij Keizorsveer,
BiJ Hank verkrijgt de geprojecteerde weg door den Biesbosch zijn
voortzetting in den weg no,l6 van het Provinciale wegenplan van HoordBrabant, Hank-JXissen-Meenwen-Eethen-Genderenx^leusden-Oudheusden-ElshoutDrunensohe Eoek, waar verbinding T?ordt verkregen met den Ibrovincialen
weg no. 15, *s-Hei*togenbosch-Raamsdonk£veesr.
de voltooiing van den geproJecteerden weg door den Biesbosch,
wordt dua ©en rechtatreeksche verbinding verkregen van Dordrecht met
•s«Hartogenboach en zal hot motorpontveer bij Kop van *t land in belangrijkheid winnen,
8,

Het motorpontveer heoft bij de huidige situatie aen don Brabant-

sch^ kant verbinding met den niet op het aijkswegenplan voorkomondea
Rijksweg van Werkendam over de Spieringsluis tot Ion Hoogen Hofpolder,
Volgena de voorgenomen plannen ligt het in de bedoellng om dozen weg cm
genoemdon polder volgena hot tracd van de geprojecteerde hoogwatMTkeering langa den Amor on de Bergscho Maas door te trekken over de ontworpen schutsluia in het Spijkerboor tot do bmig over de Borgsehe Maas bij
Keizersveer, Doze weg om het in to dijken gebied verkrijgt slechts plaatselijke beteekenia,

§

PQ bru^en btnnea het gebied van de Yljf Silanden,
Zooals uit d© omachrijving van de werken, verband houdende met den

Tijfeilandenboezem, blijkt, zijn op de plaatsen wat.r de wegen to land en
de wegen te water olkander aullen kruisen, bruggen geprojeotaerd, die
met het rijdek laag komen te liggen, zoodat de daarin aanwezige beweegbare deelen ten behoove van de soheepvaart als regel zullen moeten worden
geopend en bruggen, die met het rijdek hoog komen te liggen, zoodat een
bepaalde doorvaarthoogte aanwezig ia en de bev^eegbare deelen alleen wor¬
den geopend, wanneer vaartuigen passeeren, wa^irvan deelen zioh hoog boven don waterapiegel verheffen.
De

202

De laag gelogen brtiggen, waarvan het rijdek komt to llggen ter
hoogto ran do ter plaatse ontwrpon hoogwaterkeering, zijn:
de bruggen In de afdainmlng aan den benedenmond van de Oude Maas ;
de bruggen in de afdaiRming aan den benedenmond van de Ben©dem*-Merwede blj Huis te Morwed©;
de bruggen In de afdamming aan den bovenmond van do Noord bij Dor¬
drecht;
de brug in den dam In den bovenmond van hot Hartalache Oat*
De hoog gelegen bruggen, zijn geprojecteerd in den vaar'^eg van
Rotterdam naar Andserpen langs het Koedoodkanaal en de Dordtsch© Kll*
Deze bruggen zijn voorzien van een beweegbaar gedeelte en liggen met den
onderrand van d© vast© gedeelten op 5»50 m boven den waterspiegel* Wat
h\xn hoogteXlgging betreft, voldoen deze bruggen dus aan de eischen voor

I, als verraeld in den staat XX van de
bijlage I, Deze hoog gelegen bruggen zijn s
scheepvaartwegen volgens de Klasse

de brug over d© schutsluis aan de uitraonding van het Koedoodkanaal
do brug over hot Koedoodkanaal la den weg no, >2

van het Provincia-

le wegenplan;
de brug in do afdaimaing aan den bened^arnond van d© Dordtsch©

Kll.

Aan d© evenvermelde eischen ten aanzien van de hoogtellgging van d©
bruggen in vaarwegen volgens de Klasse I, wordt ruimschoots voldaan bij
d© bruggen over de Oude Haas bij Dordrecht, Van deze bruggen, waarvan
©en lengteprofiel is aangegeve® op de teekening 45, llggon de beide
hoofdoverspanningen van de brug voor gewoon verkeer met den onderkant
op 11,60 m of wel 11,10 m boven het toekomatige peil van den boezem van
de Oude Maas. De spoorbrug, die in 1929 caahoog is gebracht, ligt mot den
onderkant van de tweede hoofdov^spamiing, gerekendi van den zuidoostelijken

OQver, op 7*25 m ♦ of 6,75 21 boven het toekomstige boezempeil.

