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1

Sliodreditsche doorstep

«

2

Ankerplaatsen blj Hader-Hardlnxveld

n

§

t

111

overgebraoht
Tlucbthavan bij de Tbiigplaat

InriehtdQ boezGsn Be&edeii*4{e3?wede ;
makdu afdaasalngen blj Keder-Hardizucreld en
SUedreobt
sehutsluis blj 31i<^scht mat voozbaTaa

f

200 000
900 000

totaal Inricbten boesem Bened«&|i^er?jed8
Indijkiag polders oostdijJc ran dea
doorsteek:
dijksaaaleg

f

2 317 ^(X)

uitwateriagssluis

*•

55 OOO

totaal Indijking polders
ladljklng polders westelljk ran den
doorsteek :
dijksaaaleg
bouw Ottersluis

f
"

"

1 100 000

“

2 572 500

2 250 000
500 000

totaal indijking polders

2 550 000

Totaal groep III

10 622 500«

Qroep I7«
Indijking Brabantsche Biasbosob :
rin^ijk Werkendam-Keizersreer

t

6 000 000

sobutsluis Werkendam, Spieringaluis en
sehutsluis Spijkerboor

*

1 100 000

uitvrateringssluis Oat Tan de Visschen
inriehten Tuarwegen

“

600 000

••

500 000

bijkoniendo werken

"
'•

450 000
550 000

Toorzleniag afwatarii^ Land Tan Altena
totaal indijking Brabantsche Blesbosch

9 000 000

Inpolderingen en bedijklngen langs
linkerocTer.
Bergsche Maas, Amor en Hollandsch Biep :
dijkrak mond Oude Maeege-Dongemond,
reeds Toltooid
afdamming Oonge en Oude Maasje (lit,45}
oTerbrengen

f

5 500 000

f

5 500 000 f

9 000 000
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overgebracht t
diJkTak Doagemoad-DriBomalsn, roods voltooid
ba79& Tan OrismOlen met aanslultende
dljksgedeolten

*

}

500 CX>0

f

9 000 000

515 000

dijkrak haven Drlmael^ tot haven lago
Zwalnwe

950 000

onteatering Hamsche polders

540 000

haven van lags Zwalxme mot aansluitondo

dljks^doelten

567 000

dljkvak langs Louisapolder on Vegotaspolder,
reeds voltoold
dljkvak langs Selmddebourspolder tot spoor•

250 000

•

280 000

"

840 000

»

1 700 000

brug Moerdijk
dljkvak spoorbrug Moerdijk tot havon
Moerdijk
haven van Moerdijk mot aanslultende
dijkvakken
dljkvak haven Moordijk tot Willemstad
totaal inpolderlngen on bodljklngen

t

8 542 000

"

740 000

Hoimallseerlng van hot Hollandsoh

Oiep tot Mbordschans
Totaal groep

Tf

f 18 282 000,

droop Y,
Toortzottlng verboterlng Rotterdamache ffatereeg

f

4 000 000

"

5 890 000

t

9 890 000

Normaliseerlng Lak benedan Sohoonhoven;
Kosten zljn verwerkt In dijksverbeteringOin
Afdamming Hollandsche IJssel {llt«26}
Verbetering dljken lai^s Moord^Lek^
Nleuwe Maas I Scheur en Hieuwe Waterweg {
werken langs linkeroever Hoord^ beneden

f

570 000

*

1 750 000

werkon langs linkeroever Lek

•

1 800 000

werken langs rechteroever

*

1 700 000

brug H*X«i^bacht
werken langs rechteroevar Noord* beneden
brug H*Z»Ambacht

werken langs linkeroever Hleuwe Maas,
Scheur ©a Kleuue Waterwag
overbraagen

» 12 000 000
f 17 8t0 000

248
orargabracht
werkan lango racbtaroavar Hlauwe Maas,
Schaup an Nieuwe Watarweg

f 17 S20 000

9 890 000

•• 22 500 000

« 40 320 000

totaal varbatsrlng dijkaa
Verbetering dijkaa behooreado tot
ringdijk Tljf EilaMoft, langs Hlauwa
llarwede beaedaa da Ottersluia, laaga
Hollaadsob. Diep an. laoga Harlngrliat

f

N

"

6 250 000

t 56 460 000 .
Totaal gpoap V
Bij da bovenganoamda kostan kc8ii4^ nog uitgaTon isegens hot raaken Tan
hulpdaonon, wagons hat aanbrangan Tan Toorzioningm aan do haT^s, dio go*
legmi zljn aan den Yljfailandenboezas on wagans hat aanbrangan van wljziglngan aan do gamalon van poldars, dio op ganoaadan boezem looz^,
Toorts zlJn or kosten wagons werken, dio T>^t do voorgonomen workon
▼oortTloeian. In dit verband konnan warden genoeiad da laaatragelesa, die noo*
dig zljn voor da zulveping van hat afralwater an da werk^ tot hat oashoog*
brongan van da brnggea over hot Hollandseh Diop bij Moerdljk,
Toor bodooldo siaatragolen zijn nog ge<m plannan opgODiaaktj do hiaraan
yerbond^ kosten wordt als oan pro Buscsorie^post In do bagrooting opgan<xnon«
T«to aanzien van hot ocihoogbrangon van do bruggan over hat Hollandseh
Diep kan wordon aadagadeald, dat daze in dan wlntra? 1944/1945 door da Duit»
sohars zijn veriaoost an hot vooraeman bastaat om da roconstructle zoo ult
to voeraa, dat da brug voor gowoon varfcaar zal wordon aangebracht op dozelfda hoogta als daze bru^lag on dat da spoorbrug mat do 5de on 6do overspan¬
ning ©van hoog zal worden goplaatst, ala da brug voor gowoon verkaar. Van
baida bruggan komen da ganoamda ovarspanning dus mat dan onderkant ta liggon
op 10*35 K +* tarwijl in § 94 ward voorgesteld om doze digging ta bapal^
op 12,00 m 4-, Hi armada zal reads zoozaer wordon tagemoatgakomen
de bolangen van da scheopvaart, dat de vraag rijst of hot dan nog wel noodig
zijn om baida bruggan nogmaals oahoog te brengan, Indian tot afdamming van
da Dordtsche Eil wordt baslotan* Hat later omhoog brongan van baida brugg^
van 10,35 ® ♦ tot 12,00 a ♦ toch, zal voomamall jk voor do spoorbrug we:ricen
vorderen van zaer Ingrijpandon aard, waaraan hooge kostan vorbonden zuUon
zljn. Zooals reads in hat voorgaande ward opgemexkt, zal ’smmxe&r da Niiaawa
Ifarwedo tot Rijnvaartweg wordt aangewazen, daze aangaleganhaid door inter—
nationaal over lag tot oplosslng moatan wordan gebracht. Onder daze omstetndighedan heeft hat toogeschonen, dat er made kan wordan volstaan caa hat aahoogtoengan van de bruggon over hot Etollandsoh Diop ©venoans ala eon pro
mom.orla-post in de begrooting op te noman.

M

De raming Taa kosten wordt aan aldus :
groep I

f
«
«

2 952 000
35 995 000
20 622 500

•

18 282 000

grcap T

•

56 460 000

hulpdannen (tijdeue de uitvoering groep II)

w

208 500

▼oorzieelngen aan de getijhaTenSf die gelegen
zijn aan den Vijfellandeaboezara
wljziglng bemaling polders

It

eeoeip II
groep in
groep IV

Yoorzi Bingen,

M

reiaiging afvaltvater

(Mihoogbrengen bruggea orar Hollandsch Diep
onToorzioaven sluitpost
totaal

550 000

750 000
p.m,
p.m.

