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§ 97* Dq wljaa van ultvoerlng*
Ha

keanisa^iiiig vaB h©t plaa ©a zijn onderdeelea, doet sieli de

vrasg Toor, hoareel tijd aet d© uitToering zal aljn gemoeid* IMiea de
tijdsoastattdighedsa i^janaal wai©a, mu het mogelijk zlja os
tljd*
seh^aa op te stelloa. Garaeead wordt, dat s@a period© Taa 12 tot 15 jaar
▼oldo^d© zal zija os d© werkea tot uitTOoriag t© treoagen, aooder t©
reol matsrisel, joatariaiaa ©a arbeidskraciaten ta voidarea, Hu echter op
elk gebied oazekorbsld bestaat, booft ii®t toegescbanan, dat aaa ©on tijd‘
BChoum voorahaads zoo welaig tnaaxd® kaa wordea toegekaad, dat dit go*

TOOglijk achterssfog© kaa blijToa*
Bij do b©i')aliag vaa do volgoi^e, waarin do werkaii dieaon to wordea
uitgovoerd, zal mot Torsebilleado offiotandigbod^m sioetaa vmvUm rekonlng
geboudoa, Soaeraljds aal dionea to fsortloa gelot op bet ocoacMisch effect^
dat uit ©on boi^ald oadordool Toort-rlooit of op do vorboogdo

7eillgheid

togen stormYloodeai^^aa wordoa Teoekregon, Anderzijds zullea ovorwoging®!
Bioetea goMea, di® vorbaad bouden mot do uitvoering mx die TOoraaaolijk
hierin beataaa, dat de werkoa zoo ia ©Ikaador mooten grijpea, dat goou
biadarlijk© atroomaaolbodea opfcrodea, als gevolg Tan pajrtisole afdaawlngmijaat laaggalogea gebiedmi tijdlg woMon bosobemd tegon als gOTolg

Taa do wsrkea boogora

stomTloodsstandoa on dat ultkomendo speoio zoo-

Teel mgolijk kaa wordea gobruikt TOor niew* work,

Rekealng hoadeado met dozo factoroa is ©on Tolgord© opgosteld, waarbi^ do worken zija verdoeld ia groepen, dl© mot uitzoadering Tan groop V*
all© ©on mia of moor s^jmealiaagead gebeel Torracsa,
G-roop It
de atialeg

Taa bet kanaal door bet Hartelsche Gat, do bo«w Taa de scbat-

sluis met

TocrbaTea ©a bet makon Tan de gelegeabeid tot bet inlat®a

Tsa water op den Brielscbe Maasboezmf
d©

afdamming Taa de Botlek aaa baar bOTemond;

d©

afdamming Taa de Brieisobe Maas aaa hear bonedenmondj

bet openmakoa

Taa bet kaaaal door Hozeaburg on den botiw ran ds ctearin ge-

parojocteerd© spuisluis,
Groep lit
de T^Tuimlag Tan de Hoord bimiedea Hsadrik-Ido-Aabachtj
do afdaBraing Taa bet Spuij
de afdarning Tan do Oude Maas;
d® aon l c*g Tan don f^endreehtaebo dooroteek;
d© afdarning Tan do Beneden-Morwod® bij Huls to Morwodej
d© afdaOTLing Tan d© Hoord bij Doi^recbtf
de af damming Tan de Dordtscb© Kll;
de aanleg Tan bet Ko^oodkaaaal,
Groep Ills
de normalisearing Tan d© Niouwe Morwede;
—de—
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de vluchthaven 1)13 d® Tongplaat;
het auaken vaa dea Sliedrechtsche doorsteek;
do ankerplaatsaa blj lleder-HardizLX7eld;
de afdamming van de fleaeden-Mersvede van Keder-Hardinxveld tot Slledrecdt
en de voiming van den boezam van de Beneden«iler’vv©(ie;
de Indijklng van de polders oostelijk van den doorsteek;
de indijklng van de polders westelijk van den doorsteek;
Groop III ;
de Indijklng van den Brabantsche Blesboscb;
de Inpolderingen en bedijkingen langs den linkaroevor van de Bergsche
Haas, den Amer en het Hollandsch Diep;
de noimaliseering van het Hollandsch Mepj
Groep V ;
de voortzetting van ds verbetering van den Rotterdamsch© Waterweg;
de nonaaliseering van de Lok beneden Schoonhoven;
de afdamming van dsn Hollandsohe ITssel;
de verbetering van de hoogwaterkeerende dijken langs de Noord, de Lak,
do Nleuwe Maas, het Soheur en den Niexiwe ?<?aterv;og;
d© Verbetering van de hoogxvaterkearenda dijken, behoorende tot den ringdijk van de Vijf Bllandea, langs de Nioxr.ye llerwod©, beneden de
Ottersluis, langs het Hollandsch Diep
langs hot Haringvliot,
1)8 werken genoand onder de groep I hebbsn batrelclcing op de inrish**
ting van den Brielsche Maasboez®a. De in deao groep ean te honden volgorde moet er op zija gerlcht, dat de werken aan en in do beide kanalen
worden voltooid, voordat de afdammlngen geresd Pljn, Tocrts, dat de ar»
damming aan den bovenm^nd van de Botlek voora£«.g^aat aan de afdamming aan
den benedenmond van de Brielsche Maas. Zou hiervan v/ordsn afgsweken en
de afsluiting bij den Koepel Zeebinig voorafgaian ar.n ds dichting van d©
Botlek, dan zou de kom van den bouzem van de Brielsche Maas bij elk getij door laatstgenoemd x«ater moeteii worden gevuld, met hst gevolg, dat
daarin hinderlijke stro^jnsaelhedsn zouden kunaen ontataan,
De werken genoerxd onder de groep II hebben betrokking op de Inriohting van dan boezact van de Oude Maas, ZiJ kunuoa nlot ’aoardan aangevut,
voordat de ^/erken genocmid In d© groep I zijn voltooid, De in de groep II
gageven volgordo der xverkzaamheden dient ta worden aangehouden, Alvorens
d© tot evengenoMiden boezem te rekenen wateren af ta sluiten, zal eerst
de Moord disnen t© worden verruimd,
Bij het afsiuiten van d© verschiUende rivlertakken doot zlch ver»
volgens dezelfde overweging voor aid bij de werken genoomd onder de groep
I; er moet tegen worden gewaafct, dat de getijbeweging hinderlijke stroomsnelheden veroorzaakt in de gatej waarlangs de vulling plants heeft van
de
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de nog niat gehajl afgedamde dealen van don boezam.
Oa hiaraan

te^mo&l te koaen, 1b de Ouda Maasboezeea trerdaeld g»»

dacbt In drie gadealtan, die acbtaraeaTolgens van da banedanrivloren
zullen word an afgasloten, ta watan :
a.

hat Spui van zija benedanmond tot nabij Oud Baijarland, waartoa e«a
tijdelijka afdasaing is gaprojactaerd onmiddallijk; baneden hat Boren
gat^at aea oppervlakt© van 24-0 ha;;

b,

de Ouda Maas van zljn beaadeamond tot Groota Ilndt, waartoa een tij^

dolijke afdaEmiag Is gaprojeetoerd omiiddallijk bonedan da Krabba,
mot ©an opparvlakta van 9>4 ha;
e*

hot bovea da onder

b gono^ade tljdalljka afdammiag gelegan deal van

den Oud© Maasboazem, mat ©an oppertrlakta van 600 ha.
BiJ da gegev«a opperTlaktaa la er van uit gagaaa, dat da aanleg
van hat Koodoodkanaal met do gaprojectaarda blnaanhaven

yoor

de binnen-

vaart, mat sen gozamenlijke oppervlakt© van 142 ha, wordt uitgesteld
tot na da voltooiing van da afdammingswarkan.
Do plaatsan van da ti Jdeli jke afdaaailnfeen zijn zoo gekozan, dat
do hieraan verbondan workzaamhedan zoo

min raogelijk kosten met zich

zullen meebrongaa. Da geprojectoerda tljdalljka dam bij Groota Lindt
slult aan de noordzijda aan bij hat tarraln, dat in verband met da al»
daar voorganoman havenwarkan is opgohoogd, an aan da auldzijda bij da
sadart kort opgehoogdan dijk van den bultanpoldarjQroot-Koninkrijk,
Bij de voorgestelda onderveirdealing van dea boozaei van da Ouda
Haas, ligt hat in da badoaling

aerst dm dam t@ la^aa in dan bovan-

mond van hat Spui bij Oud-Baijarland

m

varvplgaas dea® riviar

at

to

sluiten aan haar benadenmond, Daama wordt do tdam in da Oud® Maas gelegd
bij Groota Lindt, waarop da afdamming van deza riviar volgt bij da West*
gaul. Da dam bij Oud<-Baijarland kan dan w03»ien opgarulmd. Varvolgens wor»
den d© afdammingan in de Banaien-Merwede on de Noord uitgevoerd, waama
da Dordtsche Kll aan haar benedanmond wordt afgesloten. B© dam bij Groow
ta Lindt kan dan worden opgarulmd.
Bij da kause van da plaatsan van da tijdelijk© afdaramingen is rekening gahoudan mat de loop van d® getijstroanen. Zooals in § 25 ward

cm.-*

schraven, draagt hat Spui bij tot da komvuUing van hat hoogar llggande
deol van de Ouda Maas, Bij da voorgastalda warkwljaa, zullen aadat da
dam bij Oud*Baijarland is galagd, da stroomanelhedan in hat Spui tang©Volga Van da getijbeweging dus ear af** dan toaneman. Op d© Oude Maas
daarantagan zullen da stroomsnelbedan toaa®a®n, Dit is ©vmiaens hat geval
nadat dit water aanvankelljk zal zijn afgedamd bij Groota Undt. De koBhTulling yoor een oppervlakt© van ruim 9{» ha heeft dan plaats, alleen
door da Wastgaul.
Mat batrakking tot da ultschakeling van het laatst© gadaelta van
dan

-

den Oude Maasboesesi uit
venal jzlng naar §

25
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h&t regime van de benedenriviaren, zij er met

nogmaals op gessezen, dat do Dordtscbo Kll 2/3 ge-

deelto levert voor do komvulling van hot hooger li^eads deal van do
Ouda Kaas, da Bonaden-Men^ede en bet ’dantij. BIJ d© voorgestolde wopkwljze, zullen nadat da Banedan-Merwade en da Koord zljn ofgadamd^ da
stroomsnaJiiaden In da Dordtsoha Kll, tengavolgo van da getljbaweglng.

Diet veal veranderan.
Ben vraag, die zich tan ennzlen van hat bovenstaande naar voren
drlngt^ Is of hat noodig is om da tljdalijka afdamraingan to voorzian
van schutsluizan, die wannaar da daman wordan vairsirijderd, waar kuxman
wordan opgaruimd. In hat bijzonder is daze vraag klemmand met betr^«*
king tot den dam bij Crroote Lindt, naaimede de zeavaartweg van Dordrecht
tljdalljk wordt afgeslotan* Voorshands wordt ganeond, dat hat mogelijk
zal zl jn om de afdaqmlni^erken zoo in elkander te laten sohuiven, d at
de tijdelijk afsluitlngen slechts van korten duur zuUan zijn en dat
hot in verband hiarmede economisch niet verantwoord moat worden geacht
om voor den korten tljd, dat da vaarwaters verspard zullen ziJn, de
hooge kosten voor de tijdelijk© sohutsluizen to makan* Toor d# zeevaart
van Dordrecht irordt daze opvatting gesteund door do overweglng, dat
deze tijdelijk kan worden gericht langa do Htoord,
Do werken genoemd onder de groep III houden verband met hot makan
van den doorsteak bij Sliadrecht* Hat zal aanbavaling verdlenen cm da*
ze dooi^aving tagelijkertljd aan to vatten met de doorgraving bij Pa*
pendracht

mi wel, emdat bij laatstbadoeld werk een anomn t<^ort is ws»p

Zand, tarwijl bij aerstbodoeld work aan balangrljk surplus aan
aanwezig is* Om da g^achto te bepalon diene, dat aea balans van uitko*
mend®

m benoodigda hoevaalhaden spaci© voor de doorgraving bij I^pen-

dracht eon tokort aanwijst van

5$5 milioen m^zand on voor de doorgraving

bij Sliedrocht aan s\irplus van 4,2 milioen a^^zand, Hat verschll zal met
zand uit hat Hollandsch I^ep moaten worden a^utgevuld.
Groote hoavaelhadan zand zijn ook noodig voor da werk^ ganoemd
onder da groep IV, Aangencmen kan wordon, dat voor de dijksverbetaringen
in llbord*Brabant langs Boven-Marweda, Kleuwa Marwede, Bergsche Maas,
Amer en Hollandsch Diep, dus met inbegrip van de warkan tot indljkiag
van dan Brabantsche Bi8Sbos(^, ongavoer 10 miUloen a® zand noodig zul*
len zijn, Badoalda hoavedheden zand zullen eveneens moeten wordan ont*

leend aan hat Hollandsch Diep, De normaliseering van dit water biadt hiez«
toe een gunstiga gelegenheid.
In verband met da groote b^oefte aan zand voor da uitvoering van devoorganomen. werken, zij madegedaald, dat In dsn Rotterdamsche V/atorweg in

normal© ti jden van Hi jkswege jaarlijks ongaveer 1,1 mlllioaa ai? zand word^
gebaggerd banadan Maasaluis en ongaveer 8oo 000 ^ zand bovaa Maassluis.
Met

•
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Met inbegrip iran het coacessie-baggerwerk, wordt oader aormal® tijdsomstaadlgbedea jaarlijks ongeveer 2 inillioea m? zaad aaa dea Botterdamsche Waterweg outleead. Aaa dit zaad bastaat Toortduread beboefte^ la
Terband met het ophoogea raa terreinea ea het maken Taa loswallea ea
kadea aaa aieuws harens, soodat er alet op kaa wordaa gerekead, dat al
het zaad, dat op dm. faterweg wordt gebaggerd, ultsluitead besohlkbaar
komt Toor de oaderharlge plaanen.
Hlertoe meer zaad oatleenea aaa dea Rotterdamache V/ater^^eg, zou
alet Terantwoord zlja, aaagezlea dit water daa te

toqI

zou wordea ver-

dlept ea de ▼loedstroom daardoor krachtlger zou wordea. Beeda oader de
aoraale omataadigheden heeft ala gevolg vaa hat baggerea eoa gelaldelijkedallag pleats ran de gemlddelde hoogteligglag -vaa d<m rivlerbodea;
daze wordt geaohat op oagereer 5

per jaar.