In beid© bruggen komen bov^dien beweegbaro gedoelten voor, zoodat
het gedeelte van de Oude Maas boven do bruggen niet alleen toegankelljk
»

is voor de grootste binnenvaartschepen, maar ook voor zeeschepen.
Met betrekking tot de spoorbrug verdient het eveawol ojaaerking, dat
deze ligt in een van d© drukste spoorlijnen van ons land en dat het

op&a0Si

van do beweegbare gedeelten aan bepaalde tijden is verbonden. In

hot bijzonder verdient dlt de aandacht, omdat deze barug, evenals de brug
voor gewoon verkeer, ligt over het gedeelte van d© Oude Maas, dat na do
voltooiing van hot Vljfeilandenplan weliswaar door de Rijnvaart zal wordai verlaten, doch dat zich hlerlangs ean groot gedeelte zal blijven
richten van de blnnenvaart van Rotterdam op het Hellegat,
Inmiddels is uit marnaningen, die in 1929 hebben plants g^ad voor
on na hot omhoogbrengen van de spoorbrug, gableken, dat het aantal sohepen, dat wogens onvoldoende doorvaarthoogte voor de brug hoeft moeten
wachten
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groot is. Van ds in totaal 4500 schepen, die passage-

den, waren dit slechts I36 vaartulgan, die nacr hun hoogte boven den
terspiegel als Tolgt Imiiuen worden geraagsohllct :
67 schepan hog 6,00 in tot 6,50 ra;
46 schepen hoog 6,50 m tot 7,00 m;
17 schepen hoog 7,00 la tot 7,50 m;
1 schip
hoog 7,50 m tot 8,00 m;
4 schepen hoog 8,00 n tot 8,50 m;
1 schip

hoog 9,00 m,,

Wanneer men rekeninghotidende mot eanig© golfslag aanneemt, dat na
de inrichtliig van den boezsm van d© 0r.de Maas, schepen met ean maximum
hoogte van 6,50 m da spoorbmg in gesloten stand zullen jcmmon passes*
ren, dan zel blijkens do uitkomst Ven do waarnemlngen, het percentage
van de schepen waairvoor de spoorbmg zal moetsn \iord9x1 geopend zeer ge»
ring zljn, Vocrts zal het beweegbare gedeelt© in de brug voor gewoon
verkeer, wear in gosloton stand, sohepen reikende tot ongevetsr 10,75 m
boven den watersplegol, zuUen kunnea pasaesren, slechts bij hoog© uitzondsring behoeven te worden geopend,
Ov^ het gedselte van d© Oud© Kaas, dat bahoort tot don zeevaart"
wag van Dordrecht, liggen twee bruggen, te weten de binig bij Barendreoht
en de brug bij Spijkenisse, Belde bruggen, waarvan op de teekening een
schesnatisch lengteprofiel is aungegeven, zljn voorziea van een bewe^*
baar gadeelte boven de vasrgoul dat kan v.’ordon gehevon,
De brug bij Barendrecht heeft een doorvaartwijdts in de vaargerul van
50 m tusschsn de rwmingwerken. Do hefbrug ligt in gesloten stand met
den onderkant op 4,66 m 4, zoodat bij het voorgenomen boezempell een
doorvaarthoogte aanwezig is van 4,16 m +, In gehevon stand ligt de hef¬
brug met den onderkant op 45,00 la ♦# Over de brug ligt het spoor van do
lljn van Rotterdam naar Numansdorp van da Rotterdamsche Tramweg Maat*
schappij, De bmg bij Spijkenisse heeft een doorvaartwijdte in de vaarge\il van 55*50 m tusschsn de remmingwerken, De hefbrug ligt in gesloten
stand met den onderkant op 7*00 m +, zoodat bij het voorgencaaen boezem—
peil een doorvaarthoogte a.'mwezig is van 6^50 m +, In gehevea stand ligt
de hefbmg met den oMerkant op 45,00 m 44 Ovsr do brug ligt het spoor
van de lljn Rotterdam nanr Ooatvoorne van de Rotterdamsche Tramweg Maat*
schappij*
Van beide bruggaa is de afstand tusschen de landhoofden ruim JOO a,
Deze mat heantwoordt aan de elschen, die in verband met da geti jverao—
gens worden gesteld aan de doorstrooaaingsprof ielen, Houdt do waterbeweging op do Oude Maas als gevolg van de uitvoering van het Vijfeilandon*
plan op, don zijn de breeds doorstroomiagsopealngen aiet meer noodlg m
kan ter bezuining op het onderhoud van den stolen bovenbouw worden oTer*
wo gen