•»

*1 400 000

f

125 000 000,

•
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Kabe3ehowi>lEg«
I 111* Voorstellm m eoaclixalea,
Colljk in bat bovenstaande is uitesB/jeset, ligt list volgans da Toorganonan plannan in fit) befioaling osi da oilnnd^ Honanbiirg^ Voorna an
Hoekaclne

IJssolaonde, do IttirtalBeba Kaard an hat Siland van Dordraclit t^anen ®at
em riagdljk te oiaeeven an aldus tot aaa wataretaatimndlga aanhaid te vereenigon*
ii9 binnaa A®i oja do Vijf aiandan aan to brangaa ringdljk af %® da®ffiaa rlvioran^ '^llsn wondon harsobap^ in aea zoatsafearboaso®* dla s^al
wordesi gavoad mot so«fe opp©r5?at» aan do ontaorp^a Inlaatsluis bij liuis
t« Morwsde* Do boosam wordt verdoeld la tae© doolan, bo aobon d®a boe^eei
van da Oudo Maas, mmrvmr aodo la varband mob do balangan van do scboopvaart ooa poll vrordb voorgostald van 0,50 b ♦ on d&a. boose® van do BrloX*
soho Maas, waarvoor ®®n poll irordb v<x>rg®sb0ld van 0,20 m «. laatstb^ioold
poll kan. In vorband mob do polder-d>olaagan, word® opgonob bob K.A.P, in
don asomor on m>rdea Qfs>;®siHaid tot 0,40 a • la don winter. Do Briolsoho
Maasbooaom v?ordb aan son bo bowon sluts In bob Karbolsolio Gob, govoi^ mob
bob water ulb d^ ‘boezm. ran do Oude Kaaa.
Do plaanon mooben wordon boscboixwd als globaal. Op vtirsobiUondo pun*
bon zal nedar® stMie on nader ondorso^ wordon vsroiscbt*
Do dijkon van fi© oilaadan boa Suidoa van hot Baringvllob m van hob
vasbo land van Noord-Strabanb, w ostdi jk van Willemstad, sijn buiben boscbouwing goblavm,
J&drukkolijk slj or op gowozen, dab nog sleehba over voarlooplge g©»
govens wordb bosohtkb mob babrekking bob d® waborbawoging op d® benadenrivlsros na So volbooiing van bob Yijfeilandaaplaa. Gebool Juist® ge^iovoas
hioronbroab kunnon otjrsb
vorsbr^b, mdob do aTdooXing Gbudlodionsb
Van do dlreebi® BoaodMrivicami van don Rljkswaborstaab dozo aaageli^(®ibeid laob zorg aal bobbon bostudoerd.
Do vorwacbbingob mob bobr^lng bob do bostrl jdlng van bob aoubb^mar,
boruston groobondo'lo op bbeorobiscbo boscbouwingon. Doze zuUon aon do
band van nauwgaaobt® waaraossiingon van bob obloorgoiialb# op do Ni^wo Maas
moeton wordon gevorlfie^^.
Do vorsaobtingon

Kinaion van do wijsiging in d® schoapvaarbbo®?®-

glng zljn gobaseoi^d op tor besebikking staando stebisbis^o gogovmis.
borugkoor van normalo bijdsomsbandli^odoa anll^ aij aoo mogolijk aan do
workolijkbeid dioaen bo isordon goboobsb.
Do gevolgon, di® do work®n aullon hobb^, mob bobr^cing bob do aulvoring von stadolijk ®n Indusbrlool afvaIwabor,dab op don Vijfoilandenbooaom
wordb ^loosd, zullm) in studio moobon wordon gonmon#
Bij vordoro uibwozking van do pLannon, waarblj aaa do band van torroia-

- 251 afnetlngsn ©c, groadboringeri, mat o-migsn j-^ad Tan aatJT?kisiiri£^©id gegsraas
RUllsa kmaoa T^ordon verkregen onfcraat do hoe^eeltisdeai zaM en klai, dl®
Trijkosisn en die Toor de \forken aoodig aija^ zul voor dea© beide ferondsoortea ®ea balaas dienen t© wordssa opgeraakt, die eea aadere aaawijzing
zal

2ija

over de ’srijzs vtasrop- ea tot op zeker© hoogte ook -roar de ▼olgor**

4© waaria ds tmrknn tot uitvoorlag suUea wordea gebraobt.
Slet iaachtlaesiag van het bovenstaande, kuaasa do coaclaaiea, waartoe
hot oadertovlg® rapport koaft fiSleld, als volgt wsrdes esaiengevat.
X>

do Voorgmioaet afdamlngea zallan g^istlg® resaltatea aogoa mr»

daa Tersacht taa aaaziea vaa de b^trijdiag Taa list zoutbeswaar op d©
m0ui?e Maa3« Indiea de tea disast® staaad® gegevsns inzako d® waterbee?®giag op do bsaedenriTiorm juist zija, zal d® zoatgi^eaa bij
aich bij
de© norsalcKi opp&r&aterafvoer zeemiaTts Terplaatssa vaa dm aond van de
Parkhavoa aaar den sioad van de WilkoiKiaahavQa, of iml over eon afstand
ongereer 8 ks, BIJ den O»L,R,-af?o0r sal doz® grcns zioii verplaataon. Tan
even boron Bolnes tot benedea do galegenhaid tot hot iixlatan ran ‘^atsr
tea beboora ran hot DrlakaaterloidiasbMrijf ran Rottordan, of wel over
sea afstand ran oageraer 6 ks*
Do teruj^rlaglag ran de zoatgrens, oea ran cl® roomaaasto motieron,
die tot hot VI jfoiland®3plaa hebben goleid^ TOrdt dus iadordaad rarkrageai,
nits er roor kaa viordea- gosoriji, dat da la hat rapport roorgasteld© stroossirerdoeling blj Kop ran *t Lead wordt rarkrogan. Van do sijde ran ds af«
doeling Stadl®di®'ist ran d© dlrectl® Baaedenrivieren ran dan Rijksfwatersta*st, sullen hleroatroat nadere gegorens wordoa rarstrekt*
g»
Aan do b©n®d«®rlriar®a is esn balaasrijk© taak toabodaold met betrekking tot d@ drinkwatervoorzleniag* Ilians onttrekt de geaeaata Rotterdam
daartoo water aan d© Bleuwe Maas, oagereor 2 km boron dea boremsond ran de
Konlngsharen, tegeiKJver Fojeaoord, In d© toekomst sal de Lek beaed^ Schooahorea eon belangrijk# taak kunnen verrullen* Hot moot roor laogolijk Jordan
gelioudeai, dat de g^eente dan Etiag reor haar drinkwaterroorsiening gehoel
of gadeeltolijk op dit riri©rr?ik sal zija aang®^ezea,
la rerband met ®;ja ea ander, ia de feestrijding ran bet sontbeswaar op
de iJieuwQ Maas een kleaaend© eisch. De roorgeaosen plannen, die tot d^e
bestrijdiag kracKtig sullen bljdragen,
Tollng.
3*

rerdionea op grond hiorran aanb®«

net Water ran d® Kioitwe Mms wordt In droge tljdsn gebmiikt tot hat op

pell houdsoa an het doorspul®B ran de boeseEtsataron van ultgestrekt® ea
hoogste bolangrljke jKjMergebieden. Kotselfde geldt roor hot water ran dan
Hollandache IFSseel, die all»®a wordt garoed set water tjit de Kieu¥;e Maas,
set welke ririw hij aan sijn benedonsKjnd in open rerbiading staat. De varzoutiag ran de Kienwe Maas sal dus slot alleen nadesllg® gevolgen hebb«a
roor de polders, die rechtstreaks water uit des© ririer inlatea, aaor ook
roor

•
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voor do gsbiedea, die voor de watorinlating ziijn aaagewezea op deaa Hoi*
Isadsch IJssel,
Het gebiod, flat zlch bij d® reraouting van de Hieuwe Maas in aijn
belangen zal aim bedreigd, Mivat hot Hoogheenraadschcp ran Dolfland,
het Hoo^eeciraadschap van Schieland, hat Hoo^oataraadachap van Rijnlond,
hat Grootwaterscliap van I'oerden, hat Hoogheemraadschap de Krimponoirwaaird
an da polders, geiegaa In d© Lopikarwaard, Do goaaiaonlljko oppervlakto
van dit gebiad is rond 200 000 ha.
De voorgenowan plannsn tot bestrijding van hot zontbezwaar op do
■ Niouive Maas, vordianen ook op grond hi erven aanbevellng,
4,

Zooals nit d© rapporten van do Stormvloedseonmlssi© blijkt, aljn d©

dijken langs de bonodmrlvieron niet hoog ganoeg tot het kesron van do
stormvloedsstandon, die met ©an. rodolijke kans kunnon worden verwacht*
Kaar hat aanvanfcalijke oordoel van de oommisale zullen dea© dijkon op vo¬
le plaatsan moor dan een motor moetea worden varhoogd,
Aangoziaa de te verhoogen rivlerdijkon zlch over groota afstanden
uitstrekkea on d© dljksverbetering over het alg^usan zaer koatbare workoa
mat zioh moobrsagt, zal ale oarsto ©iach dlonen ts worden gesteld, dat do
leagto van de to verbetaron dijkon zooveel mogelijk wordt ingekort.
Sr is nog ©ea aMere redm

om.

de dijkaverbotering in te porkon • Voor

doze verboteringen toch zal behoofto bostaan aan groote hoevoelhodon mate—
rlalon zooals rljBhout, puin, perkoenpalen, natunrstoen an tamstatom,
Als specie voor da verzwaring van besteande- en het maken van niouwe dljkslichanen, zal voomamelijk dimen te

vioT&sai

gebrulkgomaakt van zand m klei

Ofschoon laatstbedoelde grondsoort boter is, noodzakon de omstandigheden
on d© dijken overwegend samen te stallen van zand en deze met een kloilaag
af te dekkan, Ifear een globale raming zullen do hoevoelheden zand, die bij
d© uitvoering van het Vijfeiiandonpian zullen moeten worden ven*?arkt, in
totaal ongeveer 55 d 40 millioon m® bedragon. Zou men alio Zuid-HoUandsch©
eilandan afzonderlijk met esn dijk omgevan, waarvan het waterkeerond vormogan ziou boantwoordm aan de eisclion, die voortvioeian uit d© door de
^tormvloedscQiainissio to vorwachtea hoogsta stornvlooden, dan zoudon do
hoevoolheden to verworkea matoriaal en dijkspocie belaagrijk grootor zijn.
Hot Viji'oilandonplan komt niet aXloen teg^oet aan den oisch om op to
Torwerken matorlaal en specie te bezuinigon, doch bledt tevons moor goldenheld am hot voor do dijksverbetering en dijksaaalog benoodigdo zand aan d©
rivieren t© ontlsenen* Boot men dit bij ©en open rivier, dan bUjft dlt
niet zoador gevolg tea amzion van de -watorbewogiag, Ileoft men oen rivier
oeisBaal door afdaamlng van do watorbos^eglag ultgesloten, dan kan daaraan
zonder eenlg bozimr zand worden oattrokkoa. In verband hiermodo zullen
bij do voorgonoaen werkea eorst do Briolsche Maas on later ook do Oud© Maas

•

255

-

TOOT de winalng van zand belangrljkd diecaten kunn^ bear/ljzan.