Het moot eremrel wordea beschouwd als eaa gelttkklge omstandlgheid,
dat la de af te dsanmea rirlerea zoader eealg bezwaar zal fcuaxiea wosrdaex
gebaggerd, aadat doze troor do waterbaweglng op de benedearivlerea zullea
zija afgaslotea. la het bljzouder zullea aaa de Brlelsche Maas ea aaa de
Oude Maas groote hoereelhedea zaad konaea wordea oatleead.
De totale hoeveelheid zaad, die roor de ultroeriag der werkea zal
ffioetea wordea aaageroerd of rarzet, wordt geraas^ op ongeveer 55 & 40
mllUoea m5«
2a het TOorgaaMe w^d «p reeds op gewezen, dat de ope^rolglag
der werkzaamhed^ er op moot zlJa gerioht, dat laaggelegea gebiedea tlj*
dig vord«a beschermd tegi^ als gevolg raa de ult te voerea werkea hooge*
re stormrloedsstaadea. la het bijzondor geldt dit TOor de opeeaTOlglng

ran de groepea 11 ea IV* De werkea opgeaomaa la laatstbedoelde groep toebi
zull^ alet zonder gerolg blijraa tea aanzien vaa de te verwachtea stoxm▼loedsstanden. BUJkeas raawege de Stoxmrloedseomaissle rerstrekte gege*
Teas, zullea doze staadea bij Dordrecht wordea rerhoogd met oageveer

0.58 m, als gevolg vaa de Toorgeaomoa werkea tot iadljklag vaa groMea
laags dea liDkeroever vaa de Bergsche Maas, dea Amer ea het HoUaadsch
Dlep m de verkm tot ladljklag vaa dea Brabaatsche filesbosch. Aaagezlea
de lage liggiag vaa Dordrecht thaas reeds zorgen baart, moot deze verhooglag oatoelaatbaar wordea geacht ea wil het voorkomea, dat de water*
vrlj© ligglng van doze stad dient te wordea verzekerd, voordat d© eveagoaoemde iadljkiagswerkea zoover zullea zljn gevordard, dat de stormvloeds*
staadea hlerdoor wordea belavloed*
De werkea genoemd la de groep 7 vormen geen sameahaagead geheel.
Zlj kunaen geheel los van de overige werkea ea oaafhankelljk van elkaa*
der wordea ultgevoerd. Van de tot deze groep behoorende werkea Is de
af darning van dea Eollaadsche llssel het meest urgentv Wat uxgeatie ea
belaogrl jkheid

. 215 belangrljlcheM botreft, dlaut dit werk ook alat blj do workaa genoemd
In d® andar® groepese t@ utorden tea aehter gaateld*
▼oortjsottliig van da Twbetaj^ing van ami Rott®M®aacha ifataoweg
hoeft eanensijds d® striking <m hat trae^ van dan wsag van attend®®
naar zae t® ves^bstaran, AMaraijd® wordt ar mad® beoo^ m door d® vesv
ruiming d®r dwaxaproflelen nabij den mond, de atroonaneUiadan t® vermin*
derni, Daz® varralRlng zal hat blnaandriagaa vrm dea vloadstrocmi vergelEakkalijkon an daa bijdarag?^ tot aaa vardar landmarts drlngan van do
aoutgraao. la v®rbaad Mersiad®, zal hat In hat algeaaaa 6«,feascht aijn*
dat do warkm ter bsstrijdlng van hot landwaarta vorplaetaaa van da zoutgrens, zooals da afdaasing von d« HoUandscha Uasel* aaa da wsrkea tot
voortaetting van da vorboteriag van dan &*aterft;eg vooi^pmn.
Do in da groap 7 gaaosade vrarkm tot vorbetarlng van hoogaaterfteor<Wido dijkm kunnan oaafhaakelljk van da ovsriga warkan wordm uitg®vo«pd,
HUn urgantie wordt bapaald door dan apoad, die man wil batracht^ mat hat
z^arstollea van da achterllgg^da poldergabladon tegm hooga stomvloe—
d®a. Hat asal in hat algemeea aanbaveling verdieaan osi hat earst da verbetarixig tor hand to aaraan van da hoogriatarkeeranda dijkoa, waam^a d©
ffiawt belangrljke gablodea tagan hat hooga water wordan baajcharmd. Op grona
hlervan bahoort do varbatering van de dljk» van da Srtepaaerwaord, Schi@Xand asa Dalfland het earst in uitvoarlsg te woxd^ gaiMman#
Ka kennlsnemlng van hat bovensteanda zal hot duidelljk aljn, dat de
plaanea, die sich uitatrakkea over Zuld-^Iolland m Hoord-Brabant, oan onverbrakelljk gahoel vormon ®a dat da warkaa in laatatganoevade provinoie
e . •*■
©erst tan voile kuaaon wordea aangevat, aadat In baginsol tot de tiitvoering van da warkto la earstgenoasa^e provinoie la b.}a.lotefa,

I

98* Hen varlant-plaa voor de rivierwerken bij Itordracht,
Ale bealuit van dit hoofdstnk moga maiding worden gomaakt van eea go*

eijzlgd plan voor d® rivlerwsrk^ In da nabijheid van Dordrecht. Dit plan,
dat ontworpea is door dm Eoofdingeniaur rm dm Siakswaterstaat P.Stalllag
on dat door deaan Hoofdlng^iianr kraohtlg wordt aaabevolaa, ia aangdgevaai
op da teekmlng 46,
Hat plan onderscheidt zich van fie bovenaangegeven oplossing voor hot

yijfellandenplaa in de orngoving Van Dordrecht hierin, det de Papmidroehtaoh^
doorsteok kcwit ta varvallan mx dat do vaargoul geprojecte^rd ia tnsochwa
da bastaande bandijken of wal binnan da ultarste bagrenziniian van hot rlvlarbad.
De voornasmate motieven, die tot hot plaa^talling hebben goleld, zijn
in de eersta plaats ora den doox^taak met alja kostbare riviordijkan door
hot vaaaachtlge geblad van den Bapeadreohtaehe polder to ontgaan an vervol-

gana
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m.

de rlvler an de sluizexi, laot tarn bedrijvlgheld, diobter blj Dor»

drecht te lio\ideii on aldua de

Toor Dordrecht aan hat Vljfellandenplan rer-

bonden nadeelen zooreel mogelijk to beperic®!. Hier volgt thans eon korto
omschrijvlng ran hot plan-Stolllng.

Hot rlTiertraed is zoodanlg, dat do scherpo bocht van Boneden-Moinv^^
op Noord wordt afgasneden on d at hat rivlervak de Pelsert door do vaargeul geheel wordt verlaten. In strocMafwaartsche riehting verkrijgt de rl¬
vler aan de spoorbrug blj Baanhoek afinvaakolijk een nagenoeg gestrekt vorloop. Na een zeer flauwo S-bocht to hsbben doorloopen, komt de rlvler, te
beginaan ongavoer 500 a benoden Huis te Merwede, te liggea in een bocht
met een straal van 2500 a, die tegenovar de op de landtong do Staart gelegen Vuilverbranding overgaat In ©on straal van 1800 la. Do roiddolpuntshook
van het gedeolte met laatstgenoemde straal bedraagt 65®. Met inbegrip van
het gedeslte, waarvan de straal 2500 nt bedraagt, is de middelpuntshoek
90®, Svenals bij hot doorsteekplan is de rlvier 250 in breed. In de bocht
is de rlvier verbreed gedacht tot 280 m,

Ais gBvolg van hat g<&ozen tracd wordt een gedeelte afgesneden van del
als een eiland in de rlvier liggenden Sophiapolder, hetgoen feltolijk near*
komt op een plaatselijke verbreading van de Rietbean. De geprojeoteerde
vaargeul gaat hler met enkale flauwe bochten over in hat lager liggendo
gedealte van de ETooird,
De af damming van de Boned en-Merwed© is zoo larig mogelijk en d© afdamming van de Noord is zoo hoog mogelijk geprojecteerd, Beide dammen zijn
met een dijkvak van ongeveer 200 m leagte met olkandor verbonden.
Da dam In den benedenmond van de Beneden-Merwede vlndt in oostelljke

riehting voortzetting in dan hoogxaterkeerendon dijk langs den noordelijken
oever van het Wantlj, Zuldelijk van de Maarwedehaven en van do geprojecteerde haven in den Merwede polder is het tracd van den dijk nagenoeg in overoenstemraing mot het dijkstrac4 volgons het doorsteekplan,

1

Do dam in den bovenmond van de Noord vlndt in westelijke rlohtlng

voortzetting tot nabij den hoogsmterkaeronden dijk van de Zwljndrechtsche
Waard, In dit dijksgedeelte is net sluizoncomplex geprojecteerd, dat bostaat ulfc twee sluizen van 14.0 m

z

16 m. Daze sluizen komen met hot buiten—

hoofd te llggen in de hoogwaterkeering. Buiten de sluizen is een voorhaven
geprojecteerd, waarvan do lengte, gemeten van het voorfront van de sluizen
tot da ontworpen zuidv.estelijke normaallijn van de rivior, ongeveer

600 m

bedraagt, De breedte van don havenmond bedraagt ongeveer 170 la* De bresdte
van het water, wa^irlangs de scheepvaart van de Oude Maas tot de sluizen
toegang heeft, bedraagt tusschoa de ontworpen rommixigwerken ongeveer
De hoofdwaterkeerlng vlndt haar voortzetting in

&m

8o m,

dijk, die langs

den westelljkan oever van de voorhaven komt te liggea en blj de in open
verblnding met d© Rietbaan staonde Strooppot verbinding ktijgt mot dan bandijk

217 dijk van fie Zwijadreciitsch© Waard, Dsao bandijic wordt over ©an afstand van
•

oageveer i^OO la gevolgd* Waar de bestaaada lioogwaterk@©reiid© dijk van d©
rivisT terugwijkt, is ©vsaals volgaas bet doorstaekplan, door den nieuwen
dijk eon neer buitenwaartscne llgging gekozea.
Ten s^nziaa van den dljk
den noordoosteli jken oevar van da ta vsrboteren rivlex, diene het volgende,
Svenals volgens bet doorstecskplan wordt de ontworpen dijk benedan de
spoorbrug bij Bafintioek zoo gelegd, dat de werf lanaor ea het Betoabedrijf
van Volkar buibendijks komen on dat het buitandijksch© gebied, weartoe behooroa d© Hoordpolder, de Ketelplaat en de Slijkplaat, wordt ingedijkt.
Bonedemsaarts van d© Oroote V?iel, waar de dicht bebouwd© kotm van het
dorp Papondrocht beglnt, kCMt dd nlemve dijk buitenv/aarts van d© bestaand©
hoogwaterkoaring t© liggen, ongevesr tot d© aanlegplaats van Boal© en Van
Eest^eni vanwaar het bestaando dljkstracS xsordt gevolgd tot d@ iferf Schraa.
Do benodeawaarts van dea© werf liggoad© Nieuwlaadpoldsr is, ia verbaad mot
het gelcoaea dljkstracS, Ingedijkt gedacht. Boaeden de aanlegplaats van Boo¬
le en Van Eesterea, korat ©en dam door d© Koord,
Do oatwsrper heeft van de liggiag van de dijken, Zuidwestelijk van d©
te verbeterea rivisr, gebruik gemaakt om ©en laadverbiadiag to varkrijgen
tusschea de laadtoag de Stuart ea Zwijndrecht* Daartoe is ©©a weg geprojec—
teord, in het verlengd© van d© op evengonoemd© landtoag gelegea Itoasstraat,
die den ontworpen dijk in westelijke richting volgt, met bruggea over da
buitenhoofdea van de slulaen wordt gevoerd ea vervolgens bianendijks zijn
voortzettlng vindt In ©en weg, die aansluitlng vorkrijgt met dea Dordtsch©
StrastY/©g, Van hot oud© stadsgsdoelt© van Dordrecht ia vervolgens een weg
geprojeoteerd la het verlengd© van de Wljnstraat, die ongeveer loodreciit
komt t@ liggon op den weg op dea dijk tussohen da Staaart an Zwljndreoht ea
waarmede Dordrecht teveas een verbinding verkrljgt met den aan de ander®
aijde van laatstbedoelden dijk geprojeotserden Joswal. Dezo aan opan water
gelegen loswal is dua bereikbaar zoowel van Zwijndrecht, ala van Dordrecht,
ala van het Industrie gebled op d© Staart* Het ligt tevena in de bedoeling
om den wal t© feebrulken als aaa^legplaats voor da ontworpen veervtKrbinding
met Papendrocht, Volgens de plannen van den Hocfdlngenietir Stalling, zijn
aldus de aan het onderwerpelijke gedeelte van de rivler gelegen woon- en
Industrleoentra voor hot veikeer te land met elkander verbonden,
De dam, waarop do weg Is geprojecteerd in het verlengde van de Wijnstraat, heeft ook nog een andere beteekenls*
2Sooals in het bovenstaande word ulteengezet, komt bij Dordrecht de gelegonheid tot het inlaten van water op den Yljfellandenboezem, Volgens hat
plan-stalling. Is deze geprojecteerd op het meest westelijke gedeelte van de
landtong de Staart* Ctei nu mogelijk te maken, dat het aan den benedenmoncL van
het Wantij in te laten water op de afgedamde Oude liaas kan komen, is ia den
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djar* door dm bovormond imxi dez® rlvier am keeraluls eaprojactam^d, waarTsa hot do hadoallag la, dat zij als regal opoa staat*
¥aaao«r or schtar bmooft© bestaat ora do atadm^atoran van Dordrecht
door te spuiea, wordt d® koarsluis goalotoa. Door water in te laten door
da alais aaa doa bonwleffij^orid vsa het rt’nntij* kaa dit water dan worden op-

gezet* Ket trerval* dat daardoor aan d© keeraluis ontateat^ kan vrordon benut
Offl boTondaras water op Dordrechts^t^chton In ta laten m bsRedendama uit
dOE© grachten water op d© Oud® Jla-as te loojsen, D© aacwezlgheld van den dtm
met keersluis stolt d\is in d© gslegenheid c^» het water uit da gracbten ran
Dordrecht te brangen op den boescss van de Oud© Kaas.
Do voor- @n nadeolm, verboadea aan hot plaa-Qtelliiig, in vorgolijking
met hot doarsteekplaa, slja weetrgogovan aan het ©ind® van hoofdatuk ¥.
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De eOTolgen van hat Vljfellandeaplan.