- ac4 wogen, om de bruggan korter to makea. Hot zal daarbij aanbovoling kun^
a«a TerdlOBon cm do brug bij Barondrecht booger to leggen on wal 200,
dat do onderkant Tan hot bos'jo^baro deel in geslot^ stand, evenals bij
do brug biJ Spijkonisso, kcmt to liggen op 7,00 m ♦,
Op do todconing 45 is rervolgens aangogeven eon langtoprofiol ran
do brug roor gawoon verkoer over hot Wantij, do zoogenaamdo Prins Hondrikbrug, dio voorkoiat op do situatio op do tot^eniag 12, Van doze brug.
die in het verlengdo ligt van do Oranjalaan aan den zuidolijkei^over on
van do Merwedestraat aan don noordelijken oaver van het Wantij, ligt do
onderkant van do vast© overspanaing op 4,5> m ♦ of 4,0? n bovoa hot
voorganomon boozempoll, Bij geoponden stand van hot beweegbaro godoolto,
wordt ean doorvaartwijdto voriarogen van 20 w,
Ovor het Wantij ligt nog do spoorbrug in do lijn BordrochtHJorinch«a. Doze brug, die is ingoricht ala draaibrug, heeft blijkons don
Wogwijzer voor do binnenschoepvaart, oon doorvaartwijdto van X^ a. Do
doorvaarthoogte van do noordelijke opening, waarin do onderkant van do
draaibrug ligt op 5,50 m + K,A.p,, zal na het totatandkom^ van don boo-

zm van da Oudo M&as, in gesloton stand 5 m bedragon.
§ 9^* Da brugjj^n over het Hollandsoh Pi op bij Moordijk.
Van do boido bruggen over het Hollandsoh Diep is op do toekening 45
ereneens eon schcmatiscsh langteprofiel aangegeven. Do brug voor gewoon
vorkeor, die ten westen ligt van do spoorbrug, bostaat uit tien ovorspanningen van 102 m. Do spoorbi-ug bostaat uit veertion ovarspanningon
van 205 It.
In aansluiting mot do moast zuidelijko ovorspanningon bevond zlch
in do spoorbrug oen bewsegbaar godoolto, zoodat doze koa wordon gepas*
seord mat schapoa mot ©on onboporkt® hoogto. Hot beweegbaro godoolto, b»>
staf-mdo in eon draaibrug, is evonwel kcmon to vervallon.doordat do brug
in ©on plaatsolijk fesaaaktaa aardaa da® word ingebed, Ongevoor togolijko*
tijd wsrdon do vasto ovorspaaaingon van do spoorbrug omhoog gebracht mi
vord do hoogtoliggiag vorkrogen, dio in het op do toekening 45 aangegevon
soheraatiache lengteprofiel is aangogeven. Doze worken zijn uitgovoord in
d© Jareh 1955 on I956. Blijkons het lengteprofiel, liggoa do ovorspannin^
gen boven do twoado on do derdo opening, gerekend van don zuidolljkon 00ver, die thans in verband mot do ligging van de vaargeul do voornaamsto
zijn, mot don onderkant op 9,00 m ♦,
Ds brug TOor gewoou Turkaer ligt oat dan ondarkant op

8,J6

, * aan

da landhocfdan an op 10.35 n a In hot nlddan. Op grond van da hoogtaltg.
glng zljn da rtjfde on tasdo opening dua aangananen roor da doortBart.
Aangatlen da baldo bruggan net bat zuldalljk haofd naganoag eranraal rtTleroaarta llggan, an da tuaaabanrulnta tuaaaban da braggon ongaraar

»