Door ds afdaramingeQ^ die op grond van het Vljfeilandenplan in bet voor*
nmm llggen, zal niet alleen tot beperking van de totale lengte van de te

verbeteren dijkea in ruimen zin wordan bijgedragan, doch zullen tevens dijksVerbeteringan in bebouwde komien worden ontgaan,
Metrbetr^tking tot de verbeterlng van de hoogwaterkeerenda dijken langs
de benedenrivlereni moot het Tijfeiland^plan dan ook worden besohouwd ala
9m werk, waaraan groote voordealen zijjn verbondan,
De lage ligging van Dordrecht ten opzichte van te v®rBachtea hoogwaterstandaa is een vraagsttik, dat veel zorgen baart* Het is gebitfcen, dat hat
stormvloedsvrij mken van deze atad sttiit op groote laoailijkheden, Deza
moeilijkheden worden ondarvangen door de riviargedeelten, waaraan Dordrecht
ligt, af te daaraen. Met het voorgestelde Vijfeilandanplan liggen deze afdamffiingen in het voomOTen. Dordrecht koeit dan to liggen aan water net een nage*»
noeg constant pail an is gevrijwaard voor de achadelijke gevolgen van stozm*
vloeden. Ditzelfde geldt voor Zwijndrecht en Papendrechtj ook deze plaatsen
zullen ale gevolg van de voorgonwaen plannen stomvloedsvrij koaen te liggen,
De watervri|Riaking van Dordrecht kan niet wjrden gezien als eon problasa
op zichzelf, doch dient t© worden beschouwd als een vraagstuk, waarbij tevaas
zijn betrokken da voorganomen werken tot het watervrijnaken van gebiedan in
Hoord-Brabant, Doze werken toch, die betr^iag hebben op het watervrij naken
van gebieden ten weerszijden van de Bergsohe Maas en dan Aroer m die blijkens
het onderstaando da indijking omvattan van grondea net can gezaiaenlijke oppeirvlakte van bijna 20 000 ha, zullen een verhoogondasa invloed uitoafmien op
de stoxnvloedsstanden, net het gevolg, dat Dordrecht t^i opzichte van deze
standen nog lager kont t® li^en dan voorheen. |
Volgens vanwego do Stcmvloedsocaanilssie vofstrekto gegevans, zullen de
te verif^aeht0n stomvloedsstanden als gevolg van da indijklngwi in Noord«Era»
bant, bij Dordrecht met 0,58 n worden verhoogd, Voor de onvoldoende tegen het
hooge water bescheimda ligging van Dordrecht, moot deze verhooging ontoelaatbaar worden geaoht, zoodat het noodzakelijk is on de watervrije ligging van
doze stad zeker te stell®a, voordat hat waterbergand vemogen van do gebie¬
den langs do Bergsohe Maas en den Amor door het naken van bodljking®i wordt
teniet gedaan.
Mot de voorg«ionen plannen wordt het probleam van de to lage ligging van
Dordrecht opgelost en wordt de hinderpaal, die uit deze lage ligging voortvloeit net betrekking tot de indijkingen in Noord—Brabant, weggenonen*
^

Met de voorgmonaa werken wordt de watervrij© ligging verkregan van uit-

gestrekte gebieden, niet alleen in Brabant, maar ook in Zuid-Holland, De oppervlakton van de polders en buitengronden, die als gevolg van de voorgenonen
werken eon stomvloedsvrije ligging zullen vorkrijgau , zijn als volgt,
OmschriJving
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Cteisohri jvlng van do iv03:t:oo

opporvlakto aoraorpoldaro,
mi andor nlot
hoo «p*at0rvrl J Xlgsmdo poldeco m grondom

noord-ayraibaRt.
Inpoldoring Srabantaoho Mosboach
Afdsssaloe Ooaso on Oiid#
jo

8 600

ha

10 000

ha

200
ym

ha
ha

Indljklng gocaribii^3rda buitoflkjromton van
Drlnc'ileR ea Ooertruldonborg
ladijldjig Hoascho poldora
totaal :
^uld—Holland »
Indijklng jjobiad tusooh® Bejsod^-lfop/iode,
iJioaw© M0ri',’©d0 on Sllodroohtsclio daorstoife
.Irdijkin^ langs doa r-sehtoroov^ vnn do Kiautso
Kerned® {’Ifenisplaat, Suidplaatjo)
IMlJkinsoa laags do IToord
Indijklngon laags d©
ladljklngoa longs d@ Ba&korskll
ItKiijklsgea laaga dc^ znidalijken rand rm do
Hoekoobe i.'tmrd
Vbming lirlelsohs Unm'bQ&sim
Vomlng oud© Marnaboossm
totanl t

15 500

ha.

610

ha

120

ha

50
20

ha
ha
ha

550

ha

985
2 495

ha
ha

4 660

ha

50

Da plaanesi bledon graota mirdoilaa, aowTol v»or do ©toravloMsvrijasilclna van pcjMorgobiadoa, ala voor da Innd^dniiicg,
?j. I'et botri^dcing feot do bolangesi van Hottortos ala havaaatad dion®
hot volg^md®,
Hob do plaaaon wrdt refeeoirje gohoudon aot mm voortaotting van
do vorbolioplijs von don RohtiKi^r^soha
Do voor^tiOtoM® dijtotracd*a sljn gohool aan do voorgonofm tevemjitbreidtng®aamg®past. Da
vaarwog van «»*» op Rotbardaa gerioht® Rljnvsjirt or^®?ssKit bal^mspljko
vorbotOTingan door boohtkifsnljdlngea on riviervorbroodlnfsoa} do babookonls van do hl^paan vorlxindoa voordaaion la van vorstrokkondon oard.
Do voorgonofsan plaaiioo, waorbij do Oufia Haas ©n do Dordtacho Kll
vordon afgodaad, str^m In hat ol^anmm nlet %m voordool® van da
vorbijidine to *?at®r twaaoim aotttardiss m Antworpmi, aaagoaim d® o?aa
vsKjrsseg Inn^ do Koord iangor m)rdt. Hob b&mmar,
Ismga do aoioro
vaar^.egegi

. 255 ▼aarwogan aluiaen moetan vtorden gepaasaard, vlMt aciiter ©an ooiapeasa*
tie in de onstandigheid* dat d© vaanveg kortar wordtf wannesr kaa worden
gebruik gemaskt ran bet geprojeoteerd© Koedoodkanaal.
IDoor hat in de plajansn opneaen ran hat Koadoodkanaal, ontstaat ge»
laganheid tot dan annleg ran ean centranl gelagan haven roor de binnan*
rasTt. In daze haven z&X wachtz*uijtita aan'^jazig zijn roor binnenra^rtscha^
pan an kunnan aankotmenda slepea isordan ontbonden* De haven zal tevens
dienst kunnan doen als rluchtharen bij inrallende rorst an als berghavan roor dijvende pakhuizen.
Da nota leidt tot d© ^nvankalijiteconclusie, dat hat Koedoodkahaal
niet zoozaer zal wordan gebruikt roor de Rijnvaart, dan wal roor d©
raart op hat zuiden, De geprojectaarde binnenva* irtliarea zal dus in hat
bijzoMer in hat belang zijn ran da raart op hat Kallegat an da Rijnraart zal alechts indirect do roordeelen ran hat kanaal ondarrlndany
doordat hat hooger liggead© deal ran da Kleuv^a Maaa van asa belaagrijk
deal ran da binnenraart zal worden ontlaat.
Oi* de aanlag ran hat Eoedoodkanaal an da gaprojecteaie^a haven roor
da binnenraart aeonomisch rarantwoord zal nijn* hangt grootandaels af ran
de balangrijkheid van da raart ran Rotterdam op het zuidan. Voor da baoordeeling staan slechts statistisohe gagavens tea diansta. Het
ter
nadara baoordaeling aanb©relif% verdienen, om na terugkaer ran norsiale
tijdsomstandighedenf door het doen ran varkeerswaarneaingan, op dit punt
moer zakerheid te varkrijgen.
Do plannen kunnan worden geaoht in orereenstoming ta zijn mat de
bolangen van Rotterdam als harenstad,
8»