§ 99» Da bestrijding van het zoutbeawaar.
In § 47 word reeds ©en an aMar medegedeeld over da wijziging in da
▼©rhoudingen Tan dan opporwatorafvoer on den vloedaanvoer, ala gerolg ran.
da Toorgenoman plannen. Met betrolciclng tot daze wijziging on d© gerolgaa,
die hl©rult voortvloeien ten aanzisn ran de zoutgrens, kan het volgeade
v^orden opg®Tierkt»
Zooala do erraring lieeft gsloard, llgt d® zoutgrena bij H.v;, blj den
aornrilsn opperwaterafroer on een noiTRaal getijj ongeveer tegenoTsr d®
Parkhaven, of ¥;ol bij Jmr 1002,500, Bij den noiroalen opperwaterafToer en
eea nomaal gotlj, is de opperwaterafvoer daar ongeTeer 56^ van de som van
den oppairwaterafvoer on den vloedaanvoer. Eieruit kan ivorden geconcludeerd,
dat ledor hcogsr*at©r de zoutgrons strooniopwaarts brengt tot waar de evengenoonde verlioxxding tusschen opp©iT;atBrafvo©r en vloedaanvoer bestaat. Geiieel
Juist is doze gevolgtrokking niet, omdat de nate van bet oaboogtrekk@n van

de zontgrena bij ieder getij wel voornainelijfc, doch niet alleen, afhankcliji
Is van fie verfaouding tnsschen opperwatorafvoer en vloofiaanvoer. Ook hot pro*^
fiel van de riviersal hierbij van iavloed zijn. Zoolang geen anfiere aaimijzlngen ten dienste staan, wordt voor het geven van ©im benadering voorshaade
evenwel gemeend, dat de bovenaangogeven verhoudlng tusschen oppsrwaterafvoar en vloedaanvoer eon voldoenda juist beeld geoft van fi© plaets, wear de
zoiitgrens zlch zal inatollen.
Met verwijzing naar de teekeningen 16 en I7, waarop d© verhoudlng tus»
sohen opperwaterafvoer m vloedaanvoer is aangegsven voor den noraialem op»
ponvaterafvoer en voor den O,L,R,»afTO0r, kan d© ts verwachtan verplaatsing
van de zoutgrens als gevolg van de uit ta voaran workea als volgt worden
aangsduid.
zoutgrens bij H.?l,
normal© afvoer
bij kmr

0,L,R.-afvoar
bij kmr

bestaand© to©stand

1002.500

991.900

na afsluiting Brielsch© Maas
na afsluiting Erielsch© Maas
en Hollandsche IJssel

1005.700

992.900

1006.700

997,000

na uitvoerlng Vijfeilandenplan

1010.500

998,000

Cm aea denkbeeld to gevea van daze verplaatsingen, zljn d© zoutgrenzen
voor den bestaanden toestand en voor don toestand na uitvoerlng van het
Vijfellaadenplan
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Vljfallandoaplan, anngagev®:! op de taekeaing 2. BiJ boschouwlag hlerran
blijkt, dat bij den aormlen oppsrsvatarafVoQr d© zoutgraias, die thaas llgt
togmio^ror do ParkhoTon. ns d© ultvoering van hob Vijfellandenplen znl ko*
ffioa to lig^jan taienovor do KonlnHln •,?llholniTiQhavea, D© Torplootsing bodrasgb 8 ten,
BIJ don 0#L»H,»aPvoQr zal doze grons zlch vorplaatoea van ©von bov®i
Bolneo bob bonadon d® golegenheld bob hob inlaben van waber* ten behoove
van hob drlnkwatsrlaidlHgbedriJf van Rottordaiaj eon vsrplaabalag dus van
6 tea.
Ton nanalsn vun da verplaabslng van do aoubgrens bij don O.L,R.*af▼osai* vnlb hob op* dat er oea bobrekkalljk kloin varschil boabaat brisaoh«i
de plaabs* waar doze grano sich sal instollen, na do afalulbing van de
Brielsoho Maas on dan HollanSsoha XJsoel ©n do plants* waaa d© grons kosnt
bo ligi5oa, tm de uitvoering van hot TiJfaHandonplan, Do oorsaak hieirvan
moot hiorin vwrdon gosochb* dnt on bij lago oppemwatorafvooron jseor TObom
door do Ktx>rd bob afroor be hrongen, hob profiel van dlb water volgena hot
Vi Jfollandonplnii a'ordb varruted, neb hot govolg* dat de vlo'^strMt® laiader

waerataad ondorvlMb, daardoor krachblger wordt m. vordor sbroomopwaarts kas
doordringon. Do voordool^i varkrogsn door ©an sbeikor^ opporwotorafvoer
bij
woi*d®n due gedoaltolljk to nleb godaan door ds boenosilng van d^
vioedatroon,
Volladlghaidahalvo ia op do tegsksning X^ nog ofiagogovon do verhouding
tussohon don 0,L*li«"-afvo@r m don vloodaanvo®?, voor hob geval, dab zon
worden ovorgogaan bob do kanallsatlo van dm Neder-Rija on da lok. Als govolg van dlb work jaal* wannoor bij logo opporwaborafvoeren de sbuwen in
working brodon* do vloodstroom aan den boaodottraond van d©
boenotaan. Do
kanalisatia hesfb dua oenerzljds tea govolgo* dat bij laga rivierafvooron*
do opperwaterafvoor stark wordb boi^eikt on aMoarelJda, dab d© vloedabrotm
dan kraohbiger wordb* Dib skjX niob allom ©@n zeor ongnnatig© vwhondlng in
hot lav® roopim tussoh® dm vloodaaavoer ® d® opparwaberafvosr op do
Li*, mar ook op do SJieuwo Maas* Hob govolg zal zljn, dab d© 2ouber®s bij
0*I.,a* zal doordrlng® bob dm bovanmond van de NierTwo Maaa* Ofsohooa niet

is be vorwaohb®* dab hob zoute water door d® vloodstroom in bebeekmando
mbo op de Noord sal word® gobraohb* aaageziaa de vorhoudlng bussoh® opper*
wabarafvoer m vloodaanvoor* zich door ban gunabe zal wijzigeii* bostaat er
redea cs© aan be namea* dab hob zouto water bij d® 0*L,R,-a3rvoer wol in de
gakanallseorde Lek zal doordrlng®.
Op do bo^anlr^ 1? la do invloed van do kanallsatlo op do vorhondiag
tusach® opperwafcarafvoer ® vio<^a®vo0r aangagov® voor d® bostfiand®
booabaad on voor doa booaband na de volb®iing van heb Vijfailand®plan,
BXlJk®s de flgnur* wrd® do nadaol® van de kaimli®tie nieb opgehev®
door
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door do aan dit plan ▼©rbonden Toordoelon. Ket betr^lng tot do verzoutlng
Tan do Nieuwe Maas, moeten do aan hot plan tot bet kanalisooron van den
Neder-Rijn on do

verbondon bezwaren dan ook van overw^andon aard wor«

don geaeht*

§ 100, Do bestrljdlng van do vervuillng van het boQzansgqter.
Bij de ultvoering van bet Vijfelland©nplan ssnllon open aan do getijbewoging oaderhevige ;?atsren in gesloten boesoas vioriien bersohapeax. Dit
blijft niet aonder gavolgeii ten aanaien van hat vraagstuk van de vervul**
ling.
Tot hedan to© is befc gebruikolljk gotjsoot, dat de loosing van afvalwater door stedan ©n bedrljven op de rivisron xverd toegeataan. Mot d© to^oming van do bevolklng en de hoog«n*e elscken, die aan d©
steld, is ©enter eem strovon oatstasm

hygiUn© worden go-

osi het afvalvmter vddr de loozing ta

zuiveren, Het vraagstuk van de veisruilijag van opaabax'S v/atnren heeft zlch
den laatsten tijd zoozeer tof'<?aGpitst, dat ingrijpan van overbeidawege op
den duur nict kan uitblijven en naatregelen tor beteugeling van dlt euvel
langs wettolijken wog sijn t© verwaehten,
Het zal evanwel duidelijk zijn, dat bij de eiseben, die aan do zuive*
ring van bet afvalwater worden gestald, eon andore laaatstaf zal wordan aangelog^d, wannoer de looslcg pleats heeft op ©en open rivier, dan op ©@n go^
sloten boesCBi, In het leatste geval sullen d© eischen worden vwseborpt,
Zoer zeker geldt dit voor den boezOTi van de Oude Maas, waaraan ismers water
^ sal worden ontloend voor do drinkwatervoorsioning,
Po Oude Maas, die het groctste gedeelte von evengenoKidon boezeai zal
uiteeken, ontx'angt in ongesuiverden toestand het stedelijk® en industrieol®
afvalwater van Dordrecht en Zwljndrecht, alsook het oneezuiverdo afvalwater
van de anifcerfe.briekente Puttershock en Oud-BeijerLand.
Ora verontreinlging van den Oude MaesboezsB. tsgen te gaaa, zal hot af¬
valwater volledig jRoeten worden gezulverd, Ivet'.eeas sou icunnen v<>orden ovorwogen ora dlt water buiten den boesjsn te brengea, Ket is denkbaar, dat dlt
zou kunnen geschieden met het afvalwater van Dordrecht, dat dan langs em
persleiding op het Hollandsch Dlep zou aioetsn worden gebracht, Bij ©en voorlooplg ovorleg raet bet R1jkslcstltuut voor ziiiverlag van afvalwater Is echter gebleksn, dat d© verwezenlijklxig van dlt denkbecld op groot© bezwaren
zal stuiten,
Sr sal due een plan noeton wordan opgamaakt voor de suiverlng on do
besinking van het afvr.lwator voor Dordrecht, Zwijndrecht, Puttershoek en
Oud-Baljerland en cm varontrolniging van den Brielscbo llaasboezea tegen to
gaan, evoneons voor Brielle. In den tljd, dat deze nota is opEomaakt, beeft
de gelagenbetd daartes ontbrokan.

LJOl "
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§ 101 • 105. D» SehaepTaartbelangaa.
§ 101. D9 seheepyaartbelangen van Hotterd^.
Mat de in het boveastaand® oinsehrevea plannen wordt niet t« kort ge»
daan aaa de scheepTaartbelangon van Rottierdam, Met varwljziag naar de teekeniagen J2, >4 ea >5, kaa liieromtront het volgeada ^vordea medegedeeld,
Bij dan aanleg van de geprojacteerde hoogv;aterk©eringsn, blijvea de
bostaanda havens liggen aaa open water. Foorts is er mede rskening gehouden,
dat 00k de nleuw© havens kunnen worden aangelegd aan de open rivier.
Waanear de plannen tot voortzotting van de varbetering van den Hotterdaffische Waterweg worden veivjazenlijkt, zal dez© weg van Rotterdam naar
zee beter zijn dan oolt te voren. Door de verruiming van het rivierprofiel,
zullen de stroomaneliisden zooveal mogelijk worden beporkt. Met betrekking
tot deze snelheden diene het volgenda.
Bit e?n vergelijklng van de teekeningen 5 en I5 laoge blijkon, dat de
vloedaanvoeren bij een normaal getij en bij den normalen opperwaterafvoer
beneden Rotterdam zullen afnemen. Voorte, dat de ebafvoerea bij den norraalen oppenuaterafvoer in de Nieuw© Maas wel zullen toenenen, doch dat deze
In het Scheur ®n in den Hieuwe steterweg, aan de uitoonding waarvan de scheep*
vaart tijdens den ebatroom den meestea hinder van het uitstrooaande water
ondervindt, oagevaer hetzelfde blijven. Met de volgens het Yljfeilandenplan
voorgenonen plannen zal een dusdanige strooHiverdeeling woi*den verkregen^dat
bij lage afvoeren eveaveel Waalwater Xangs de NieuA'e Maas nanr zee stroomt
als langs de Nieuwe Merisada. 31 j toenateande rlvierajOfoeren zal de afvoer,
langs laatstgeno^nde rivier, naar verhoudlag echter laeer toenemen dan de afv
voer langs do Nleuwe Maas, zoodat deze bij hooge opperwaterafvoeren niet
hooger behooft ta zlJn dan bij den huidigen toestand. Bit een en ander volgt,
dat ofschoon de ebstrooiz langs de Nieuwe Maas bij lage en bij normale opper—
waterafvooren in het algemeen krachtiger zal zijn dan voorheen, voor toeneming van de stroomsnelheden op het benedendeol van den Eotterdamsohe Water—
wer geen Trees behoeft te bestaan.
Gehsel juiste gegevens hierontrent zullen echter eerat kvmnen worden
verstrekt, nadat de hierop betrekking hebbende berekeningen zullen zijn be—
bindi»rd.

De verruiming van de Noord en de voorgenompn riviervsrbeteringan bij
Sliedrecht sn bij Papendreeht zullen leiden tot aan vorbetaring van het be—
nedend&el van den vaarweg, die door de op Rotterdam gerichte Rljnvaart wordt
gevolgd. Als gevolg van de ontworpen wQrkej zal de rivier waarlangs deze
vaart zich richt, van de splitsing bij Kop van *t Land in bensdenstroomsche

richtlng nagenoeg over haar geheele lengta worden verbreod tot teominste 25OHI.
Da voor de scheepvnart hinderlijke bochton zullen daarbij worden venrulmd.
Voor
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7oor de langs de Boven-Merwede m do Bonodon-Merwod© op Rottordaa gerlchte

blnnenTaart ea loxstTaart, moeton. doze ■v'erbeterlngen van groote beteokenls
wordea geacht.
Voor do vaart van Sottardam op bet HeUegat staaa voortaan driowegen
open, to wetaa ;
1. do wog langs do Mouwo Maas, do Noord, don Papendrecbtsche doorstoeic, don
Sliedrocbtscbo doorsteelc, do Nieuwe Morvsod© ©a hot HoUandach Diepj
2, de wog langs da Nieuwe Maas, do Noord, do Oudo Maas, hot Mallogat, do
Dozdtscbo Ell on hot HoUandscb Dlep;
5. do wog langs bet Koedoodkanaal, do Ondo Maas, do Krabbogoul, do Dordtscbo
Kll on hot Hollandsoh Diep*
Blj hot volgen van do wegen, gonoomd ondor 2 on 5, mooten slulzen worden gopaasoord. Bij hot volgen van den wog, gonoarad ondor 1, bohoovon gem
sluizen to worden gopaasoord# Ofscboon laatstbedoelde

dus opporvlakkig

bosobouird in hot voordeol is, is dit in foite niet hot goval, aangezien dozo
blijJcons do op do toekoning 18 aangegovan schamatischo aanduiding van hot
Vijfoilandonplan, rula 10 km langor is. Do motiovon, die aanleiding kunnon
zijn osi don oonon dan wol doa anderon wateirwog to klozon on die voor oen
niot onbolangrijk deol vorband houdon mot hot getij, zijn omschrevon in do
§ 52.
Hot moot word®! orkond, dat mot do uitvooring van do ontworpon workon,
waarbij do Oudo Maas on do Dordtscho Kil worden afgedamd, do bolangen van da
verbinding to water tussch^ Rotterdam on Antwerpen nlot wordew gedlend.
Inmiddols is hot nog niet mogelljk om tbans roods to ovorzion, hoo
ztraar dit aan hot Vijfoilandenplaui onmiskenbaar verbonden nadeel op den duur
zal wegon* Tegenovor hot nadool tooh van ©on langoroa afstand, wannoor do weg
gonoemd ondor 1 wordt govolgd on van do aanwozigheid van sluizen in dan hui*.
digen vaarw^, gonoemd ondor 2, staat, dat bij hot volg^x van don vaarwag,
genoomd ondor 5* Isrags hot Eoodoodkanaal, do

afstand tusschon Rottordemi ©a

Antwerpoa aaamarkolijk lordt b^ort, indion do wostolijk© havonbassins van
Rotterdam als begin- of oindpunt kunnon wordon besohouwd. Indion dus do havenuitbreiding van Rotterdam in westolljke riobting blijft voortgaan on wannoor
hot Koodoodkanaal ©on rochtstroeksch© verbinding vorkrijgt mot do Waalhavoa,
zal do wljziging in don vaovweg tusschon Rotterdam on Antwerpen, niet als sen
emstlg bezwaar beboaven to worden gevoeld#