• 205 5?0 m bedraagtf zal bet aa&beirelltig rerdlenen om overoenkorastige openln*
goa Toor de dooxrvaart aan te ivljzen. Nemt mtea hlez^oor da tweede en de
derde opening* dan bestaat er niet yeel Torschll wat de hoogteligglng
betreft. Se pijlers tusscb^ de bedoelde doorvaartopeningen llggea nlet
recht tegenover elkander* doch Terspringen ongeveer 40 m. Worden de rijf
de en de zi^de opening Toor de doorraart aangevyezen* dan ligt de brug
roor gmoon rerkeer aanmerkelijk booger dan de spoorbmg. De pijlers

tusscben deze openingen verspringen ongeveer 50 a ten opzicbte van elkan^
der. In verband met den onderlingen afstand, bestaat bierin geen beznaar
Met betrekking tot d© gewenschto boogteligging in verband met de
ts verwachten scbQepvaart* na ultvoering van de voorgenmen plannen,
dien© bet volgende,
Zooals uit bet voreastaand© moge blijken* is de vaart op de Helle*
gat voornamelijk geriobt door de Dordtscbe Kil. ?an deze vaart zal na de
Toltooiing van bet Yijfeilandenplan e&a. groot gedealte* onder meer om*
vattend© de Hijnvaai^ op Antwerpen, zija aangewea^ op de Hieuwe Merwed©
Als gevolg van deze wijzigiag in de vaarwegen, die door d© binnenvaart
zal worden gevolgd, ztillen aan de boogteligging van de bruggen over bet

Hollandscb Diep bij Moerdijk gebeel andOTe elschen dan voorbeen dienen te
worden gesteld* Zij zullen dienen te worden aangepast aan de Rijnvaaart*
hoogte, die voor den oonventioneelen Kijn is gesteld op 9,30 a boven den
boogst vaerbaren stand,
Ofschoon uit bet in de vorige § medegedeolde blijkt, dat bet aantal
acbepen, dat hooger boven den watea'spiegel relkt dan 7 m nogal gering is^
korat bet tocb voor, dat zoo eenigazins laogelljk aan den gm^enscbten door*
vaartboogte van 9,10 n moet worden vastgeboudan, De vraag doot zich even*
wel voor van welken waterstand daarbij zal moeten worden uitge^an. Op
d^ Hijn in Duitscbland is bet bepalen van den hoogsten stand, waarbij
nog gevaren vrordt, zest eenvoudig, aangezien daar bij bepaalde booge
standen ©en vaarverbod geldt. Op hot Nederlandsche gedeelte van d© rivier

buiten bet tijgebied is daarvoor veelal de hoogstebekendestand aangenomem
Op een getijrivier, waar do boogste stand nlet in de eerste plaats
wordt bepaald door den afvoer van oppensater, maar door den stormvloed,
zou bet aannemen van den hoogsten stand als uitgangspunt voor de bepaling
van do brughoogto, leiden tot overdrevai eiscben, (M de gedacbto te be¬
palen, zou uitgeande van den hoogsten te verivacbten stormvloedsstand van
4,bo m ♦, de onderkant van de onderwerpelijke bruggen over een bepaalde
lengte moeten worden gebracbt op ongevear 14 m ♦,
In dlt verband noge er op worden gewezen, dat ©r voor do bepaling
van de boogteligging van een vast© overbrugging boven den hoogsten rivier^
stand, esn principleol onderscbeid most worden gemaakt tusscben ©ea bovenrivier en ©on benedenrivier, Terwljl op een bovenrivier deze stand da-

£SL
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gen lang kan aaskouden, dururt een kooge stormirXoedsstand op eea kenedeiif*
rlTier eXeekts onkeXe tiren* Het kcmt dan ook voor, dat op d@ kenedenrl▼leren, als uitgaagspnnt

voor d© wij© doorraartkoogte van 9,10 m, een

stand kan worden aajogenoaien, die Xlgt keneden den koogst^ te Tenraek*
ten stoxmTXoedsstand. ?oorts, dat een koogere OTersehrijdingsfrGquentie
toeXaatkaar moet worden geackt, naaxraat© men Xag^ komt in ket ti^gebled
en dat aXs grondsXag voor da kepaXlng Tan de km^oogte moet isorden \iit«»
gegaan van een stand ket esn Xagere ov©rsckrijdlngsfr©q;aeatle, na^raate
men kooger komt In ket tljgekied, AXdus kcmit men tot een vergeXijklngs▼lak, dat stroomopraarts, waar d© InTXood 'ran de getijkeweging ophoxidt,
OTergaat in de koogst kekeaide riviei^tanden. Is dlt TergelijklngSTXak
eenmaaX bepaaXd, dan is kiermeda een grondsXag verkregen, waaruit de
koogteXlgging TOor eXke raorgenomen rast© orarbragging kan worden afgeXeid,