De vaanveg van Dordrecht naar zee langs de Ouda Maas an dan Nieuwa

Watwroeg, blijft als zoodanig gehandhaafd, Ann dan banedenmond ran da
Ouda Maas is ean sloizancomplex gaprojectaerd, '©aarran de grootste sluis
gelagenhaid zal biedan tot hat doorlatan ran zeaschapan mat ean inhoud
van 8 000 B«R,T,
De zeahavaa, ■wier zaeraart orarA’egend rrachtraart is, heeft tot nog
to© slachts e@n matige laransratbaarhaid gatoond. Hat afsluitan ran da
Ouda Maas aaa haar benadenmond, zal voor de zaekhaven ©an nadeal betaakenen.
Als gerolg ran da roorgonomen afdaamingan, zullen da ouda havens ran
Dordrecht, alsook Zwijndracht an Fapendrecht, komen te liggen aan gasloten water, Voor Dordrecht, wolke stad als haven voor de binnenraart ran
ra®! grootera betaekeais is, dan roor da zeeraart, bastaat ©chter gelagenheid oa haar Marwedohavan aanzienlijk ^dt te braidan an aan open water t©
houden. Door den aanlag ran dit harencomplex, dat tevens toegankelijk kan
worden gemaakt voor kuatvaarders, zal Dordrecht in het bozit komen ran ean
uitgestrekte
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uitgestrekt® industrio- an handelshairen aan ds open rivier* Hierin ligt
▼oor Dordrecht eon coKpansatia voor do schade, die dezo stad lijdt, als
gevolg van de afsluiting Tan da Oud© Maas,
Als gevolg Tan de yoorgenomea werken, zal de splitsing van de HijnTaart op Hotterdan en op het Heliegat, die thans ligt bij Dordrecht,
aaar een hooger pant worden yerschoyen. Het is to yorwachtsn, dat de
sleephooten, die thans te Dordrecht ligplaats hebhoa, naar hooger liggende havens zuUen worden overgehraeht, zoodat Dordrecht haar belangrijkheid als sleapbootstation zal moeten prijsgeyen.
Do aabij Dordrecht aanwezigo ankerplaatsen zuUea stroomopwaarts
worden yerplaatst,
2ji,

Ten aanzien van de Hljnvaart diene, dat niet alleea de splitsing

van dese yaart naar ean hooger pnnt wordt yerschoven, aaar dat deze
yaart op het Heliegat zich inplaats van lango de Senoden-Meanvede en da
Dordtsche Kil, zal richten langs de Hieuv;© Memvedo, Deze yaaraeg wordt
^ korkt.t-

daardoor 5 Icii'^en de bruggen oyer de Oude Maas bijj Dordrecht kunnen worden y^naeden, De bruggen over het Hollandsch Diop bij Moerdijk zullen
aan de gewijzlgde route yoor de Hljnyaart op Anttverpen moeten worden
aangepast,
Tegenoyer de genoemde voordeelen staat, dat de oyergang tussoh^
de beschutte riyiervaart en de vaart op de breeds woellgo wateren, naar
eon hooger punt wordt verplaatst, Teneind© den nlouwen raarwag ©yen ysilig t© laakea als de bestaande, zijn yluchthayens noodig, Deze zullen
aan^ezig zijn in de ontworpen hayens yan Werkendaa, Will^asdorp
Moerdijk on in de yluchthaven, die geprojeoteerd is tosschen Werkendsaa en
Wlllemsiiorp, aan den rechteroever van do Nieuwe Meri;.’ed0,
De wijziging in den Rljnyaartweg en de aanpassiiag yan de hoogteligging van de bruggen over het Hollandsch Diep bij Moerdijk, zullen
langs internationalen weg dienea te worden geregeld,
Aan de inrichting van de beide boezeias net een coiistant pell zal
da waterstaatkuadige toestand moeten worden aangepast, Bij deze aanpas-*

IQ.*

sing zal gevolg kunnen worden gegeven aan een stray en, dat den laatsten
tijd is waar t© nenea, osa ter besparing van kost^ d© loozing van pol¬
ders te comblneeren en de kleina gemalsn dus gaandweg te yervengen door
grootare, Terwijl dlt onder de bestaande omstandi^eden als gevolg van
de getljbaweging nlet nogelijk is, zullen de geraalen zoo kunnen worden
gebouwd, dat zlj madat de boezems zijn ingerioht, nagenoeg altijd wsrkon met een maximum rendcm^t. Een en ander nemt niet weg, dat met de
aonpassing kosten zullen zijn gemoeid, Ook d© exploitatlekoatea van de
gemalen zullen hooger worden.
Door het Inrichton van ds beide deelen van den Tijfeilandenboezsm,
zal
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sal hat ©veawel laogalijk sija am de yeraoutiJig vaa die boe2eBi.vaterein
Yan de op da eilaaden eeiegea polders kraohfeig te bestrijdea. la hat
zoader sal dlt Yaa Yerstrekkeade bateekeais slja \f t>OT da laad* ea tula**
botiw op de eilanden Yoorae ea Puttea m Hosenbtixg.
Het VI jfsilaadeaplaa bledt eulbaurteobnisch daa ook groote Yoordee«>
lea,
11,

Het sal mogelljk siJa ces. la bet water raa den Brielsebe Maasboesem

esa obloorgebalte te oadarboudea ran 200 mg/l, dat la droge tljdea sal
toeaacaen tot 250 mg/l. Op dea boezsai Yan de Oude Maas daarsategea, sal
als regel eon obloorgebalte in bet water fcuaaea worden oaderbouden van
nlet mear dan 150 mg/le Blj 0,l.,R,*afYoerea sal dit ga^ialte kunaea toe->
nemea tot 200 lag/l* ladiea de vm on twining van bet rivierwater, dat uit
Dultseblaad komt, voortgang blijft Yladea an dit de coaceatratle Yerkrijgt, die door Ir, C.Biamond in de toekosist wordt Yerwacbt an Yoor den
0,L,R,»afYoer is berekead op 18? »g/l, sal bet obloorgebalte ran het wa¬
ter Yan den Oude Maasboezem solfs kunnea toeaeraen tot 250
Bedoald obloorgebalte is ran belang voor de drinkwaterleldiagen Yan
Zwljndrecbt eo Oud-Beijarland ea Yoor 4© Kilwaterleidiag, De plaatsen,
waar daze waterleidlagen bun water aan de af te damraea riYieren onttrakken* sija eobtar guastig geleg^aj zij liggea Yor Yomvijderd van d© verzoutlagsbronnen, Indiea de boesem, met betrekking tot de hoedaaigbeid
van bet boezamwatm*, sorgvaldig wordt bebeerd. beboevea de eYeagoaossde
waterleidlagen van de Yoorgeaomea werken'nadeeligen lavloed te oaderriadea,
/\an deso eiscb iasake bet obloorgebalte van bet water van den Yijfeilandeabdesen, met betrskking tot de belangen voor den tuiabouw, sal
ruirasoboots worden Yoldma,
12,

Met de Yoorgeaonea werken worden de belangen van d@ visscberij aiet

in beteekeaende mate gesobaad, aaagesiea dese door de aaa de af te dammea rivieren gevestigde Tisaobers Toornamalijk buitea dese riYieren wordt
uitgeoefead.
Op daa te vormen Vijfeilandenboesefflt sal zicb boveadien een zoetwaterrisscberij kunnea oatwikkelea,
15, Het Yijfeilandenplan bledt gelegenbeid om verbeteringen aan te
brengen in de verbindiagen te load op de Zuid«^iolIaadscb© eilanden,
14, Door bet lariehtea van doa Yi jfeilandenboezeci, zai een irecreatieoord
i

oatstaan^ dat zicb ulteraaats zal leen^ tot bet beoefenen van de viatorsport,
15,
Bij d© directie BoveariYieren van den Rijkswaterstaat is in Jual
1941 een rapport Yerscbenen betreffende de kanalisatie van dea Keder-

'

Hija m de Lek, met d© bedoeliag m. de beraarbaarbeid van daze rivler te
Yorhoogea