Do bezwaron verbondon aan ovonbedoold© wijziglng wordon nog moer verkleino
doordat do aanleg van hot Koodoodkanaal gologenbeid biodt tot hot inricbton
van oen binnenbavon voor do binnenvaart. Over hot bolang van doze haven on do
motiovon, die tot hot projoctooron van dit work gobbon goloid, word roods eon
on ander modegedeeld.
Zooala word uitoongozot. Is do aanlog van hot Koodoodkanaal voor do Rijnvaart

op Rotterdam on oragoving niot zoozoar van bolang in direoton zin, omdat
doze
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doze vaart zloh In hoofdzaak zaX bllj^en riohten langs do Koord, dan wel in
Indlrecten zln, doordat da Taart door do Dordtscba Kll zloli voor een groot
gedoaXte door ganoeaad kanaaX zal

rioht^, met hot govolg, dat d© druk bova-

ran Noord on da Nieuwe Maas zullen warden ontlast. In rerband hierraeda zal da
»

ontworpea binnonraarthaTran van minder balang zljn roar de Rijnvaart, waarToor zlj aanvankolijk Is badoeld gewaest, dan wel voor de vaart ran Rotter¬
dam op hot Hellegat, Ybor laatstbedoeldo Taart, waarran een belangrijk deal
zieh Zal rich ten door bet Koedoodkanaal^ zal d© baTen dus kunnen worsen be—
wacbtrulffito TOor 8leepaebepen4ull©n kunnan wordan ontbonden. De baTen zal tevens dienst kunnen doon als Tluobtbaven bij inTallend© rorst on
als b^ghaven voor drijvonde pakbuizen.
In verband met bet bovonstaand© zal d© beoordoeling van de vraag of de
aanlog van dez© haven en dus ook van bet Koedoodkanaal ©conoralscb verantwoord
is, in sterke mate afbankelljk zljn van d© verbouding van de vaart van Rot¬
terdam naar bet oostaa on de vaart van Rotterdam naar bet zuiden. la laatst*
bedoeld® vaart niet van voldoende belang, dan vervalt "blermed© bet voomaamste motief <m de geprojecteerde binnenvaartbaven aan t© leggen en wordt aan
de overwegingaa, die tot bet ontwerpen van bet Koedoodkanaal bebben geleid,
de voornaamste grond ontnomen.
SHJJsens bet medegedeelde in § 54, kan bet sohoepvaartvorkeer van Rot—

^

terda® en omgevlng op bet Hellegat worden aangencwaen op rond 95 000 scb^on,
met 0^ laadvermogen van 16 mlllloon ton. Daze aaanama berust op een c<miblnatie van statistisobe gegovana, waarnaar in § 16 en bet

voorafgaande

is verwezen. Hat moet evenwel worden betreurd, dat d© gelegenbeid heeft ontbroken om door bat doen van verkeerswaamOTingen na te gaan of de verkregen
resultaten in overeanstemiaiag zijn met de werkolijkheid. Hat zal zeer zeker
aanbevaling verdienen om na terugfceer van normale tljdsomstandlgbeden, terzake een onderzoek in te stellen, Indian de aanname eobtOT 4nlst is en de voorbanden gegevans wijzen wel

in die rlohtlng, dan zal de aanleg van bet gepro-

Jeoteerde Koedoodkanaal en de ontworpen binnenvaortbaven aan een dringende
beboefte beantwoorden en de scheepvaartbelangen van Rotterdam zullen daaimede
belangrijk worden gedlend,

§ 102; De scheepvaartbelangen van Dordrecht ala zeebaven,
Blijkens bet voorgaande vomen da voorgenomen plannan geen beletsel om
de bestaazute havens van Rotterdam als open havens te laten voortbestaan, Blj
Dordrecht is dit anders. Doordat verscbeidene rivieran van bet net der benedenrlvieren worden afgeslotsn, waarbij een dam wordt gelagd in den beneden-/
mond van de Beneden-Merweda blj Ruis te Merwede, komen alia havens tMi westen
van dezen dam aan gealoten water en blijven alleen d© havens, wier toegang
oos^lijk van bedoelde afdamming llgt, voortbestaan als havens aan de open rivler.
Tot
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Tot eeratbedoelde oatogorio behoort da zoahav®! vaa Dordrecht, Na de
totstaadkottiag Tan bet Tljf0ilajidac.plaxi toch, sal deze haven voor de scheep▼aart slechts door een sluia berelkbaar zijn, ?oor de beoordealing, welice
boteekenis voor Dordrocht most worden gehecht aaa dezen ovsrgang ran open
ze^aven tot gesloten haven, dient te worden overwogen, welke de baLangen
▼an Dordrecht ziJn blj de zeevaart, zooala deze zich op hear zaehaven heeft
ontwlkiceld, Uit de beschrijvlng, gegeven in § 10 blljkt, dat deze vaart eerst
eenigen onvang heeft genoaen in de laatate jaren rddr den huidigen oorlog.
Da ontwikkeling van deze vaart, die tot uitdrukking komt in de cijfera verstrekt in den staat DC van de bijlage I, is echtel? gebleven van beseheiden
aftaetingen. In 1959#

jaar waarin het grootste aantal schepen de haven

van Dordreoht aandeed, bedroeg het aantal binnengeka's.sn zeeschepen slechts
650, Zij hadden sen gezamenlijk laadvermogen van 1 445 000

br, of 510 000

B.R.T,
Ofschoon terzake gsen cijfers kunnen worden verstrekt, behoeft het geea
nader betoog, dat men bij do stichting van d© zaehaven an de verbotering van
den zeevaartweg ven Dordreoht hoogere verwaohtingen heeft gekoesterd, niet
alleen met bstrekking tot hat aantal, maar ook ten aanzien van de afmetiagea
van de zeeschepen, die d© haven zouden aaadoen, Dit blijkt onder meer nit de
wijze, waarop men de haven heeft toegerust voor den ovorslag van het zeeschip
op het binnenvaartsohip on wsarorntrent gegeveas kunnen worden ontleend aan da
daarop betrekking hebbende beschrijving in de lagenieur vea Ir, H,Ver3te^
{lit.6),
Men heeft de zeehaven langs het Mallegat voorzien van een langwerpig opslagterrein van 10 000 a2, ruimte biedendo voor den opslag van
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000 ton ko-

len en 40 000 ton «rts. Op dit terrain heeft men looda®a gebourrd voor don opalag van stukgoed, Aan de binneazijde van het opslagterrein, heeft men sea
haven voor binnenvaartschepen aangelegd, die van de eigenlijke zaehaven is
gescheiden door oea pier breed ongeveer 10 m ea lang ongeveap

28o

m, De pier

en het opslagterrein hebben gezamenlijk een enkelsporige verbinding met het
apoorwegstation van Dordrocht, Voor het laden of lossen kunnen de zeeschepen
ligplaats nemen aan de zeehavenzijde van de pier ea do binnenvaartschepen zoowel langs de pier aan do zijde van do haven voor binaeaschapaa, als langszij

het to lossen zeeschip, Voor dsn overslag van massagoederen heeft men vier brug

kranen geplaatst, elk met em hafvermogen van 10 ton, een overspanning tusschen
de steunpunten van 65 m, ecm uithouder van

50

ei aan de zeehavenzijde en een

uithoudor van l8 m aaa de zijde van het opslagterrein, la navolglng van de
groote overslaghavens, heeft men aldua eon installatle verkregen, geschikt om
schepen met vier luikhoofden in den kortst mogelijken tijd te lossen, Blijkbaar heeft men bij de bepaling van do afmet ingen van d© los- on laadgelegenhoid en van het aantal kranen, gerekend op de komst van de grootste vrachtsohepen, De brugkranon, die inmiddels door den bozettenden macht zijn weggeVOOTd

- 226 ▼osipdj 2ija nloffiiar allan tegeli^k In bodrljf geweest# D© groote zdesohopon,
wier komst men verbeldde, lisbben Dordrecht slechts blj ultzondertng bezocht.
Naast ds omschrevsn oTrerslaginrichting, bestaat aaa Dordreehta zeeha*
Ten gelegenheid tot rostlglng van zeahaveninduatrlefen. Van deze golegeaheld
is maar esn zeer spaarzasia gebruik gemaakt. Behalv© het overslagbedrijf, is
de aan de zeehaven gelegen croosoteerfabrl^ van de Koderlandsch© Spoorwegen
het eenlge bedrijf, dat zeeschepen voor den wal krljgt. Bij de eveneens aan
de haven gevestlgde Stlkstofblndingsladustrie H.V, Nederland, komen slechts
binnenvaartschepen voor den wal* Aangezien laatstgenoemd bedrijf aan de zeehaven feitdlijk niat thuls hoort, hoeft men zlch blljfcbaar genoodzas'.kt gezlen cm van de aanvankelljk voorgenomon gedragslijn af ta wijkmi en bij gebrek aan belangsteUing voor de vestlging van zeohavenindustriegn, andere
bedrijven to© to laten* Ook in dit opzlcht is het havenbeheer dus teleurge—
steld*
Waar de zediaven ondanks de kostbare werken zoowel aan haar uitrusting
als aan haar verbindingsw^ met de zee, zoo weinig levensvatbaarheid haeft
getoond en haar mogeli jklieden blijken te liggen beneden hot niveau, waarop
hear aanleg economisch verantwoord zou zljn geweest, most worden erksnd, dat
de overgang van open naar gesloten haven een achteruitgang zal kunnen beteeke*
non, Indien Dordreohts ze^avon zou hebben boantwoord aan eon bestaande behoei
te, zou eon verdere opbloel ook to venvachten zljn na de afdamraing van de
Oude Maas* Voorbeeldan van bloeiende gesloten zeehavenssijn aanwezig in Amstor^en G©nt* De groote dokken van Londen en Antwerpen liggen eveneens aehter
aluizen.
Wat de toekomst van de zeehaven van Dordrecht betreft, deze zal haar beteekenis hehouden voor den overslag van mass ago ederen, bestemd voor hot zuiden des lands en voor de streek, Voorts voor den aanvoer van goederen voor de
plaatselljke IndustrieSn, Het stukgoedorenvervoer, dat slechts van belang is
op de korte lijndl^st^, zal in de toekomst haar beteek^ais kunnen behouden*
Dat Dordrecht als ze^ihaven nlet voldoend© rotourvracht heeft, zal zich ook in
da toekc^st ala een bezwaar blljven doen gelden*

I

De scheepvaartbelangen van Dordrecht als haven voor d© blnneBavaart.
Nanst de zeevaart heeft Dordrecht groote belangen bij do binneuvaart*

Haar gunstige digging op de plaats, wear de Rijnvaart zlch splitst in de vaart
langs de Noord en de vaart langs de Dordtsche Kil heeft or toe gsleid, dat
Dordrecht van groote beteekenis is geworden voor de sleepvaart* V<Wr den huidigen oorlog waresn in Dordrecht

sleepbooten gestatioaaneerd, De ankerplaat-

sen op de rivi®p, aangewezen in het Dordtsch Ankerreglement, vastgasteld bij
K.B, van 24 September 1915, Stbl. no,4o6, laatstelijk gewijzigd bij K.B. van
II Augustus 1958, Stbl, no,574, zljn ondor noxmalo omstaadiglxeden regalmatige
verbli.lfplaatsen
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▼erblijfplaatssn Toor hlrmenraortachep®!. Op deze plaataen aan da Oude Maaa,
wear d© ult Duitsohland komende alepen worden ontbonden en de opvarende slo«
pen wordan sam^gesteld, lagen aoms lOO tot 120 binnenTaartschepea in afwechtlng ora hnn reis te verrolgen,
Als ligplaats Toor sleepbootan keeft d© Riadl jkliaren, aangoduid op de
teekening 12, d© meest© beteekenis. In minder© mate nemen daze booten lig»

»

plants In d© Wolwerorshaven ©n d© Kleuw© Haven. De Kalkiiaven, die roorheen
dienst deed als zeehaven, wjrdt gebruikt voor de groote en da klsine blnnen▼aart. Van d© Vfolwsversbavea wordt druk gebruik gamaakt voor de klsine binnenvaart; van de Nleun’o Haven in mindero mate* Do Wijnhaven is voor de blnnonvaert van weinig beteekenis, D© Bomhavea en de Hoolbaven zijn in gebruik
als laad*» en losplaatsen voor de beurtvaart.
Na d© voorgenomen afdamningswerken, komen deaa in het oudo gedeelte van
Dordreoht gel^en havers aan gesloten water. Volgens d© plannen wordt ochter
d© iaganfe naar de meer oosslijk gslegen Merwedehaven zoo verplaatst, dat de2© komt t© llggen atm do open rivier. Zooala in hot bovenstaande reeds ward

medegedeeld, bestaat MJ de gemofaite Dordrecht het voornenea om oostelijk
hiarvan eon tweede haven

t© leggen. Door beide havens te veraenigon, zoo-

als blljkens de op de teekening

aangegeven situatie wordt voorgesteld, zal

©an bassin ten b^oev© van d® binnenvaart worden verkregen, waardoor Dordrecht
in het bezlt komt van een uitgestrekte Industrie- en handelshaven.
Van de ztjde van de Industrie wordt groote belangstoiling getoond voor
da terreinen langs de bestaande Merwedehaven, Naar te verwachten is, zal dea®
belangstelling evenasas ultgaan naar de terreinen langs het toektaastlge havencomplex.
Er zal gelegenheid zijn om het te verkrijgan haveneomplex t© voorzlea van
een good© spoorwegaansluiting.
Het zal aanbevoling verdienen om d© toekoastige haven, die evenals d© bestaands Meirwedehaven meer industries dan handelshaven zal zijn, toegankelijk
te maken voor kustvaarders,
De communicatie tussohen de beneden den dam bij Huis te Men'vede liggande
havens en het haveneomplex boven den dam, wordt verkregen doodat in den dam
een schutsluia is gepro jecteerd, waarvan een beschrljving voorkomt in § 8?,
Als gevolg van de voorgenomen afdamming van de Baneden-Merwede aan haar
benedenmond bij Euis te Merwede, zal vael van de aantrekkolijkheid van de la¬
ger liggende havens voor de binnenvaart verlorsn gaan, Deze vaart zal zlch
voomamelijk verplaataen naar het haveneomplex boven den dam. Ook de ligplaat-