Ten aansien wan d® oaderwerpeXljke bmggen, aijn de©r d© betrokken
direetie aan koogerkand reeds raorstelXen gedaan^em, iadiea tot afdfflatting ran d® Dordtscke Kli wrdt besXotmi, ©an stand van 2,30 m ♦ op ket
EoXXandsck Diep tot uitgangspxmt t® nfi®on* GeiKjeade stand is la ket dar»
tlgjarig tijdvak 19XX-X940 in ket gekeeX 48 maaX, of gealddeXd 1,6 maaX
per Jaar OTe.rsokr@d€m« Het grootst® aantaX oversokrijdiagan kwam raor In

1928 m bedroeg toen 8, strikt gencmiea zou dan raor bold® bsraggen met
®©n hoogtaXigging ran XX,6o m •*> genoegen kunaen worden gencaaon* la verband met de goXfbeweging op ket HoXXaMsck Diep, ware de koogteXlgging
evenweX t© bepaXen op X2 m

Het scki jnt, dat er mede aal kunnen worden

raXstaan on d® beid® broligea met dan onderkant te brangen op Xaatstge*
noamde koogte, aXXeea raor zoover betreft d© vijfde ©n d@ zesd® overspanning, gerekend van den zaideXijkea ©ever. Dit zaX dus beteakenen, dat de
brug raor gewoon verkeer met ket midden 1,65 n oskoog wordt gebrackt en
dat de spoorbrng met hat midden 5,86 m omkoog wordt gebrackt.
Ben (Mastandigkeid, die klerblj niet over ket koofd mag word^ gezlen.
is, dat Kederland traetaatverpXichtingen keeft, die blj de bepaling van
do doorvaartkoogte in aanmerklng dienen te wordm gmoam, wanneer d©
Nianwe Herwede aXs vaarweg raor de Bijnvaart sK>n worden aaageweaon, T«
verband klamede zal ket bovenstaand® langs interaationalon
worden geregeXd,

dieaon to

Ten behoove van d© sokeepvaart zaX, om voXdoende vaardiept© t© verkrijgen in da vijfdo ©n zesd® oi^ning eenig baggerwerk iraeten word^ verriokt.
Er zl j tensXotte op gewezen, dat de brug v«>r gewoon vsrteer met

tiea openlngan, met ®«a g^amenXijk© doorstrocmingsbreedt® van 9X5 m, |®sfe
in d© pXannea tot normaXiaeering ran het HoXlandsck m©p. In verband mat
deze plannen, zuXXen de vier xu>ordeXiJk® overspanningon van de spoorbrug
kunnen

-

207 -

inmnan rerrallea ea door eoa groMdam kuimen worden Tervaagw*
§95* De aaapaasins vbsx dm waterstaatkuadlgaaa toestand van de Vijt
Sllanden.
Nadat de ?ijf BilaMea door eea ri&gdijk z;ulle& zljn orngeyen en
de boezeias van de Brielscii Maas en van de Oude Maas zullen zijn Terkreo
gen, zal de waberstaatkundlge toestand ran de 71 Jf Mlanden hiwraan raoe*
t^ worden aangepast. Door het ophouden van de getljbeweglng op de iita«
tereEf die tot den Yijfeiland^boesem behooreny zal in bepealde gevallen
de gelegenbeid tot het natuurlljk loosen verloren gaan, met als gevolg,
dat geleg®aheden tot het fcunstmatig loozen moeten vorden vei^terkt of
In enkele gevallen ook nieuwe gamalen zallen ^seten wordaa gesticht.
Hierbl j ssal gevolg fcunnen wordea gegeven aan e«a in d«a laatateax ti jd
waarneembaar streven om de bemaling te oentraUseeren en de klelne pol*»
ders die afaonderlijk loozen, elk met em eigen gemaalf te vereenigen
tot maalgebledea van emiige nltgeetrektheid, waarvan de ifoterlossing
met een gaaaal van grootere afmetingen wordt bediend,
Eoe de hieruit voortvloeiand© wijziging in den TOterstaatfcundigen
toestand van de Vijf Sllanden is gedaohtf Is^^ zoowol ten aanzlen van de
loozlng als mat betrekking tot de waterinlating, onschrevea in de afdeeling II van da bijlage II, waamaar moge «;orden verwezen. In de daarin
verstrekte beschrijving van den nleuwen toestand^ is globaal aangegeven
hoe deze sich zal iaiaaea ontwikkelen, Daarbij zal in het algsmeen deze
gedragslijn moeten nsrorden gevolgdy dat voor zoover dlt geen technische
of econcffiische bezwarea oplevart, het loozingsgebied van den Vljfeilandeaboezem, zoovael mogelijk wordt beperkt en het gebied, waarop water
ult dezen boezam wordt ingelaten, zooveel aogelljk wordt uitgebreid.
Yan dezen gang van z^en, zal eon zoo groot mogelijke bestrljdlng van
het zoutbeswaar kunnen warden verp/acht.
In de gegeven beschrijving wordt uitdrukkelijk het voorbehouA gemaakt, dat blj nader oaderzoek zal kvmaon blijken, dat van het vooige.
stelde zal moeten wox^en afgewsken* Blj de k^misnemiog van de gedane
voorstellenf die in de eerste plaats bedoeld zijn om een