(
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Torhoogea, Volgons dit plan is een atuwprograrana opgestsld, waarbij de
gfiffliiddelde dutir van d@a niniiaum atvoQV In hat gunstigste gsral zal bedragan 95 dagon an in hat onguaatigst© geval 166 dagsn *s jaai®. Tijdans
dazon ainimna afvoar zal hat rlvierwater met stuwen worden opgazat* Da
laagst galagan stuw is geprojectaerd bij Hagastein, ongevoer ♦ ka boren
Vresswljk* Als gerolg van da aanwealgheid van daze stuw, zal de gatijbeweging benadan die stuw toenaBien, met hat garolg, dat da Yloedstroom
op da Kiautfe Maas niat onbelangrijk zal worden Yerstarkt, In den tijd,
dat de stu'wen werken, wordt dus oanM*aijda de opperwaterafvoer ingaporkt
an anderzijds d® yloedstroom yersterkt. Sen an ander zal niet zonder gevolgea blijTQH ten aaazien van de verhouding tusschea opparwaterafyoar
@n yloadaanyoer; dez© zal door de kanalisatie van de ondcrwerpalijke
riyier zoo oagunstig worden beinvloed. dat de zoutgreas zich in den tijd,
dat de stuwen werken, aanzienlijk landwaarts zal yarplaatsen,
Kaar het zich last aanzien, moeten de inyloedffia, die hierbij zullaa
optreden, ten aanzien yan de yarzouting yeua de Kieuwe Maas zoo ongunstig
worden geacht, dat d© gunstige geyolgen van het Yijfeilandenplan niet
yoldoende zullen zijn om deze invloeden te compenseoron,
Aan 4® planaen tot hat yerbeterm van d© bevaarbaarheid van dan Neder-Rijn en de
zijn, met betrakking tot da bestrijding van de verzouting van de Ni^iifO Maas, in hun huidigen vona, dus overwegende bezwaren verbondon,
Het vardient te worden opgemerkt, dat dose nadeelig© geyolgen geh©el zouden worden oM@rva.ngen, indien in do Lek een stuw word gebouwd,
nabij den benedenmoad van doze rivier, Hisrvan zouden gunstige resultaten kunnea \»ordea verxtacht ten aanzien van de bestrijding van de verzouting van de Hieuwe Maas,
Ms. Het zal aanbevellng verdienen om d© waterstaatkundlg© belangen van
do poldergebieden, die door den aanleg van ean ringdijk om de Vijf Silanden tot den waterstaatkuadigo esnheid worden vereanigd, in handen te leggen van een daartoe op te richtan waterachap, dat zal worden belast met
den zorg voor den boezem, de hoedanigheid van het boesesawater en da loozing en de waterinlating, alsmede met het behoer en ondorhoud van de
duinen, dijken en dammen, die de aan^ngeslot^ hoogwaterksarli^ <m de
7ijf Silanden vomen en de sluisen, die dienen tot doorspuiing en hot op
peil houd^tt van het boozeemater,
Het zal aanbeveling verdienen
de zorg voor do scheepvaartbelangea op d© af te dammen rivierea to houden in handen van hot Rijk, dat
ware te belasten met het beheer en ondorzoek van de boez^Twateren, voor
zoover zij ten dieaste staan van de scheepvaart, ©a behoudens onderstaand© uitzondariagea van de scheepvaartsluizen, D© binneahaven voor do binnoavaart
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aajiTaurt, alsmada da sluis, v/aardoor da schoepvaart vaa da Niauwa Maaa
toagang verkrij{5t tot hat Koadoodkanaai, kunnan in hohaer an ondorhoud
kcwien bij de Gosaeeate Rotterdan, De soheepvaartsluis in do afdajaniing
nij Euis ta Ma3E*v/Qda ©n de bijbehooi'aade voorhavan, Joiaaen in beheor an
ondarhoud koaen bij de Geaeanta Dordrecht,
Hat schijat gaT^eascht am voor het gebruik Yaa da tot dan Tijfailaadenboezasi behoorende sohaepvaartwfjgen ©a van da schoepvaartslnizoa eaa
bljaoadar roglegaant vaa politie in to stallaa,
18,

Het sal aonbeveling verdianen <m da bahartiging van de bolangen van

d© aaa de baaodenrivieren. galagen havens ta loggan in hfiaden van een
bestuijirslichaaaa, dat tfar© ta bcklseden met verordanand© bavoegdheid, S®i
reads verschenan watsoatwerp, houdeada d© instelliag van ean havengewest
voor het gebiad van da Bsaedea-Kaas* ontmost achtor veal tagenstand van
da daarbij betrokkaa ga'^^anten, met nitzoadering van Rotterdam, voornamelljk uit vrees, dat Laatstgeaoemde stad in het gavest ean overhesrschan**
de invloed zal verkrijgen, Haar het schijnt, zal man aaa dit bear/mar
kunnsa tagemoetkomen, door in den op t© richten boogcmrasd een kern van
deskundigen op te namen, die ware aan to viijzen door Rljk en Provincie,

§ ^2, De ultvoering.
Er moge aan het eiade van deze note op wordan gmvoaea, dat hot aan»
beveling zal verdianen om van de voorgenomen ’,'jerkan het eerst in nitvoe—
ring te nemen da affiasming van de Brialsche Maas on de afdamming vam dan
Hollandache IJssel, Deze onderdeelen van het Vijfeilaadenplan toch, dragen tezamen reeds bslaagrijk bij tot d© bestrijdiag van d© vorzonting
van de Nienwe Maas, Bij den 0,L,R,-afvoor kan de ttanigdrlnging van de
zotitgrans op doze rivier zelfs bljna wordan gelijk gesteld aan de uiteindalijke zeawaartsche veraohniviag van deze grans, als gevolg van het Vijfellaadenplaa,
De afdaamlag van den Hollandscho IJssel zal boveadien aanstonds bijdragen tot het veiligstellen tagan overstrooming van de Inge poldorgebiedea ten zuid^ en ten westan van Gouda*
De afdarning van de Brielsche Maas heeft onmiddellijfc gunstige govolgen ten aaazian van de ontzilting van de boezemi^ateren van de polders
op Voorne on Putten en Hozenbxjrg, waar de tuinbouw vaa het zoute water
sulke groota nadeelen onderviadt*
In het rapport iazaka de afsluitlng van de Brielsche Maas (lit^l?)
is voor de v/aterlnlating nabij Spijkenisso de bouw aanbevolen van een
gamaal, zulks met de bedoeling, dat do boezom van de Brielsche Maas ter
verkrijging van ©an laag ohloorgahalt© kan worden gevoed bij eb, Als ge-

ISM
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TOlg van da ultvoeriag van hafc ITijfollfincloiiplan, sal laatotbscioold© boaseta wortlea govoed van rlea Oudo Mauaboesai uit* /ma eon geraaal csa hot
voedlngswater op t© poapea beataat danrbij gecn behooft©.
Hot is ovarmol deaJcbaar, dat do %ie3Lscho l!aas worcit afgedand m
dut in vorband mot onvoorslon© ORstandlghedan do afdamiiKg vtm d© Oude
Haas wordt uitgoatold, Het sal daa kuniimi blijfc©n aoodig to aljn a® op
don daur tooh tot don bouH van eon islaitgeEiaal over to gaan* Haasp het
tooschijnt sal hot

a -abavollEig verdienen on dan eorot d© rosulta-

ton af t© wachten van ©on boosanbeheca** wa-irbij sleohts van d© ontworp^ai
Inlaatgologonheid zon&BV gsssaal wordt g*«bruik g^aakt,
§ 11^. Boslult.
Do nota la gesohrevon gaduronda do oorlogsjaren, in ©on tijd,
in do beaottonda mcHt d© grootst denkbero vomielingon hoeft aangcrioht
aaa v©le werkea op sititeristaatiaiadlg gebiod, die na taoeisaj?to arbeld m
ffiot satjiT© goMelijka offers sijn tot stand gebraeht In eon tijdsboste^c
dot aieh uitstrakt ovw vols tloatallen jaron,
sal noodig sijn era
d©as
geh©0l of gedeeltelijk to herotollen, voortlat atm do uitvooring van niesn?© wsrkaa kaa v^ordesi h&zonmn, Hoslang dit borstal sal
durea* sal oeasrsljda afisankelijk sijn vsm de Inilp, die door ons© bondgeaiooton sal wordm geboden, doch andtraijds ook van do kraoht, di© oas
volk S£il wotea t© oatpl^soi^a era sich op t© richten uit den toeotaad van
vornleling., di© door d© tijdelljk© overhoesj^ching van onsa ooatelijko
buren is tmsec^ebracht.
Danitia sal d© tijd aaabreken, tmiria zooals voorhoea afia onso tookonst kaa TOrdaa geboiastd, l3ot do workm, die er mod© sarasahmgm, biedt
hot Vljfollandonplnn hlortoe 0'm gslegonheid, di© in v&rband not do daarbij betrokkon belar^esi, nlet mag ^^fordm verauimd, Hog© het tijdetip spoedig QQCbr^con, waarop dit veeloravattoad© -work kan tsoislen aaegevat.

-
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Bijlag©

2,

StatistlscJio gegoveEts boti?0ffen4« do scheapTOart.