3m voor de wachtende sleepschepen zullen naar een hooger punt aan da open
rivier moeten worden verplaatst,
Tenslotte zullen de oude havens van Dordrecht aan gesloten water, zieh
minder dan voorheen eigenen als ligplaats van sloepbooten, Hiertoe zal de
voorkeur worden gegeven aan fie havens aan de open rivier.
De

D© onstandighoid, dat als E^volg van de voorgeiioraon plarmen, do ligplaatsGn van d© TJachtGuds slaspsohepen sieh naar ©en hooger puafc aan d© ri*
▼iar sullen verplaatsen en dat de sleoj)boot©n ligplaats sullen net®©!! in
hooger aan de open rlvior llggends havens, sal niet aonder gevolg blijven
voor de welvaart van de oude havenstad, H©t verbiijf van de sleepbootou
rlep industrleSn in hot Isvsn sooals niachlaefabrieken, sleapboothellingea,
reparati©?;orven ©n a-anvsr-A-ante bedrijvea. Do wachtsnd© schippers makea van
de gelogenheid gebrulk ojr. te Dordrecht hixn inkoopeu te doen, zoodat door de
aan'veslgheld van 3© voor de stad op d® rivler liggend© schepen, de wolvaart
In de hand -sordt g@^verkt van den nerlngdoenden. mid dan® t and, Er- beataat dus
©en gi’oote kens, dat als gevolg van do voorgenomen werkea, d© op de aanwezig»
held van de slsspbooteai ingostelde industris'da zloh op den duur aaar elders
zullen verplaatsan en dat do verplaatsing v&i de vorplaatsiag- van de anker*
plaatssn zich als ©en nadeel voor den niddeastand zal doen gevoelen,
§ 104-, Be scheopvnartbelangen van Zwijndrecht en Papendreoht,
Terwljl Dordrecht deals aan gesloten water kofiit ta llggen, doch ander*
zljds de gelegenheld voricrijgt on front t© luaken naar de open rivler, komt
Zwljndrecht geheel te liggen aan gesloten water, Dos© Industrieplaats heeft
gelegsoheden tot hot aanleggsn van zoeschapen, zoowel omiddellijk bovan,
als onmiddellijk beneden d© bruggen over de Oud© Maas, lager laags de rivler
zijn bovendien, als gevolg van de van Hljksv^ege xiitgevoerde rivlemyerken,
drie loswallea Ingaricht, die door twee kleine havens onderllng wareu ga«
scheiden, Dsze losivallen, waarmede l*»rgs dan rivieroevar ligg^de tezxelnen.
worden aongsduid, die geleidelijk aan met ult de rivler afkorastiga specie
worden opgshoogd, zijn door het Rijk deals in erfpacht ultgegeven aan de gemeente Swijndrecht, die dese op haar beurt In gebraik geaft gan aldaar te
vestigon industries,
De meest westelijke en tevens de langsta van doze loswallan, strekt
zich uit Isngs den buitenpolder Groota Lindt, In de achter desen lo£H*Jal in
gOT-oenden buitenpolder liggeade tarrelnan, zijn vaawege d© gemeanto Zwijndrecht drie In open gomeenschap mat de rivler staande havens gepirojeoteerd,
waarvan de meest oostolijke havsakom reeds is aangolagd. Daze haven zal voor*
looplg het karakter dragon van ean havsn voor binnenvaartschepon, ofschoon
zij aanVankelijk is bedoeld ges/eost, om tevoas toegankelijk to worden geiaaakt
voor zoeschepen, D© gemeaat® Dordrecht heeft echtesr weton te verkrijgen, dat
door het Rijk voorloopig geen medawerking zal worden verieend om Zwijndi'echt
in het hezlt t© stollen van em. zoehavon, TTanwege eersfcgenoamd© gemeente wordt
daarbij het standpunt Ingenomen, dat zij wel ^ Zwijndrecht nlet heeft bijgedragen in de kosten van aanleg van don waterweg naar zee, zoodat het onbillljk
zou moeten worden geacht, indion laatstgenomd© gemeonte van deze las ten mede
d© vooideelea zou genioten, Als gevolg van do moailijkiieden, die Zwijndrecht
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bij haar bavenplanne®. heeft ondarvonden, zljn daza min of meer op losso
schrooTon gekomen.
Van do zljde van do industriedn wordt bolangstelling getoond Toor d©
ala loswallen aangeduido teirreinen on voor do tari^olnen, dio eveneons worden
opgolioogd langs do roods aangelogde haven voor do binnenvaart.
Do reeds a')ngolegdo on do gepro^octoordo havens, dl© blijkoios d© op do
teekenlng J5 aangogoven situatie kunnen wsrdon voorzion van oen behoorlijko
spooirwogaaasluiting, alsmedo hooger liggende gelegehodon tot hot aenloggon
van zooschepon, komen als gevolg van do voorgonoman workon to llgg^ aan
gesloten water. Do warkan verbandhoudende mot hot Vijfoilandonplan, boteekonen voor do soheepvaartbelangen van Zwljndrecht in dit opzloht dns ©on nadeel.
Hot verdient opmerking dat do in § 97 b«iooldo tljdelijko afdfflamlng
tegonpvor Groote Lindt, geprojectoerd Is onmlddollljk bovon don toogang
naar do havon van Zwijndrocht. ^erwijl tijdons do uitvoorlng van da afdsmmingswerken van do Oudo Maas, do zeehavon van Dordrecht dus tijdolijk van
hot lagor liggond© doel van doze rivior zal zijn afgeschslden, zal do havon
van Zwijndrocht in dion tijd haar varbinding not bodoold rlvieirvak bohouden
on in tegenstolling met do havens van Dordroeht, tljdolijk van hot hooger
liggond© dool van gonoemd© rivior zijn afgesloten,
Volg«as do voorgoncmm plannon, komt Papondrecht oveneens to liggen
aan gesloten water, D© bewoners zijn voor ©on groot godeolto aangowozaa op
don landbouw, Langs do rlvier ligg®a industrlo^, zooals do vliQgtulganfabrl^ Aviolanda, eon tinfabriok, oen omballagefabrlok, onkolo schoopswe3rvon
on onkolo opelagplaatson van aannomers. Hot afdaimHen van

do Oudo Maas b0»

hooft voor Papondrecht niot als ean omstlg nadoel to word®i besohouwd, dozo
plaats heaft niot zulko groote belangon bij do schoopvaart als Dordrecht of
Zwijndrocht. Hot ophoudon van do gotljbowoging bahooft voorts goon nadoellgo
govolgon met zich mode to brongen,

§ ^5. Do wijziglng in don Rijnvaartweg bij Dordrecht on de vorplaataing
van do ankerplaatsen,
Zooals in hot bovenstaande word modogedeeld, m>rdt do Rijnvaartweg bij
Dordrecht gowijzigd als govolg van d@ voorgonom®! workon. In hot bijzonder
geldt dit voor do Hijnvaart, die gericht is op hot Hollegat on dio de Bonodon-Mojnvedo on d© Dordtscha Kil volgt. Doze vaart is voor do

tookomst aan-

gowozen op do Nleuwo Morwedo. De gowijzigd© wog voor dezo vaart zal eon vorkortlng beteekeaon van

5

inn, Een ander voordeel zal vervolgens wordan vorkro-

gon, doordat do bruggoa bij Dordrecht over de Oudo Maas voortaan kunnoa wordon vorraeden,, Doze bruggon zijn wel voorzion van eon beweogbaar godeolto,
dooh liggen niot oader all© omstandighodon hoog gonoeg, aoodat zij oponthoud
kunnen

-
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Icuimen ToroorzakTO, HierSoor treden dan in do plants do bruggoa

or&r bet

Hollandscb Dlop bij Moordijk, In § 94 word roods aangegeven, op wolk© wljz©
do hoogtoligging Tan dozo bruggen aan do gowljialgd© irout© Toor do Rijnvaart
op Antwerpen kan worden aangopast,
Torwljl do wijzlging in don op hot asuidea gorlchten RijnTaartweg dus
eeneraijds Toordoolon bledt^ heoft zlj andorzijds bet nadeel, dab do oTorgang tusscben do beschutte rlTiorr>ftrt en do Taart op do breed© woolig©
wateren, naar eon hoogor punt wordt Torplaatst, Do Niouwe Merwodo tocb bied%
in Torband mot baar ligglng ton opzichto Tan do beerschendo windriobtingen
en baar broodte, niet^ roillghoid TOor do scboapTaart als do boTonriTieren.
Ook na do Toorgenomoa normaliseoringsworken, zal ziJI in dit opzicbt moor
OToroensteBBilng blljren Tortoonon met hot Hollandscb Diop,
Vbordat do slepen zicb op dit broode water on op do

Zeeuwscho stroo*

men begovan, wordt thans bij Dordrecht Tan sloopboot Torwisseld, Voor doze
Torwissoling ligt Dordrecht niot alleon gunatlg, omdat zij in hear oudo
baTons gescblkte ligplaatsen boeft TOor do slespbooten, maar ook, omdat
do Dordtsebe Kll onder do moest ongunstigsto wearsemistandi^odea ©en gunsti*
go gelogenheld blodt rata do reis naar hot mulden aan to “Tcaigon* Zoolang do
woorsomstandighedaa ongunstig zijn, hotgean meestal

gmt goral is blJ winder

ult westelijko riebtingen, Tlndon do slopon op do ankerplaatsen in do Dordt,
scho Kll, die zicb langs den westelijkon ooTor Tan dit water uitstrokken Tan
•s GraTondool tot Willeansdorp, beschut water. Zlj kunnon daar botar woer afwachton on zoodra do wind Toldoende is bodaard, bet broode Bcllandscb Diop
opraren on bun reia naar Antwerpen Toortzetton.
Om in hot Torlies Tan doze Tolllgo ankerplaatsen to Toorzlon, wordt bet
gedeelto Tan do Beneden-Morwedo bOTon do afdaouiiiag bij Reder«tiardinxTeld,
mot een doorgraTing door do buitenpoldors ten zuldon Tan dozo rlTlor, in
Terblnding gobraebt mot do Niouwe Merwodo, Aldus wordt in open Torbinding
met do laatstgraaoemdo riTler staand water Torkrogon, wear In ankerplaatsen
kuimon wordon aaagowezon, di© TOor do wachtondo sebepon eon TOilig© ligplaats
bioden, zoowel tijdens storm, ala tijdons ijsgang, BoTondlon is oen anker*
plaats ontworpon aan den roebterooTor Tan do Nlemvo Merwodo togonoTor do go*
projectoorde haven van Workondam.
Evonals do bostaando ankerplaatsen op do Bonoden-Morwede en do Dox4tsob@
Kll, zullon dozo ankerplaatsen moor wordon gebruikt voor do dalvaart, dan
voor do borgvaart. Van laatstbedooldo vaart kunnon do slopon immors, voor
zooTor zlj afkomstig zijn van Rottordam, roods wordon samengostold op do
Niouwe Maas, Hot informoeren van omboograrondo slopon boron do stroomspllt*
sing, zal dus als regel boperkt kunnon blijvon tot do vaart op hot Hellogat,
Do langs do Waal omleagTarond© slopon daaremtogen, zullon kunnon zijn
samengestold van sebepon zoowel voor Antwerpen als voor Eottm^’dara, mot hot
govolg, dat ook do op laatstgonoonide havens tad varonde sebepon op do boron
bet
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het splitsingspunt geprojecteerde aJikerplaatssn tijdelljk llgplaats moaten
•

kujmen noysieu*
Doze omstandigliaicl plsit voor de geprojectearde aakerplaatsen, waarvan de ligging bepaald gunstiger is voor da dalvaart dan voor do borgvaartv
Als gevolg van de wijzlglng in de vaarwegen, waarbij de breeds Nleuw©
Uerweda wordt gevolgd in plaats van de BenedenT^erwede an de Dordtscbe Kil»
zal laeer dan voorheen b^oefta bestaan aan vlnohthavens. Bebalve de laatst**
bedoelde ailcerplaatsan, kunnen als zoodanig dlenst doen de geprojecteeirde
havens van Werkendam* van Willtsensdorp an van Moerdijk. Tussob^ Werkendara
an ?;illQBisdorp is aan den rechteroever van de Nionwe Merwed® bovandien eea
vluchtbaven geprojecteerd ten zuiden van de Tongplaat.
De te Dordrecht gestationneerde sleepbooten kunnen voortaan ligplaats
nemen in de havens van Sliedrecht en IVerkondam en op de BenedenHtlerwede
boven de afdarning bij Neder-Hardinxveld,
§

P® voor- en nadeelen van het plsjo-Stelling.
Zooals reeds in het bovenstaande ward uitesngezet, is net het plan*
OM

Stalling bTOOgd voor den doorsteek door het veenachtig© gebied van dan Pap®i*
drechtsche polder ta ontgaan. Aan de toepassing van dezen doorsteek zijn In*
derdaad nadeelen verbonden, 7ooreerst wordt met den aanleg van dit work een
oppervlakt® van ongeveer 125 ha cultuwgrond In beslag ganonen, tarwijl vol*
gens het plan-S telling slechts ongeveer 60 ha oultuurgrond b^oeft te worden
opgeofferd, Yervolgens ziillen met den a^inleg van de dijken, waartusschen het
rivierbed komt te llggen, aanzienlljke hoeveelhoden zand en damwandljzer
worden gevordeird, zoodat aan dit werk groote kosten zullan zija verbonden*
Oebleken is, dat volgens ramingen verricht door den dienst van den Hoofdlngs*
nieur Stelling, het plan*Stelllng 2,5 millioen gulden goedkooper is, dan het
doorste^plan*
Het plan-Stelling is voordeeliger in de uitvoering dan het doorsteakplan*
Tenvljl de zandbaians voor laatstbedoeld plan esn tekort aanwijst van 5»5
nillioen m? zand, wijst de zandbalans voor esrstbedoeld plan een teveel aan
Van 0,9 millioen
zand, Bij de uitvoering van het doorste^plan zal gebiruik dieaen te worden gMaakt van de hoeveelheden zand, die vrljkomea ult
den Slisdrechtsche doorsteek; bij de uitvoering van het plan-Stelling is dit
nlet noodig en kuiuxen de ult lantstbedoelden doorsteek te putten hoeveelheden
zand worden benut voor de dljks’-varken in Brabant, waartoe men voor hot be*
trekken van zand anders uitsluitend is
op het Hollandseh Dlep,
Ook de klelbalons is volgens het plan-Stelling gunstigerw Tolgens dit
plan wijst daze een teveal aan van 250 000 m3 klei, teinvijl de balans vol¬
gens het doorsteokplaa slechts eea teveel aanwijst van 18 000 m? klei.
Het plan van den Hoofdingenieur Stelling biedt nog meer voordeelen,
Gelijk reeds ward opgamerkt, blljft de stad Dordrecht zoo dicht mogelijk ge*
legea

• 2^2 •
Idgen aan

3e open rlvier. In dan bovenmond Tan de Noord Is aan deal wests*

lijJcsn osTer ran daze rivier een loswal goprojecteerd, die wederzijds de
geprojecteerda aanlagplaats roor het Tear, eaa lengt® Tsrkrijgt Tan ongeTear I50

Deze aan open water gel^en loswal is ten gerlere Tan Zwijn*

drecht en Dordrecht. Hat Industrlegebiad op de landtong de Staart blijft
Toorts geheel aan open water llggen en de industrleterrelnehrondosi de bestaaa*
de Merwede-haTen, die reeds gedaaltelljlc zijn^blf jv^*'onaang0tast. Do gemeente Dordrecht zal tenslotte geheel vrij zljn om da harerzljds Tcorgentsaen
havenplanaen in den Mertfede^older tot uitToering te brengon.