te geven

van de gevolgen, die nopens den waterstaatkundigea toestand voortvloeien
uit de inrlchtlng van den Yljfeilandenboezem, zal voorts dienen to wordsm.
overwogen, dat indien het Vijfollandenplan tot uitvoerlng kcsat^ hiermede
eenige tlentallen jaren zitllen zijn gemoeid. D© aanpaasing van den nieu«>
wen toestand aan het voorgenomen plan, zal zlch dus zoer geleidelijk kun¬
nen voltrekken. Moet een gemaal worden versterkt of door een kuastwerk
van grootere capaciteit worden vervangen, don kan wanneer d© planaen tot
samenvo^ing van de Yijf Bilanden eenmaal hun beslag zullen hebben vei4cre«
gen, daarto© het tijdatip worden afgewacht, waarop dit met de minste kos-

•• 2o9 ton gopaard gaat. Hot^^elfdo goldt voor do samonToeglng ran klelno poldoocs
tot eon grootor maalgebied.

§ 9^* So ^etljhaTons laaga do af to aluitea rlYleragaen.
Zooals In § 50 n^rd medogodeeldf zou Toor do toegankslijkhold Ton
do oan den tookomstigen Oudo S'aasboezoBi golegon klelno barens oen boozoet*'
pell wenschelljk zij&| dat aan den H.W.*i«tand nablj komt. Ulteraard
geldt dit eTonesns Toor de havens, gelegon aan don toekomstigan Brlel»
sche Maasboezan,
Da klelne havens, gelegen aan de wateren behoorende tot laatstbedoeldan boesem, waarvoor eon pell is voorgesteld van 0,20 © - of geaiiddeld ongeveer l,lo m bsnedsnH.W,, zijn klein in getal. De klelne havens
daarOT.tegen, die gelegen zijn aan de wateren behoorende tot eerstbedoel*
den boesOT, waarvoor een pell is voorgesteld van 0,50 m ♦ of gemiddold
ongeveer 0,70 m beneden H.W., zijn no^ talrijk.
Van boide groepea Is een beschrijviag gegevtsa in de bij deze nota
behoorende, als bijlage III overgelegde beschouwing gatiteld : Do getiJI**
havens langs de af to sluiten rlvlerarm€Jt,In deze beschouwing, waarin de
havens van Dordrecht on Swijndrecht niet zijn behandeld, wordt behalve
van den bestaanden toestand, een overzicht gegeven van d© scheepvaart op
de getljhavens sm de bij de havens botrokken vlsscherijbelaagaa, TensXotto wordt tevens aangegevoa, welk® voorzienlngaa warea to treffen am do
havens aan den nleuwen toestand aan te passen*

basohouwing, waaraan eon overzicht van do betrokkoa getijha*
Tens in staatvozm is toegovoegd, wordea do havens aaar hna belangrij]^
In de