BijlJJG©

IX,

Bijliig©

2II,

Do gQtijbavQns langs do of to sluitea rivieram<an,

Bijlago

IT,

Bijdrago tot do keanio van ofteetingea van sooscbo-

Da TJaterataattomdigo tooatand,

pen ten behoove van hot prajocteeroa van tevons,
vaar"..'egea en kwxi3ti>^erka!i voor de schoep^iort, door
doa Ingeaiour iu t,d, van doa Rijkswatorstaat
Ir. H.A.Laatlng,
31jlag0

T,

Borekaniag van hot chloorbomaar aan do eciiutaluizsa.
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die als bijlagon bij d© nota sija gevoogd.

1.

Sibuatl© Tan bet gebiod, waarop bet plan bstr^icing hoeft,

2.

4,

Sifcuiatie van don Hottcrdaciocho Watoweg,
Scbtsisatisch© aanduiding van do blnnmscheepviart op Hottordsaa,
ultgaand© van het jaar 19>?.
D© iTOterverdoeliiig op d© grooto rivisrwi; bsstannd© toostsmd.

5,

Do tsjatarbewoglng op do benedenrivieroa; boatoande toestand,

6,
7,

Get aandtransport op do benodonrivioroa,
SltnatiG van da poMoro en buiteiigrondon, die tbfsas loosen op do
tot den to vomon booacm be!K>or€aido watcren.

8,
9,

Zoutgronson op do benodonrivleron,
Situatie van hot gebiod, waurvan do drlntosatorvoorsioalng
goocliledt not opporvlaktabater, ontloond mm do grooto rivierea.
yrociuontiokroranon vtia do boogato watorstandesn bij Ho^ wm
Holland,
Sitiuitio van do oilondon, not aanduiding van dijicsboogten en
hoogsto stoMJvloedaat'inden,
Sit\iati0 VJja Doi^irecht,
Lengteprofiel van do nm>rdelijke vortakking van do Moal
tnsachen Kop vm ’t Land on Hoek Vfm HolGind,
Do watorvordoellng op do grooto rivler«3i, niatn-i© toestand,

10,
11,
12,
IJ,
14,
15,
16,

Do Hatorboivoglng op do bonedenrivlereaj, niouvie toostand,
sehosaatiecbe aandaiding van de vorboudingan tusschon den noma¬
lm oppervKatorafvoor en don vloednanvoer bij ©en nomaal getlj.

17,

Schenatiacb© aanduiding van d© vorhoudingen tuaschm den
0,L,R,-nfvoer on don vloedafinvoer bij ©m aomaal getij,

18,
19,

Schetsffietigo aanduiding van bet Vijfeilandenplan,
Varband tuoschen hot laadvorssogm en de opporvlakte van sobopea
voor do binnanvaart.
Capaeitoit vtm schutaluisen,
Freiuenties van laagsrjotoratandm op de benedenrivlermj ondor
acl irl j d iri|>3waa pdm,
Frecmentio van rivioratandm ts Keulen,
Profiolea van don ofaluitdijk Vfin bet IJsselBioei* m van don
ontvjorpm afoluitdljk in dm i?riolacb© Kaamond, '

20,
21,
22,
25.
24,

25,

foriioudins van den openingsduur von d® douren in bet bianmhoofd van ©on acbutsluia on don inhoud (laadvemog.m) vsfiH door
te sehutten scbepeti,
Situatie van do polders m buitongrondan, die in do tookoaast
loosen op den Vljfeilamieaboozem,

26,

Jaurfroquonti© von don rogenval in ons land,

27,

D© apuicapaoitoit van d© aluisoa.

•

28,

26^

-

29,

Freciuonti^ van langi-mterstandon op de bea^lenrlvloreo; ovecesehri jdir^svfaartlaa,
¥eAouaing tusachen da hoogta, v»aarop de Oudo l^asaboascra kaa wordffla
onderhoudan, bovon den gamiddoldan latigwaterstand, on d© gosanonlljke effactieve slulsdooransden,

>0,

Situetle van het blm©n den rinsdijk gelogea poldorgeMM, dat net
wotcr ult dm Vi jfeilandenboeaen kaa wordea gevoed,

Ji,

Verloop von dean stand van den Oudo Mnnsboe^on tijdena esn porlode
van lag© hoogwaterstiuiden.

>2,

Situatie von
Situatie van
doorsteek,
>3»^* Situatie van
>4, Situatie van

hot Vi jfQllimclmpltin*
don Sliedrechtsohe doorsteok on van dcm Papendrociitsch©
Rivier en Dijksverbetering laisgs Koord an Kimw© Kjmis,
hot Vijfellandonplan roov Rotterdam last ocigeving,

>5.

Situatie van hot Vijfeilaadenplaa voor Dordrecht sat atiseving,

56,

Situatlo van do

>7,

aokol© dvrarsprofielen van do to ttiken hoo^fifatorkeoringen,

58,

Situatie van den Erabantscho Dioabosch en hot land van illtona.

57,

Situatie van d© di jkon iinge den llrdcejroevor van do Bei^sche Mms*
den Aaer en hot Kollandsch Dlep,
Situatie van do afdaming ana den benodcmaond van da Oudo Maas,
Situatie van ds afdamnlng non don benedomaond Vfui do Briolscho Mans,
Situatie van de afdjaiaralag aan dm benedersnond van hot Spui,
Situatie van de afdrmGilng aim don bouodonmond van do Dordtadi® Kil,
Situatie vm hot osm to loggon kanaal door hot irartalsche Gat, not
de da-irin to makon kunstworken,
lengteprof iolen van bruggon over de groote rivierm,
Variant Vijfailandenplan voor Dordrecht mot oagovlng.

40,
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42,
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Ir. A.T.d® Crootj I866-I9I6; Do Waterw^ langa Eotterdaia naar zee,
uitgegeven door hot Mtaistorle van Waterstaat.

2,

Rapport Coimaiasie Streokplan IJssolmonde, in 19^8 uitgebracht aan hot
College van Godeputeerde Staten van 2uid-Holland,
Dr. A.A, Bookman: Nederland als poldorland,

4,

Verslag Staatsccasnissio, bano®ad bij K.B.van 4 April I896 No* 19*
tot hot instellen van eon ondorzook betreffendo den Watarw^
van Dordrecht near zee,

5,

Handelingon der Staten-Generaal I917-I9I8.

6,

Ir, H.Versteeg: len niouwo los- en laadinrichting voor masaagoederen
in do zs^aven be Dordrecht; gepublicear^ in do Ixigeniour van
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9,
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11, Centraal Bureau voor do Sbatistiek; Statistiek dor scheopvaartbeweging in Nederland,
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IJ,
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15,
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bonedenrivieren; 19>0-19>4,

16,

Ir. F.L.Schlingaaann: De vorbetering van den watorweg van Dordrecht
pqf^T» zoo; voordracht gehouden te Dordrecht op 10 Mei 19^2 voor
de afdeeling voor Bouw- on Waterbouwkundo van het Koninklijk
Instibuut van Tnganlaura, gopublicoerd in de Ingenieur van
17 Juni 19>2.

17,

Rapport inz;ako de afsluiting van de Brielsche Maas on do Botl^,
in Januari 1940 uitgebracht aan den Minister van Waterstaat,

18,

Ir.J .van Veen: Nota, betreffendo waarnaningen caantrent het zandtranaport van de benedenrivieren,

19,

Ir.J.van Veen: Onderzo^ naar het zandtransport van rivieren, gepubliceerd in de Ingenieur van 7 Juli 1935,

20,

Ir.J.J.Canter Cresaers: Eonige besohouwingen over do waterberaeging «a
de beweglng van vaste stoffen in benedenrivieren, getoetst aan
uitkomsten van waarneraingen en aan de uitwerking van uitgevoerde
verboteringswerkon in den Waters eg van Rotterdam naar zee;
voordracht, gehouden voor de Afdeeling voor Bouw- on waterbouwkunde van het Koninklijk Instibuut van Ingenlours op 3 Juni 1921>
gepubliceerd in de Ingenieur van I7 Septaaber 1921,

21,

22,

«i. 265 Dr,It,J.van Veen: Beschrijving van den RotterdsBiische Waterweg;
19>9.
It.J.J.Canter erasers: Do verbetering van den waterweg langs
Rotterdam naar zee; gepubliceerd In bet Polytecbnisch Weekblad
van 16 November 192>,

25,

Rijksisaterstaat, directie Algsaoene Dienst: Nota, betreffende bet
reductiovlak op do bonedenrivieren,

24,

Dr. It, J.van Veen: Do toeneming -mn bet zoutgebalte op do benodonrlvieron; gopubllceard in het tijdschrift van bet Koninklijk
Nederlandsob Aardrijkskundig Genootsebap, deal LVIII, 1 - Januari 1941.