Aan het plan-Stelling zljn ochter 00k nadeelen verbonden.

BIJ

beachouvjing Tan het rlvlertrao4 Talt het op, dat wel ean berredi*

gende oplossing wordt Tarkregeu, wat de bochtafsnijding betroft, doch dat
het Terkregan Tarloop Tan het rlTiertracd nlet zoo mool is, als volgena het
doorsteak-plan, zoodat met betrekking tot de Rljnvaart laatst bedoald plan
da Toorkeur Terdient,
Als ean erastlg bezwaar tegen het plan-stalling moot worden geToeld,
dat de toegang ran de Oude ilaas tot het slnizencoraplex, waardoor een drukke

,

scheepTaart is te Terwachten, tamelljk eng Is en dat de afmetlngen Tan de
Toorhaven Tan deze sluizen betrakkelijk krap zljn. Weliswaar behoeft set
het oog op de Zeeuwsche wateran tusschea Rotterdam

m

Antwerpen geaa vaart

met lange slepen te wrdcm Terwacht, doch dit ne®it niet wag, dat mode in
TQrband met de tijTaart, oen mime ToorhaTan een earste Toreischte is. Terwljl de TOorhaven Tolg®as het doorsteakplan een opp®pTlakte Terkrijgt Tan
32 ha, wordt de opporrlakta Tan de ToorhaTon Tolgeas hot plan-Stelling alechts
8 ha. Hierblj zij in harrinaering gebracht, dat de buitenhaven blj Wlllamsdorp ontworpan is mot oen opperrlakte Tan ongevear

25 ha.

Bij beschoiiwing Tan het plan-Stelling Talt het Toorts op, dat het slui—
zencomplax in do toekomst nlet zonder bezwarea zal kuanea worden uitgebrald,
in tegenstelllng met de llgglng Tan deze kunstwerken Tolgens het doorateakplan.

Met het oog op de Taart tusschan Rotterdam en Antwerpen zal aan laatste
bedoeld plan dan 00k de Toorkeur mooten worden gegeven,
De gekozen dijktrae^’s, Tolgens hot plan-Stelling, biedon op enkele
plaataen moollljkhed«a. Zoo is het tracd Tan dan dljk aan de buitenzijde Tan
♦

am

bestaanden dljk, waaraan Papondreeht Is gebonwd, welnlg aantrekkelljk.

net geheale dorp wordt hierdoor mot een hoogon dljk oragaren en zoodoondo van
de rlTler afgesneden. Ook de Terbeterlng Tan hot dijkstracd langs de Rletbaan,
waarblj OTer een afstand Tan ongeTeer I500 m dei^ bostaandoSij hoogwaterkeeronde^
dljk wordt gerolgd, biodt bezwaran, aangezlon hierbij op groote schaal
don dijk aanwezigo bebouwing zal moeten worden Terwljderd,
Ult een oogpunt Tan landsohapsarchltectuur zal het als oen ernstlg nadeel
aijn to beschouwon, dat Tolgens het plan-Stelling in de riTieren, waaraan het
oude

- 2>i oud@ Dordreolit is gelegen, dfaamen woi^den gelegd, Hei aspect van dea® stad,
vanwaanait sederfc aeuwoa eea beleismard uitaicht op d@ riviaroa mogalijk is
gaweest oa dat sinds dsn tijd Tan onas I7d@ ©suwsohs schilders gsro®ad
wrdt ora Mar schoon® lig -icg aan hot water, zal door d@a aanlsg Tan de
ontwoi^ptm daaraea aaaraerkslijk wordsa gsaohaad,
H@t is Toorts ®m opsn rraag welk® waards mag word^ toegekend aan d©
betsekenis ran dsn dam met keersluls, dis gsprojeetserd Is in h@t rerlengde
Tan de Toorstraat en door d® aanwezlgMid waarran bet mogslijk wordt m de
grachten Tan Dordreekt door te spuiea, H®t wll Toorshands Toorkomon, dat
©Tenals destijds is Toorgssteld Toor Gouda, in Terbaad met d® plannen tot
afdamming Tan den HoUandsoM IJsssl (lit.26), in Mt kader Tan de ondsrhavigs plannen past eon Tollsdigo zuiTsring Tan bet aJfralwatsr Tan Dordrecht.
Do bohooft® ois hot Tuil® water uit de grachten op den bossam Tan d® Oud®
Maas t@ brengsn, fcorat dan to Terrallon.,
Tolgons hot plah-Stelliag, word«i bolaagrijk© buitondijks gslogen industrieterreinen aangotast. Zoo wordt blj d© doorgraTlag van do Slobboagors
d© Vliegtuigonfabriok ATiolasda ^asaoT@©rd «a wordt Toor do 7aart Tan do
Oud© Maas aaar d© sluizon hot Watorleidingbodrijf Tan Zwijndrocht opgoofferd.
Son m andor is oorssaak, dat torwijl aonsraijds wordt bospaard wogens hot
ontgaan Tan don doorstop, aadorzijds groot® kostoa. word® ge^akt, als g@Toig Tan hot aantaston Tan bodrljTon,

hot boTonstaando roads word opgemorkt. Is hot plan-fitoUing
OTsnwel aaazionlijk goodtoopor dan hot doorstookplaa,
Zooals in

Tonslott© loidt 9m TorgolijldBg Tan bold® plsnnoa tot do opmorking, dat
hot doorstoekplan mosr dan hot plan-Stolling gologonhoid blodt o® aan d®
riTiormakken, die Tan do waterbowogiag wordm uitgosloton, ©eh bostefflmlng t®
geTon,
Reaumoerand biodt hot plaa-Stolling d® Tolgend© Toordoolen ton opziehte
Tan-hot doorstoekplan s
1«

Toor do liltToeriag b^oeft minder oultuurgrond t@ wordoa opgoofford;

2.

do sandbalans is bolangrijk gunstlgerj

5,

Dordrecht ea Zwijndrocht kuaaoa te land nauwor

mot ©Ikaader wopdon Tor-

bondoa on kamm. in hot bozit Tan eon aan de op(Mt rtrler gologon loswalj
4.

do iadustrioin aan d® laadtong do Staart blijToa aan open water;

5.

do haveaplannon

Tan Dordrocht In don M®r//ed®poldar kurmon ongowijsigd

wordoa ten uitToor gebraoht;
6.

or aal gologonhoid ontstaan om d® grachton van Itordrocht door te spuieni

7.

h0t plijn is bijna J millioon guidon goodkoopor.
Do boTongonoorade voordoeloa aijn, wanaoor hot kostonTraagstuk bulton bo-

sohouwicg ?#ordt g®lat«ri, Toornamolijk gericht op do bolajigon Tan Dordrocht.
Terwijl zij dus grootondosls ©on plaatselljk karaktor dragon, moot andorsljds r,
wordon opgmerkt, dab at^n hua strekking goon al te groot® waard© mag word®n
toegokend.

toegekend.
Met betrekking tot het genoemde onder > zij opgtaiorkt, dat de verb indingen t© land tussclxen Dordreolit eeneraijds ea Zwijndrecht ea Papendrecht
anderzljds, ook volgens het doorsteakplan TOldoende zijn varzekord. Dordrech
an S^afijadrscht zi^aiBBaers i^eds vsrbondaa zoowel door de brug voor gewoon
Terkeer ia dca Rijksrweg no,16, als door bet veer ttissehem beide plaatsan.Da
veerTerbindiag tusscbea Dordrecht ea Papendrecbt kan eveaeens blilven bestaan, Tusschen deze plaatasn is volgeas het doorsteakplan boveadien een
verbindiag te land ontstaan ovsr dan afslultdara bij Huis te Marked©,
Wat vervoigeas hat gano^ade onder 4 batreft diene, dat hat wal ©©a voor»
deal is, dat de daargelagen industrieSn aan open water blijvea, doch da,t
het anderzijds eea nadeel ia, dat sij rolgans het plan-Stelling zijn blootgasteld aaa het hooge water, terwijl volgeas het dooratsokplan hun storro▼loedsvrije llggijig is verzekerd.
Tea aanzien van het genoeiade onder

5

zij opgeraerkt, dat het voor de

Gemeante Dordrecht indsrdaad eor. voordeel beteekent, iadien de heveaplannea
ongmvijzigd kunnen xiorden uitgevoerd, aangezien resds terreinen in ©rfpaoht
schijnen t© zijn aitgegeven, Worden de haTonplaniisn gewijsigd, dan zal Dor¬
drecht over deas wijziglngea in onderhandeling moeten treden met belenghebbenden, Het wil echtor voorkoaea, dat dit niet behooft te worden beschouwd
als oen overwegead beawaar en naar het voorkorat wordt vo3^,©as het doorsteakplan een oplossing voor d© harens in den Merwedepolder aangegeven, die teohnisch niet bohooft t© worden tenachtergesteld bij de plannen van de Geiaeente
Dordrecht,,
Met betrakking tot het genoemde onder 6 zlj er op geweam, dat ook het
doorsteakplan ds mogelijkheid biedt oai ©on dam met keerslnls in de rivier t©
leggsn, tenelnd® de grachtea van Dordrecht te kuimen doorspuien. Do dam zon
dan niet aansluiting dienen te verkrijgea met de buitengrondea van Zwijndrecht, doch mat de buitengrenden van Papendreoht,
Zooals ia het bovenstasnde reeds ward opgemerkt, zal naar het voorshanda
toeschijnt, in het belang van de hoedanigheid van het water van den boezem
van de 0ude Maas, een afwljzand standpnnt dienen te worden ingenomen tegenover
een oplossing, waarbij het vuils water ult de grachten van Dordrecht op den
boezam wordt gebraeht.
Het doorsteskplan biedt de volgende voordeelen ten opzlcht© van het planStelling :
1,

hot plan vardlent d© voorkeur met betrekklng tot de op Rotterdam gsricht©
Rijnvaart;

2,

het plan verdlent stork d© voorkeiu? met betrekking tot de vaart van Rot¬
terdam an omgeving op /ditv;©rp0n;

3,

door het trac5 van de dijken volgens het doorsteakplan, kan verbetoring
Van dichtbebouwdo dljkvakken wordon ontgaanj

4.

4© fraaie ligglng

rm.

255
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Dordrecht aaa d© rivier blljft volgens hot dooiv

stoekplaa onaaogetast;

5.

onaangatast blijven toorts bolangrijk© bultendijlcs liggend© bedrijvaas

6,

de Tran de waborbawaglng nitgeslotea riviervakicea komen moer tot htm
racht*
Do TOordoelon, gonosttd onder 1 ea 2, alja raa irerstrokicende botookenis

Toor onze blanenvaart, Na hstgaon over dess vaart in hot voorgaande is laodagadeeldj zal hat duidelijk zijn, dat do bohartiging daarvaa diont to wordoa
beschoTOd als eea aatioaaal bolang van de oarste ordo*
Betroffonde hat gonooMe onder 5* mogo worden opgsaerkt, dat het zoo
Kogelljk ontgaan van de vorbetering van dljkon, waaraan bebouwde kCKSBiea zijn
golegen, heeft voorop gsstaan bij het ojmkea van do oadorwsrpelijko plannen
©n dat la hot bijzonder d© doorstoak bij Papmdreoht mode tot strekking
heeft gohad

m

de verbetering van den dijk, waaraan Papondroaht is gebouwd,

te ontgaan ©n aldus dlt dorp aan de rivlarzijde nag®ao@g onaangetast t© la-

tm.
Ka overwoging van het bovenstaande wordt geiaeoadj dat niettegenstaeuxde
de bslangrijke geldelljke voordeelen ea de voordeelaa met betrokking tot de
uitvosrlngj die het plaa*»SteHing blecttj aaa het doorstookpXan d© voorkeur
moetea wordoa gegevea.
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Hbofdstuk VI* Atolnlstrleyo maatregelen.

§ ^7* De behartli^iiig van de waterstaatfamdlgo l)elangea

ran de Yljf

JBllaxidon.
Cte praktisah® redenen zal hefc aaabevejing verdtenan om dan zorg voor
de waterstaatkimdlg® balangan van bet binaan den ringdljk te brengen gabled
t® leggen in banden van ean daartoe op ta ricbten waterscbap. In verband met
de volgorde, waarin de worken zullsn worden uitgevoerd an waarblj hot de bedoellng zal zljn am eerst de Brlelsch® Maas en de Botlek af te damm^, zal
dlt waterschap aanvankolijk omvatten de eilonden Rozenburg, Voorne en Puttan
en de Walplaat* Eerst nadat daama eveaeens zal worden ovargegaan tot a^fdauimlng Van d© Oud® Maas, het Sp\]i. an de Bordtscha Kil, zal evenbedoeld water¬
schap kunnen worden nltgebreid tot een gebied, dat behalv® over do reeds genoemde ellanden, zlch zal ultstrekken over d® Berenplaat, IJsselmonde, de
Hoeksche Waard, het Siland van Dordrecht, dan SoiAiiapolder, den Krebbepolder
en ® m kleln gedeelte van de Alblasserwaard.
Hot blnnea den rlngdijk te brengen gebied zal dan een oppervlakt® vojpkrijgen van 70 jK)0 ha, bestaonde alt d® volgende deelen :

1 500

ha

61 100

ha

920

ha

bultenpolders met zmerkad^

2 350

ha

bultengronden

1 630

ha

boezem

2 800

ha

duinon
poldergebied, dat thans reeds met een hoogwaterkeerenden dijk is omgeven
opgehoogde terrelnen

totaal :

70 300

ha,

Het llgt in de bedoeling om de hulten don ringdijk liggende gronden
admlnlstratief baltsn het waterschap tohoudwi,
De gronden thans geographisch belu>orende tot hot Eiland van Dordrecht,
die gelegen zljn ten zuiden van de Beneden-Merwede en die worden gebracht
binnen den hoogwaterkeerenden dljk van d® Alblasserwaard, kunnen administratief worden toegevoegd aan het Hooghe«raadschap van de Alblasserwaard met
Arksl beneden de Zouwe, welk wate3:sohap ware te belastaa met het bdieer en
onderhond van de hoogwaterkecrende dijken langs do noordelijke en noordoostelljke oevers van de Nlauwe Menvede, den Sliedrechtsche doorsteek ©a den
Papendrechtsch© doorsteek,
Aan het op te richten waterschap zal de behartiging van de volgende waterstaatkundige bolangea kunnen worden toevertrouwd :
1,

de instandhoudlng van het boezesngebied;