held verdeeld gedaoht in d© catogorle'dn A, B, C en D,
De categorlo A heeft betrekking op do havens met een tameli^pc be»
langrljk soheepvaartvorkeer, met vorvoor van birandstofffen, boinaaaterialei%
landbouw* on industrieproducten, met beurtvaart en campagnevaart# Voorge^
steld wordt om deze havens zoodanig te verdiepen, dat na d® inrlchting
van de boezams, ten aaaste bij, de dlopten wordea verkragen, die bij den
bestaanden toestand asnwozig zijn blj H.W,, zoodat deze havens ook in da
toekcmist blijven beantwoorden aan de elschm, waaraan onder de hnidige
omstandlgheden wordt voldaan*
Do eategorle B heeft betrekking op de havens, ovorsenstemmcaide met
die aangeduid onder de eat@0}rle A, doch laot dien varstando, dat hot
scheopvaartverkeor Is van enkel plaatselijk belang* Voor deze havens
diene blj de vorbetering ala grondslag, dat zij aan de schaepvaarteischen
van plaatselijk belang blijven voMoen, hetgean in de meest©

gevallen

met eenlg baggerwerk kan worden berelkt.
Do eategorle C heeft betz'okklng op do havezis mot een gsring scheep*
▼aartverkeer van plaatselijk belong en met vervoer van brandatoffen, bouwmaterialem
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materialea en laiidboujipxoducten. Daze moetan

toot da gerlnga plaatsa*

raart ran zoo walnig batadcenls mrden gaaekt, dat da workon tot

lljke

instax^ouding ▼an da haYoas ala zooda&lg, niet aoodzakelljk schijat.
Tenzij da plaataelijke balangan zu>pens da laozlng of waterlalating axide*
re aisebaa stellea, wordt Yoorgastald te oraraagaa cm dezi aobteruitgang
In de toegank8li;;kheid to ccmpanaaarea door bet laakeii van aen aanlagplaats aas diaper water.

De oategorie D tenslotte, beaft betrskking op d@ barens mat eon
zeer gering varkeer ran kleine vaartuigen, boofdzakolijk voor bat YerYoer Yan landbotaifproductea. Yoor zooYer de plaatselijke bolaagen Yan da
loozing of watarlnlating zicb biertegen niet verzetten, zal kmmen. wordan overwogen om deza bavens op t© beffen, Bij opbeffing zal dan zoo
noodig aen los» en laadplaats aan de rivier kunnou wordea iag^lcht.
In de besobouwing wordt erop geMezen, dat da haTons, die door uit»
dieping aan dan nleuwen toestand worden aangapast, er feitelijk op Yoor»
uitgaan, aangezien zij in den verYolge niet

me&r alloao. bereikbaar zon-

dan zljn bij HaW.^ docb permanent. Yervolgens is de kans Yen omboog ko*
men, zooals thans bij L.W., dan niet meer aanweeig,
Het Yerdient voorts de aandacbt* dat ten aanzien van de baYenSf

waarvan de belaiigrijkbeld niet opwesgt tegen de kosten van veidlepingf
wordt Yoorgesteld om aan d© rivier osn los- ©n laadgelegonbeid te maken,
Dlt Yooretel wordt gesteund door de overiveging^ dat zicb op de rlYiereny
nadat deze van open getijrivieren znllea zija vorandard in gesloten boo*
zesBwateren, geen hiiiderlijk© stroomen meer zullen voordoon, zoodat bet
inrichten van ©en losgelegenbeld aan d© rivier uit dion boofde geen be»
zwaar zal ontmoeten.
Beboudens de in de besobouwing genoemde getijbavens, wordmi iowg”*

de af te dasaaen rlTiarazmen nog vele los* en laadpXaatsen^ Steigers on
veersteigers aangetroffen, die na de voorgenoaen afsluiting^i voorzie*
ningen beboeven.
Tenslotte zij met betrc^ckicg tot bet bovenstaande opgamerkt^ dat
als gevolg

rm d© afsiuiting van de rlvieren, de veiligbeid van do havens

ea van de ligplaatsen zal worden verboogd en dat het onderboudsbaggerwerk
aanmorkelljk zal veriainderen, aangezieu de vorplaatslng van vaste stoffen
onder Invloed van do waterbeweging opboudt.
In de besobouwing over de get! Jbavans wordt nog ean overzlcbt gege*
Yen van de daarbij betrokken visscberijbelangeni Bit leidt tot de meaning
dat doze zoowel wat betreft de zeovisscborij, als

da kustvlsscborij en de

riviorvlsseberij, van gerlnge betoekonis zijn, Voorts, dat met de vaartuigen, die in de bedoeld© havens tbuis booren bet bedrijf meest bulten
de af te dammen rivleren wordt nitgeoefand. Alleen Brielle Is van eenlg
belang ala ^*^^sbavea en ala aanvoerplaats van viscb*

& 97.