25,
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26,
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afdaraming van den Hollandsche IJssel,
Centrals CommisBie voor Drinkwatervoorziening: Rapport van de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands.

27,
28,

Dr.Ir, L,R,Nentbolt: Voordraebt voor den Raad voor de Waterbuisbouding over waterstaatkundige problaaen, verband houdonde met do
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29,

Rijkswatsrstaat, directie Bovenrivieren; Rapport, betreffende eene
kanallsatie Nederrijn en Lek,

50,
51,

Ir.C.Biamond: Rapport 1940, de Watervoorziening van Amsterdam,
Voorloopig rapport van de Cmmaiasio inzake de stormvloeden op de
benedenrivieren.
52, Ir, P.J.Wemelsfelder: Wetmatigbeden in bet optreden van stormvloeden,
geijublicoerd in de Ingenieur van 8 Maart 1959.
55, Dr.Ir.J.van Veen: Onderzoek omtrent de wenschelijkbeid en mogolijkboid van het watervrijmaken van Doirdreebt,
54, Ir.F.L.Scblingemann: Een nieuw vergelijkingspeil voor den Rijn;
gepubliceerd in de Ingenieur van 17 Maart 1955*
55, Ir.F.L.Scblingeciann: Normaliseering van vaarvegen, overgenomen uit
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56, Verslag van de Commissi© van Ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van
don Provincialen Waterstaat van Noord-Holland, Zuid-Holland en
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57, Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken, No, 5»
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58, Ir.L.P.Mazure: De invloed van sebuttingen op de verzouting van het
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59, Dr.C.Braak: Het klimaat van Nederland, A, Neerslag; Koninklijk
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40
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41. Ir.P.Ph.Jansen: Nota, betreffende de bedijking van den Brabantscho
Biesbosch.
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44,
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45,
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51,
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Opmorkingen naar aanleiding van het plan van Hoofdir5i';enieur
Stall Inp; voor den Sliedrachtschen Doorstee .-: it'gezorden "sa ^uli 1944
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Wat betreft de wijziging in de ufvoeren zij voorloopig verwezen naar voorloopig rapport Dr.Ir.van Veen "Vordeeling opperwater voor hat geval de z.g, ''Sliedreohtsche Doorsteek" wordt
gen-iaakt, dat als Bljlage IV is gevoegd bij ons ''o. 1542 B van
' f
1942, (Dijksverhooging langs noordzijde van de Bcneden-Merv.'ede.
\
Bijlage 5 van dit voorloopig rapport (teckening afvcerkromme
van den Boven-Hijn en zijn taKken) geeft geen/hoorlijk inzicht in
die vordceling. Sie potloodaanteekaning die daarop is gesteld.
De vraag rijst hoe de daarop gestelde icronmen zijn b'epaald.
2*
Een vraag, die zich voordoet, Is of het oraspannen van sleep- '
booten, dat thans te Dordrecht geschiedt, in de toei-ronst zel blij-5
ven of dat de ontwikkeling die richting zal uitgasm, dat de sloepbooten, die op de bovenrlvieren dienst doen, ook op de benedenrivleren woraen .rebozigd. m den oorlog zullen waarschljniiJk: veal |
nieuwe slee,:bootGn worden aar.gebou??d. Eat gebruik van sterkere
?
fileepbooten op de Zeeu'^rsche wateren zal veel tijdsbesparing kunnen
geven. ""u dit vraagstuk nog or.opgelost Is, is het goed r.iet te
veel erop voorult te loopen.
Sen vraag is nog of het orrispanstatlon hier, bij SlledrechtEardlnxveld, dan rei in de mond van de Kll moet komen. Voor het
laatste pieit, dat thans de sleepen die van het getij gebruik raaken dikwljls nog juist voorstroora of net wei’-ig tegenstroom de
mond van de Eil kunnen bereiken, 7/anneer zij daar dan kunnen oaspannen op de sterkere sleepbooter. naar boven beteekent dit tijdwinst, Anderzijds is de bovenraond van de PieuTje Merwede waarsohijnlljk een plants, Kaar de sleepen gaarno stiller weer nfwachten.
Dit zou ervoor plaiten d« omspanplaats bij Hardinxveld te siaken.
?woe oaspan;”.laats®n is niet tiogelijk,
. ’fe
In aftmohtir.g van de ontwikkelir.g dient hlerop niet te wor- ■
den vooruitgeloopen. Het maken van een sleepboothaven bij de door-u
steek moet daarom niet direct geschieden. Hot is mogelijk aanvan- T
kelijk voor anaere doelelnden ge,;rojeGteerda havens daarvoor *
te gebruikan. Gedacht is aan haver, gevonad door dood© tak BenedenEervvede beneden de clam te fliedrecht. Wanneer werkelijk een
^ ^
sleepboothaven noodig blijkt, dan Is het ra.i, niet juist deze in
de Oud© Katpolder te naken, Een zoodanige haven noet dicht bid
een bebouwd centrum zijn en dus is de Slledrechtsche zijde raeer
aangewezen. De zooeven genoemde haven komt a.i. ook biijvend
voor sleepboothaven in aannerking. Misschien ook te Werkendaza
zullen zich sieepbooton stutionneeron. Bij Sliedrecht vinden zij
een fllnk groot voorcentruia an spoorvzegverbinding. .kagegaan zal
nog dlenen te worden, hoe groot een sleepboothaven moet zijn.
/
Verdlent het niet aanboveling dan ir.gang van de doode tak,
van d@ Beneden-Uerwsdc boven de dan te ^^eder-fiardinxvold te verna
wen, ook met hat oog op ijsafvoer ? Wijdte zou b.v. tot 120 m *
kunnen worden teruggebracht.

/

/

Profielen op bljla^-e 2
4.

Bij da afsluitcLaumen (prof, i an 10) verdient het ?marschijn~
lijk cie voorkeur de daman van diluviale klei lets iiooger op te
trekkan b.v. tot 0,50 m
Op deze dammen zal eerst een kleikade
tot 2 a 2,50 m + N,A,P. zijn op te trekken. Daartoe sioet per getij eenigen tijd beschikbaar zijn, voordat de voet in de kleikade
wordt bareikt, Hoe volgende uitvoering ook is, bij beiae damen zal
met een sluitgat ®,oeten worden gewacht. Sfagegaan raoet worden doe
lang dit most zijn.
Prof, 4, Denken oai draineering naar bermsloot.
Prof.5a. Kan kade niet worden afgegraven en ter plaatse van de
kade de weg gelegd ?
7. Prof. 9,12 en IS. Sandlichaaa is i.figesloten tusschen bestaand
dijksliciiaaiii en nieuwe bekleeding. Als bestaand dijksliohaaia ook
een zandkern beeft, dan dient buitenbekleeding apgenoaien. Indian
kleikem dan voorziening voor drainaering.
Prop* 6. iiangozien weg dezelfde functie beeft als bij prof.10,
hoofdtoegang niem^e industrietarreinen, verdient bet aanbeveling
kruinsbreedta tot over scbutsluis gelijk te houden aan prof.10,
opdat weg zolfae breedte kan verkrijgen.
9. Prof. 11 en 12. Yoor bouwkeerauur moeten de bootarijen vervallen.
Deze kunnen niet op dezelfde plants wordan bersteld,
10, Prof, 16 en 18. Kan wegboogte niet v/at verlaagd V’tYolgens
Waterataatskaart is niaaiveldsboogte bier 0,40 a 0.80 m. +).
11. Krlbben in ingraving. Ligt een laaer vloeiend oevsrbeloop raet
veraediging vooruitstekende punten niet meer voor de band dan
kribaanleg

VicY ^^^Aevl Ijj h

i
D© bedoeling is minder de uitgebouwde krib te maken
dan wel een veraediging met vaste punten, waartus—
scben de oever met licbte verdediging kan volstaan.

Rapport Ir. Stelling
biz.5. Rapport Dr.van Veen werd overgelegd bij Po. 1542 ii-1942.
In principe is de Sliedrecbtscbe doorsteek reeds goedgekeurd,
Zi© brief D.G.van 14 Augustus 1942 !Jo. 609 afd.A ons I'lo, 5457 B1942.
15, Hoe is tiians de afwatering lafvalwater) van Sliedrecbt en
Hardinxveld V Zal de binnengedi jkte nerwed® niet regeliaatig doo^rgestrooad moeten worden om verontreiniglng te voorkooien ? Dit
beteekent een Inlaatsluis in bovenst© afdamming. Ook letten op
waterinlating boazem Overwarard door scbutsluis Giessendam,
14. Kan de doode tak Merwede beoosten bovenafdarnming ook gedeeltelijk
voor sleepbootbaven worden ingericbt (ook bier nabijbeid bebouwde
kon.).