2,

de hoedanlgheid van het boezemwater;

3«

de afwatering van - en de watertoevoer naar de beide deelen van den
VIjfeilandenboezam;

. 2>7 4,

hat onderhoud van den rlngdljk

am d&

Tijf Eilandea*

Da zorg voor de Ixxstandhouding van hat boezaageblad zal hierin moatan
bastaan, dat er began viordt gewaakt, dat door ophooging of indijking binnan dlt gabled, da boezama zoodanig zouden worden varkleind, dat hiaxmada
de belangsn van de Xoozing of de watarlnlating zouden worden geachaad, Waliswaar zijn de boezeoi van da Brlelsohe Maas an de boezesa van de Oude Maas
beldan zoo uitgestrekt, dat langs deze wateren gelegen bultengronden zonder
bazwaar kunnan worden Ingedljkt, dooh anderzijds is het dankbaar, dat daze
indijking vonaen zou kuimen aannemen, die artoe zouden kunnan laid an, dat
do bahaerschlng van hat boezaapeil in den vervolge zou worden bemoeilijkt*
Om dit ta kunnan tegangaan, zal hat noodlg zljn, dat voor het indijken van
boezamland, made de goedkaurlng van hat op te riohten waterschap zal worden
vereischt.
De zorg voor da hoadanigheld van het boezeowater zal er voornaiaalijk
op gerioht noetan zijn, dat hat chloorg^alta zoo la-jg mogelijk wordt gehou—
den an dat verontrainiglng krachtig wordt tegengegaanjr V/elko belangan hiermede zijn genioeid en v?elke middelen tot het tegengaan van de verzouting ten
dlenste staan, is in hot bovenstaande ultvoerlg toegelicht. Da bostrijding
van de verontrainiglng van het boezennvater zal hierin moeten bestaan, dat da
loozing van stedelljk en Industrieel afvalwater op den boezsm wordt tegongagaan. Dm tegan de hlerbedoelde verontroiniging

met

kracht ta kxannen optre-

den, zal hat noodzakelljk zijn, dat do loozing van afvalwater op den boezan,
behoudeas toostamming van het waterschap, wordt verboden* Welke concequenties deze b^allng zal hobban voor Dordrecht en ariello, ten aanzian van de
loozing van stedslijlr vuil, is in het bovenstaande reeds osasohreven*
De zorg voor da afwaterlng van — en den watartoevoar naar de beide
daelen van den Tijfellandmiboezm, heeft de strekklng om :
a. de hoezmapeilen te onderhouden;
b, den watartoevoar naar de aanllggende polders te kunnan verzorg^j

0* den boezea te kunnan doorspuien.

doorapuien houdt onmlddollljk verband
nl^ieid Van hot boezemwater.
Het

mot

den zo3% voor

de

hoeda-

Betraffende don zorg voor de dijkan diene het volgeade,
De wijze waarop het onderhoud van de hoogwaterkeerende dijkan thaa<pt is
gsregeld, is nlet voor alls eilanden hetzelfde.
Do waterkoering van hot ailand Hozenburg beataat uit duinen en dijkan,
Het duiac<®plox, genaamd Beer of Hoek van Holland, atrekt zlch ult aan do
westzijde van hat eiland. Het heele duingebied is Staatsdomein en

ssooda-

nig in behear bij het Departament van FlnanoiSn, Ook de werken, mairdoor bet
waterkeerend veraiogsn van deze duinen »an hoogare elsohen is aangepast
daaraan aansluitende dijk,

nmeimede

mx

de

tijdans de besetting de Togelplaat is

Ingedijkt, is in behe®p an onderhoud bij het Doaelnbeatuur. De waterkeereada
di jken

•
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wordea overigens door d© poldors ieder op sleliSB©lf oM&rhoudm,
Hot oMdrhoud rm d© lioogwaterkeereada dijkon van Usselaoad© is g®ra»
geld bij bet HeglaRient op het ganeen waterstaatsbelang van het ©iland U0selffionde. Blj dit reglwaent Is de ringdiJk oa hot eUand verdeald in ZJ
dljkvakkea. Hot ondorhoad daarvan koat rechtstreaks tea lasts van ©enig©
blnnea dien dljk gelegsa watersebappea an polders mi indirect ten last© van
eakele polders, wier gronden oaslagplicbtlg sija aaa d© eveabedoelde waterscbapp^. Sr zijn biaaen den riagdi^k ook polders, die aiet set bet oaderbond Tan diJkTakkea zijn belast ©a ook aiet in den onderboudslast bijdragm,
De urateikeeriag van bet ellaM Vooiae ea Patten bestaat uit dainea m
dijkea, Het onderboad Taa deze diiinen ea dijkea Is geregeld bij bet Eeglemeat op bet gmeea waterstaatsbelang Tan bet eiland Toorne ea Puttea* Bij
dit reglasieat is de riagdljk m. bet eiland Tiardeeld ia >7 dijkTakkea, Sea
dezer vaidcea is ia onderboad bij bet Eljk. Srenals op Ijsseteond®, koiot bet
oaderhoud van de OTerlg® dljkrakken recbtstreeks tea last® van eeaige daarblnnea gel^ea watersebappen «a polders ea IMireet op eeaige polders, wier
gronden oaslagpllcbtlg zijn aaa d® eveabedoelde waterscbappea, Ook bier liggen biaaen den ringdijk polders, die noeh recbtstreeks aocb indirect met bat
onderhoud zijn belast«
Het oaderhoad Taa de boogaaterkeerend® dijkea van bet Siland Taa Dor¬
drecht is geregeld blj het Heglwtoat op bet geaeea waterstaatsbelang rm bet
Siland r&n Etordrecbt. Blj dit reglemmit is bet onderboad Tan de 12 dijkrakkaa, waarin de riagdljk is Terdeeld, opfeedragen aaa de blnnea diea dijk g®«
legea poMers,
Het onderhoud vaa de boogwaterkeereado dijkea ra& de Hoeksobe Waard is
geregeld bij het Heglament Toor bet Wateracbap de Hoekscbe laard, Bi^ialTe
bet oadwlK>ud Taa d® boofdwatarkeeriag ea de biaaeadljkea, rust op dit watersebap boveadi^ de zorg Toor d® waterlossing.
BlijJceoB bet reeds aedeg^eride, ligt bet in de bedoeliag 0® bet op te
richtea wat^schap t® belastea net bet oaderhond Tan dea riagdljk obi de Vijf
Sllandaa. Het zal een puat van aadere OTwweging kuanea altsaakea ia boeverr®
bet aanbevelittg zal Terdieaea, om de deel^ van de rlngdijkea csa de afzoaderlljke eilaadea, die geen deel ssullen uitoakea Tan dea riagdljk c®i d® TTljf
Siland©a ea aadere dijkea, Toor zoover zij dieast zullea doen als boezandijken of boozeaikaden, ©Teneeas bij het op te ricbten ufaterscbap in onderhoud
to brengea*
Da inkonsten Taa het waterscbap zullea Tooramelijk woxdea Terkregen uit
de last^, die bij aaa de biaaen zija gebied liggead© polders zal opleggea.
Hierbij zal &m regellng moetea warden getroffen, waarblj de lasten zoo billijk mogelljk over de coatribueeraade licbamea wordea Terdeeld. De uitgaTon
zullea, b^ialTe uit d® kosten wegeas salarisa*® ea adrainistratle, bestaaa in
de
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dd kosten isegens ket oMarhctiddix van do dijkon, do duinen, do a fd^mtingon oa
do daarla aaawosigo kunstwerkea voor do loosiag m do oatorlalatiag, Ook do
bodloalag van deae kimstvrorkoa aal Toor rokoaing kos&aa vaa hot watorsciiap.
Do blj hat watorschap la oaderhoud oadar to broagon «torkoa ssullea hooi
t areas la beho^r wordoa toorortrouwd.
In rorbaad aot de verkoerfiffliogoll jkhodoa, xal hat a««bov®llBg rardienaa
om daa zetel van hat mtarschapsbastuur ta klazaa la Eottardaia-^uld.
§

Pb behartlglng van de achoepraartbalaagon.
Do blj da voorgoao0oa t^orkea botrokkaa rivieraa ^Ija la bohoai* on oader^

houd blj hat Hijk.
Too eaazlaa van do schaepvaart slja da volgoado ragloitiantoa toopassoUjk*
a.

Hot algomeea reglamant van politlo voor rlviaren an Rljkskaaalon, vastgo*

stald blJ S.B. van 24 iTov^ber 191?» B

laatatalijk gowljsigd blJ K.B.

van 8 Augustus 19}1, S >66; dit reglmaat is oadar maor van to^assing op s
hot Wantij, hot Mallagat, do Dordtsoho Ell, do Krabbo, do Oudo Maas, hot Spul,
hot Berengat ea hat Haartalsche Gat, beaevoas op do rlvlerea boaedoa Rotterdam
tot la zoo, waaroader wordmi begropoa do Botlek on do Brielscho Maas.
b.

Hot bijzoader reglmant van politlo voor d«® Rottordamsoho Watenvog, vast-

gosteld bij K.a. van 26 Xuli 19», S 429, laatstolijfc gewijzigd blJ K.B. van
15 October 1957* S 579 E; dit rogleaont, waarblj tovoas do aakerplaatsen op
do Nlomo Maas zijn aaage^jozoa. Is oader moor van toepassing op do Botlek on
do Brielscho Maas,
c. Hot reglonont van politlo voorooalgo rivi®r®n m at3?ooiaen bonoden Doj>drecht, vastgostold blJ K.B, van 8 Soptaraber 19>6, S 577, laatstolljk gwvijzigd bij K.B, van 11 Augustus 19>8, S 57?» <iib reglement is ondor moor van
toopassiag op : do Oudo Maas, bet Spui, do Boeaiage», bet Mallogat, do Krabbogeul ea do I}o3?dtsoho Kil.
d.

Hot Dordtscho aaksrroglameat, vastgostold bij K.B, van 24 Soptamber 1915,

S 406, laatstelijk gowijzigd bij K.B, van 11 Augustus 19>8, S 574; bij dit
reglemoat zija aakorplaats^ aaagewezon op do BoaodeaoMeir^odo, do Oudo Maas
on do Itordtsche Kil,
•,

Hot regloaoat, houdeado bijzoadore bopalingen tor voorkoiaing van aaavaring

op do Oudo Maas oader do gamooaten Dordrecht ea Z«ijadrocht, vastgesteld bij
K.B. van 21 Jtili 1928, S >09; do in hot reglemeat gegovoa bepaliagoa boudea
Torbaad mot dea veerdleast tusseboa Dordrecht on Zmijadrecht*
f.

Hot algemoea roglomont voor do sohoepvaart ter bovoiligiag van bi^eegbaro

spoorbruggoa, gslogea in door do N.7. Hederlandscho Spoorv^egea gebxploiteerde
spoor.«egon, welko goen tramwegen zija, vastgesteld bij K.B. van 16 Fobruari
1940, S 565f bodoold roglomoat beeft oader moor gostr^t tor ptorvanglng van
bet reglomaat voor do sohoopvaart tor bevoiliglng van do spoorwegbrug ovw do
Oudo

• 240 »
Ond© Maas in d®n Staatsspoorwsg imn lottarfi* naar Breda m van ket regieia®ati Toor 4® soheepraarfe tar beTeiliging Tan 4® beweegbare spoorbrug over
bet Wantlj, in den spoorseg ran Dordrecht naar list.
g.

Hat bijzonder reglament Tan politie Toor d® brug otst d® Oud© Haas blj

Barendracht, Tastgeateld bij K,B,‘ Tan 1 Decmber iS>j6, S 579 F,
h*

Het bijzonder regiment Tan politie TOor de brug oTer 4® Ond® Maas bij

Spijkenisse, Tastgeateld bij K.B, Tan 19 NoT«b@r 1955, S 662.
i,

Het bijzonder reglanent Tan politie Toor het kanaal door Fooroe, Tast»

gestald blJ K.B. Tan 21 Jaanari 1907, S 1?, gewljzigd iagSTolge het K.B.
Tan 5 Fanuarl 1921, S 1, tot het aanteeagMi Tan e^ige wljziglngea in sche^
TaartreglOTenten, in Tsrband met het la working tredan Tan het aienwe alg©»
tteen reglanent Tan politie TOor rlTieren ea Rijkakanalea.
J.

Het bijzoacier reglsment voor het kanaal door Hozenburg, Tastgesteld bij

K. B. van 25 lei 1892, S 115s het rogleaeat is Tan toepassiag op de in het

kanaal aanwezlge sehutsluis ea de aoord— ea awiidviaarts daarran gelegen Toor*
haTens,
Naar het wil Toorkoiaen, zal het aaaheTeliag Terdieaan obi set hetrek—
king tot de belangen Taa de scheepTaart op de tot den TijfellandeaboeaaE
behoorende waterea ea tea aaaziea Tan het gebruik Tan da sohutslaizea, die
tot dezs waterea toegaag zallen Terleeaea, eea bijjwnder regiment Tan po¬
litie in het loTon te roepsn,
De reglmeaten, geaoemd oader a,b «n c zallen aan dea nleuwen toestand
dlenen te worden aangepast.
Het regleraent, genomd onder d, zal geheel atoetm worden gswljzigd.
Het zal een punt Tan aadere oTerwegiag kuanen aitmaken, of er aaaleiding zal bestaan <na het regiment genomd oader i, te wijzigea, dan wel 4©
doarin Terratte hepallagea ten eBnziea ran de seheepTaart in het aieaw® re¬
giment ran politie op te n«en,
Het regiment, ganoond onder j, kaa worden ©pg^eroa.
Op de bij de roorgenosaen weiken betrokkea ririerea is van toepassing

9 NoTanber 1908, s 559, tot rerzekec-ing Tan dea goeden ataat der
Toomasie rlTieren^ die in artikel 1 dier ?iet wordt gegeren. Tan wat daarbij
d© wet Tan

onder de Toornarae stroomen en rlTieren des Eijks wordt Tsrstaaa. Hadat de
wericen zullen zijn tot stand gebracht, zal d® wot uiteraard niet ®eer Tan
toepassing

zijn op d© riTlerm, die daerblj worden afgedaad.

Het zal aaabeToling rerdienen oa de af te daaa®n rlTieren in beheer ea
ondorhoud/ran d® in de afdaaaalngen t® bonwea sohnfeslnizea, met de daarbij
behoorende ToorhaT®na,
Naar het toeschijnt zon evenwel een nitzondering knnaan urordsa geataakt
TOor

a©

sltiis ia de afdaaming bij Huis te Merwode. Bit tanstwerk zou, met de

daarbij geprojectearde Toorhaven, in beheer ©a onderhond loiwntan komen bij de
gemeente Dordrecht.
/"te late« bij liftt Rijk, dab teveHS zal kunnen wot-deh Le/asb meb (la-b bekeer en onder koud
De
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Ss uitmonding van hat; Eoectoodhaaaal, net ▼oortiav^a. aa de

daarbiimen geprojeetearde havea voor da biimaavaart, Jamaea voorts ia bahaer wa onderhoud 'wordan gebracht bij da getacente Hottarda®.
Hat iKoedoodicaaaal^ alsoolc het open ta mkan Eartalscha (rat kumiaa in
beheer an onderboud koaen biJ hat Rijk,
Da in den Proviiicialen weg no.>2 over kst Koedoodkanaal ontworpaa
brug Toor gwsooa verkaer, kaa in baheer an onderhoud kOBien bij da Frovincia.

§ 109• De behartiging yaa de havenbelangea.
De belaagea van da havens langs de Miauwa Maas an laags de Oude Maas
zijn navtw bij elkander betarokken. Als gevolg van den aanleg van het Koedood-*
kanaal, waardoor de baide genoasade riviaren nain^er Exat ©Ikander zulloa isor-*
den varbonden, sullen de havenbelangea near dan voorheen la ©Ikander grijpen. Teaeiade deze voor ons land zoo belfiagrijke welvaartsbronnea sooveel
nogelijk tot him reoht to doon koEoa, zal het wenschelijk zijn oa la de
tookonsst raeer nog daa ia het vorleden, ieder onderdesl van het uitgestrokte
havengobied aaa de onderwsrpeli jke beaedenrivieren, ia sen ralax verbaad te
beaien on den aanleg van nieuwe en de ultbralding van bostapudo havenwerken
te toetsen aaa de helangon van hot geheol#

Vcui verscliillarida zljden hesft men gesaeend d^o godaohto to kuaaea ver*
wezealijkea door do Instelllng van oea bestuuxsllchaam, dat met het beheer
van do havens kail wordoa belaat, dat voor hun belaxxgen kaa opkoaen cex wier
beroQgdheid

op dit gebied vender rsikt dan dat von de betrokkea gameentev

besturen, aan Aliens zorgen de havonbelangea tiians zijn tosvertrouKd, Eet
hiertoe in het leven ts roepen lictiaam, waaraan verordeneade bovoegdheid
zal dienen to wordea gogeven, wordt a^xageduid als heveaschap of haveagewest.
Over dit oaderA'erp is ©an beschouwlng gegevoa ia het in 1527 vorsshenas
gaschrift, getiteld ; Het vraagstuk dar havenachappen, door Mr.Dr.H.J.D, van
Her en Mr.lf.F. Lishtenauert toenmaols rospoctievelijk secretaria ea adjtxnotsecrstarls van de Kamer van Koophandel an Fabrieken voor Rotterdam, la daze
bescaouwiag, v/aarin de insteiliag van eaa haveascliap wordt bapieit, cordon
eenigo bezwaren aangevoerd tegen het beetuur van oaae groote havens in zijn
huidigen vom en vjcrden eeaige vormen afxngegavea van haveabehaer ia het bui»
tenlaad.
In het ia 15>1 v^soheaaa Verslag van de Ooamiasio Droogleevfflp Portoyn,
waaraan het onderzoak nasir da haveabolangea van Rotterdam an oageving was
opgedragea bij gemsenachappelljke beschikking van de Miiiisters van .Vaterstaat, van Binnenlaadsche Zaken en Lnndbouw on van Arbeid, Handel en Ei jverheld, wordea evenaans bezvmren, klevende aaa den bestaandaa toestand, naar
vorsm gebracht, Als voomaamste bezwaar wordt daarbij ten aanzien van d«Bi
havenaanleg en de havenexploitatio geaoead, het ontbrekea van ©en leideade
gedachte. Bij het verslagy waarln de oogamissie de instelllng voorstelt van
een
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aea opentsaar liohaaa, geaaaEia

'focr hat gsbi^a -ran fi© mmm

®a d» 3«j1© Maas, is ala bljlags I &m voor-^at^erp "ma
rm badoaM
ot^rgalegd,

toft installing

la 19>2 la r&maben&n heft rapport vaa da G<xmla:aio, IngastaM door d«
Koder lands aha Maiiftaohai^lJ Toor ffljros^ald «n Haadsl, laaaks aan haTOasahap
Tan do Sija** ®a l.!a;?iasoadsB* Cok blj dit rappoi*ft wordt 40 oprichftiiig vaa e*
havocsciisp aciab®i?olffli. oa la &ot, ■^or—oxiftwarp vsu wot gsvooga, aopoaa do ln»

st oiling va® #^n opoaboer lieha^^m, daft mot d© aorg vaa d® hxiTroRbols.rigea war®ta telasftoa. Bit boatu'urslichaiim t?orat ariPgaduid ais haveasahsp Tan do Hlja—
Wi KaaSBiondaa,
Vclgons bold© onteerpea is d® saKaasteillag vnn &&n in iiet lavaa to
roop^ beafta?irsra?id dasdanig, &it Hottordas ia liot op te richton harei'xgewtst
©I'm o'Twrhaarscheade positis zqu -rorkrijgm, Kst bchoeft
ook g®ea
daring ft© ixaJfkea, 4&ft ftorn’ijX ia ilcitiiordamcslia .krixigsa ©ob. grooft® balaag*
sfcellirig vooi* da oprichtiiig vaa ©ua liavexischap aaa 4®a dag U'ordft gelagd, laaa
hiar is de klelsero hav-sasftadOB sf^ljaand tagoaovar atast, Bit blijkt

9»4«

aa«r ait «oa rapport daft la Satobsr 19>8, door 4© 6®»o&atoa Seliiodati, ’^leairdiagaa, Jiaasslais, Maaslaad, ¥laar4iiig©r»ABiba©ht oa Rogaabarg ®a van do
toeasaligo Kasors vaa Koophaadol m Fabriekaa t^aor Dordrsoht e© voor do B®«
fi©den-4:aas, aoa d©a Kiaiator y&i Biaaealaadsch® SiaJeaa is ©itgebraobt rt*^qr
aaiaeidiiig vm 0'3a iisiiddols mmchmm *»#tooiitworp, houdesdo d@ iRsftalliag
vsja 9m hmmgmmt, roor hot gabled wm do Baaodsa^as*
la dit rapport, wasirvaa do ra-iaeti® is opgasaakt door Bjrf,Mr*P*s, Gerbroady, wordt kraehfcig stoiliag gaao&ea t@g« 4© bwoorrechta piaats, 41©
Hottordae volgsas dit oatworp ia hot hayoaseiiap sou imiasasa. B@ plaaftstoAm"*
nine ami EoUondm, soo soiirijft Prof.Corbrandy, troi’t hot oatuar? ia aija
sigea groadslag* So iixstolliiig y&& hot ha^osagswost op d® aasshr^syoa wijss,
is ia mzm ai®t »aar do iariohtlag vaa ©aa kaToagowost, aaasf oader d«. dakajantai rm mu gswast, d» boklaediag mu do st^ lotftord® mat hairms©w®st@lijko msthii,
Voarta wofdm in hot rapport baswaraa asiiigoiifoord van Ste atareciitaiijkea
aard, ?iij hobbaa do gaaoaatoa, ia ooraproag stork autotiQ©®cor3»rati@3, basos
rm. h&t atmtabaatal, aao luidt hot ia hot rapport, wij hobbt® ossa jspoifiacies, wiar pesitl® in hot haidig sttetsboatol oiigotwijfaM door haar gAaol®
iarioiitiag makkax^ is, wij kmm9u do santraio blj uitawa^idhoid, d« Stoat*
Datiraaast hobbm wij do mfeai'aoiwpposi, ’ro#iis®happ«,®gi ▼ooEpoldors, Boa®
laatste groep is door haar taakveraoaliag m 4® ooatrdi®, w4Btaraaa aij oad@rworpoh ai^a, oagatwijfeM g®®i ammxrmt rm 4© drl® grooto publi®kr@aht®lij«
ko liohomoa t Staat, prcyrinei® m g®s»eat®{ alj liggoa op ®@a andor plaa*
Maar hot toveagOA'ost is *«@1 ®®a ooncturr^at, fm&9hm 4@ gMoeat® «n 4a proviaei®, ^tdsscaoB 4.® goaoeat® «b 4«a Staat viriagt sieh op 4®z@ w%jz9 9m aiouw
lldiaam vaa pxmiaeat® boteekoais, ¥aa 4a» aaaraag af dit liohae® b®kle«^oa
cot
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set zoo verstrakkendo 'bevocgdLhocleii, als met hat oatwairp wordt beoogd, zoo
▼olkomea da plaats toedealen ran een niauw soort pikJVixici©, als nisuwa doalcorporatia met bljaa onbcparkte verord^iingsmacht beklasd, is eam aiet oagevaprlijke zet op liet sciiaskbord. der Staatkundo,
Jvfaur d© la do nota wesrgagavan meaning ran Prof .Gerbraady, moot do
Staat als vanzelfsprakend, als natuurlijk© verzorger op den voorgrond tr^ea
<aa aanpassing ajin nieu've toestaiidea te garaadeersa, zoodra men van oordsol
is, dat da natuxrrlijke veraorgers der havens, do gemaantan, omdat da havenocoaomie buitoc. de gemeantegrenaan is uitgagroeid, niet aonder aeer afdoando in staat zijn de haveabslangen zelfstandlg ea door ondorliag overleg te
behartigea.
Uit het bovenstaaade blijke^ dat ofschoon een aterke draag bestaat oia
het behesr van de havens In handen te leggea van een liciiaam met verordeneade bevoegdheid en het in het levea roepen tou aulk een lichaam aaa de hand
van de Grondwet mogelijk is, do totstandkomiag nog wel teganstaad ontmoet.
Met betrekking tot hetrbovenstaande moge nog worden vemvezea aaar do
als bljlage 1?! bij het rapport van do Coiamissie Droogleever Fortuya gavoegde
nota van don toonmaligen Hoofdiagenieiir van dea Rijkswatarstaat J,F, Schbafold, waarin evsneens tegaa don overheerschando invloed van de Ganeeate Rot¬
terdam wordt stsllig genaman en wordt aaabevolen
gewastoli jken raad
Samoa ta stollen uit ©ea groep leden aaa te wijzen door Rijk ©a Poi*vincie,
©en groep aaa te wijaen door do Gemoeate Sotterdam ea een groep aen te wijzen door de ovarige belanghebbende Gemeenton,
om.

&m

Kaer hot toeschijat, aoet het voor mogelijk ®ord©B gehoudan om do be—
staande meeningsvsrschilien uit den weg te ruimen, door aaar het voorbeald
van het lichaam, dat de woreldhevon van Londeu bohseart, do Port of london
Authority (zie lit«4^}, in hat bostuurslichaam een kern van deskundigen op
te namen, die overeenkomstlg de gedachte van Ir, SchSnfold door hat Rljk on
de Provincio vmrea aau te wijzen.

•
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Hoofdstulc ¥11, Pe koatea.
§

be<yootlTi£.: Y.aa koatoa.

BiJ do begi’ootxfig Van kostaa, die in iist oMerataands is weergagevm,
sijn da wex’ken ingedeeld in graepen, sooais wordt aaagegOTan in | ^7, D®
raming van de kosttm, die aaer globaal sijn bagpoot, is gebaseerd op de
prijaen, die goldea in ket jaar 17^9« ¥oor d© raBiingm vaa kosfce®. irooi* de
YQi'betafing van d© dijken langs 4© Uieaw© Maas^ vooa zoover d®z© zlja g©»
legea ia da gmoaat© Eotterdaa, is gabruik ga&iaakli van 4© door des@ gelaeoato tersak© voratrekto gageveas.
Be raaiag, die sluib op eca b®4rag groofc 125 lailiioea gulden, is geapecificaerd volgeas d© evsabedoelde iadeeliag, als volgt :
Groep I,
Aaaleg kaaaal door Hart els ck@ G-at 022. aaken KusstT^erken ©a .bijkCMaeade werkea :
opealaggsrea van het kaaaal
f
282 000
jiiaicea voorliaven, toeleifiingsgsul tot
inlaatsluls ©c leidaia

«

224 000

dm in Hartslsclia Gat
sehatsluis

«

71 000

"

1 100 000

inlaotslnis

”

60 000

toteal aanleg kaU-aal dooi* Hartelsche Gat
Afdanmlag Botlelc aan haar bovenmoad
Afdeiimins Brielsche Maas aaii haar
bettodsnronnd

t 1 737

000

'♦

250 000

«

800 000

Kanaal door Eozeaburg :
opeataggercm van ket kanaal
uitv;atsrir4;ssluis

f

65 000

«

80 000

totaal kanael door Bosenbrarg

145 000

Totaal groep I

r

2 952 000

f

1 500 000

f 1 900 000 i

1 500 000

Groep II.
¥erruiming Koord baaedea Hil.ibabacht
Afdnmnting 3pui $
dam in bet Spui

t

100 000

aansluitend© nieuwe dijkvis^aa
vooriaven met baveadaiffiriea ®a bianen*

«

goo 000

«

1 100 000

”

500 000

toe 1 a idi,ngskaoaai
scbeepvnartsluis
overbrengea

.

245 ovorgetffaolit

t

1 900 000

spuisluis
totaal afdaatralng Spui
Afdamlag Oud® Maas :

”

100 000

dam In Oude Maas

"

250 000

spuisluls
groote scJiutsluls

"

450 000

"

5 650 000

scinitsluis

»

900 000

tot&al afdaanraing Oude Maas
Aanleg Papendrechtsche doorsteek ,

t

1 500 000

t

2 000 000

**

5 250 000

«

12 200 000

waartoe rivltstrwerken sn dijken wordea ganaakt
tussohaa de brug blj Baanlxoefc on d® brug bij
Afdaming Banedea-Ken^iedo bij Huis t«
Mer.'/ede :
afdafflnlng
schutsluis
inlaatsluis

i
H

400 000

n

250 ooc

170 000

820 000

totaal afdaiaaing B^edsii-iiltarwode
Afdaiaming Noord bij Dordrecht :
afdamiaiagen tJoord en Kietbaan

f

150 000

kunstvirerken

«

1 950 000

totaal afdaBinii:ag Hoord
Afdanimlng I>ordtsch0 Sil :
afdamittlng sn havensaaleg
apuislula
grooto schutsluia
sohutsluis
bruggaa

f

1 000 000

«

125 coo

«

1 750 000

»»

900 000

•»

200 000

totaal afdajmlng Dordtsche Kil
Aanleg iKoedoodkanaal :
aanleg kanaal met haven binnenvaart

f

4 600 000

schutsluis

"

1 750 000

totaal aanleg Koodoodkanasl.
Totaal groep II
Groep 111,
Kormalisesring vaa de Nieuse Menveae
overbr«?ngen

»

2 100 000

»

3 975 000

•

6 550 000

f 55 995 000.
f

1 920 000

f

1 920 000