2

15. 51z»7 Voor beweegbare brug in overbrugging Eaanboek betLoeft
niet perse een iiefbrug te worden aangenomen. Dciar onderboui? tocii
aioet v^orden geT7ijzigd kan wellicbt een rolbasoulebrug, die
onbeperkte doorvaartboogte biedt,worden geniaakt.
16. Wanneer boweegbaar gedeelte in Baanhoekbrug wordt geraaakt, kan
dcze brug dan niet zonder bezwaer eeniga a, lager worden geiegd ?
Kan ook de overgang voor gewoon verkeer zeer vergeraakkelijken en
kORit tevens spoorwegaansluiting op linkeroever ten goede,
17. Is overviogen anker- en aamaakplaats te aiaken in doode Merwedetak
beoosten oostelijke afdaraaing ?
18. biz. 10. Wat is de gmiadalde diepte op riviervak LoevesteynHardinxveld 7
19. De Jlieuwe Merwede verwijdt thans van 350 ra bij Werkondam tot 600 o
bij Deeneplaats, d.i. E50 si van kcar. 961 tot kiar 979 (18 km).
Yoorgesteld wordt een 350 ixi bij Kop van *t Land en 5u0 m. bij
Deeneplaat of 150 si verwijding van kmr. 969 tot krar. 979 dus over
10 km.
tnans verwijding 14 ci per kiru
voorgestelde verwijding 15 a per km.
dus practise!! betzelfde. Dit beteebent, dat de Nieuwe merwede eigeniijk over 8 kia in benedenwaartsciie riebting wordt verseboven.
Het vak 961 tot 971 wordt verschoven naar 969 tot 979. Bij 969
krijgt de rivier minder bovenwater dan tiians bij 951. Bat verval
zal wel iets grooter zijn bij den nieuwen toestand. is tnans de
vaardiepte tusschen 961-971 reeds te kiein, dan zal hat bij de
voorgestelde normaaibreedte in de toekoinst zeksr ook het gevai
zij n. net lijkt erop, dat de Ifieuw® merwede veel laeer aoet worden versiuald, aan wordt voorgesteld. Daarbij is te trachten de
rivier nog wei bochtiger te maker. Versmalling zal ook de ruwheid van hat water wat teaiperen. iichter de vraag is, hoe zal de
rivier zijn functie voor den ijsafvoer blijven vervullen.
20. biz. 11. Voriu Yluchthaven zal nog wel eens nader kunnen worden
bezien.
21. biz. 14. Bij profiel 4 waar voorland aanwezig is, wordt dit zoo
laag afgegraven, dat slechts 15 m overblijft, waarop slechts een
smallo strook rijshout en verder ri@t wordt gepoot. Is niet in
overeenstemiaing mat ‘^richtlijnen dijksprofielen'*. Hiet geeft
*8 winters geen beschutting. Kijsiiout sioet in volaoend breede
strook aanwezig zijn oiii het regelsiatig te kunnen kappen.
22. biz. 18. Waarschijnlijk zal de Brovincie Zuid-Mo11and een dubbele
beweeglijke waterkeering tot stomivloedshoogte in de siuis verlangen.
Bier wordt voorgesteld een sehutpeil van 2.40 oi + H.A.P, Voor de
siuis t® Werkendam is aangenosieri een sehutpeil van 3.00 m +
K.A.P., bovenkant kolkmuren 3.60 m + II.A.P. Het verdient aanbeveling deze aaten ook voor de siuis te Sliedrecht aan te houden.
23. biz. 18. D© beweegbare brug over de siuis laoet zoo zijn ingericht, dat bij geopende bi'ug daarlangs kan wOrden geloopen. Is
dat voor beide kanten noodig Y Het zou dan beteekenen, dat de
ovarspanning van de beweegbare brug circa 2 m grooter wordt,
dus ongeveer 12,50 m wat de brug nogal kostbaar maakt. D© vaart
zal hier wel grootendeels gesleept warden, is een doorgaand
looppad zoo noodig V
24. Indien kom bewesten de afsluitdaai voor berghaven of sleepboothaveuf
zal warden ingericht most nog worden gelet op rustig water in ae
haven.

4
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ilier sv^nais eldars bio
plannen kunnen gevailen zijn van
bedrijven of eigenaren, aie gedupeerd wordeti door dui uitvoering der werken docb. die niat in de onteigening vallen. Moetsn
aeze een vargoading verkriOg^n. v
.
,
,
^
26. Bij hat industrieterrein beoosten da Baanhoeksciie Drug op Zuia
Cever zal ook op een wooncentrui'a ziOn be rekenon* iaede in T©r—
band aet ankerplaats en zeker wanneer in Gude kat en Buiswaardpolder een sleepbootbaven zou worden geaaakt.
27. biz. 25. i.iaten nieuis® Ottersluis, voorgesteld 25 x tx x 2.00 m.
D« nieuwe Spieringsluis verkriOgt maten van 40 x 6 x 2.50 m,
sobutpeil 5,00 m + K.A.P, Hoogte kolkwanden 5.50 m + N.A.P. Dreaipeldiepte 5,50 m - K.A.P. Hot verdient aanbeveiing de Ottersluis
en. d® Spieriagsluis gelijke aiaten to geven. Ook bier zal waarscdiJaliOk door Provincia een du'bbel© stonrnvloedskeering v/orden geeiscbt.
23. biz. 26. BiO B.et industrietarrein boven de Haannoekscne brug
verdient 'waarschijnliOk ear. gladde, doorgaand vardedigde oevor
de voorkeur boven een osver iaet kribben.
29, Kagegaaa xaoat v^orden hoe de van da kleiontleeningen in ds
nieuwe rivierara in dendroge binnen kaden kan gesohieden zonder
risico dat de rivier biO storta enovarloopen der kaden zich alvast een nieuwe wag baant. Ben behoorlijk storiavloedvrii© kee¬
ping is ia.i. noodig gedurende dit werk, is niet eenvoudig te
beriiiken.
50. blz. 51. Het aanbrengen van windscheriaen brengt consequenties mede voor instandhouding daarvan. /tls ze voor de scheepvaart
,
op de rivier viorden aangebracht, zal iiet Kijk cioeten zorgen dat
za in stand blijven. Bit" kan beter gebeuren laet grootere
coaiplexen ib.v, op bergplaatsen van slechte grond) dan bij beplantingen langs polders- of gemeentewegen. Hangs Brabantsch
Biosboschzijde zuilen ook boocigroepen op hun plants ziOn.
51, blz. 58. u« kwestie van ds Ti,'aardever.cieerdering is bij de inpoldering van den Brabantschen Biesbosch reeds order de oogen
gezien. Bet zal aanbeveiing verdienen de buitendijksche grondsn in watersehapsverband te brengen en dit 'waterschap een
bijdrage op te leggen. -rerrein, dat door opspuiting voor industrievsstiging in orde wordt gemaakt, zal zijn te onteigenen.
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Jaar

Totaal scheopvaartverkeer
op den Rijn blj Lobith

RIJII ET DE VIAPiL

Totaal scheapvaartverkeer
op de Waal (bovoninond)

Totaal scheepvaartverkaer
op het Pannerdensch kanaal

Totaal aantal

Laadvermogon

1924

79.150

47.752.000 t.

69.622

42.857.000 t.

9.528

4.895.000 t.

1925
1926

96.090

57.420.000 t.

81.482

50.786.000 t.

14.608

6.654.000 t.

156.900

85.951.000 t.

116.558

76.775.000 t.

20.562

9.158.000 t.

1927
I92S

117.480

72.698.000 t.

98.905

64,707.000 t.

18.575

7.991.000 t.

114,681

71.908.000 t.

96.846

64.420.000 t.

17.855

7.488.000 t.

1929

120.040

77.157.000 t.

105.242

71.016.000 t.

14.798

19^0

125-817

77,078.000 t*

105.285

68.555<-000 t.

20.552

6.141.000 t.
8.545.000 t.

19^1

114,657

68.020.000 t.

92.151

58.597.000 t.

22.506

9.425,000 t.

19^2

95.045

55*041.000 t*

78.055

48.055.000 t.

16.988

7.008.000 t.

19^3
19 >4

95.589

56.074.000 t.

79.109

49.615.000 t.

16.480

6,461.000 t,

110.052

67.552.000 t.

91.821

60.174.000 t.

18.211

7.178.000 t.

19^5

106.675

67.507.QOO t.

89.769

61.200.000 t.

16.904

6.507.000 t.

19^6

109.714

68.656.000 t.

94.059

62.880.000 t.

15.655

5.756.000 t.

19>7

155.604

85.902.000 t.

116.446

76.580.000 t.

19.15?

7.522.000 t.

19jj8

122,407

75.295.277 t.

106.268

69.465.482 t.

16.159

5.851.795 t.

19>9

77.462

60.179.750 t.

65.847

54.426.669 t.

15.615

5.755.081 t.

Totaal aantal

Laadvarraogen

Totaal aantal

Laadvermogen

KustVQftTt

U:
fh.

1958

4,221

852.655 BRT

1.962

458.577 BRT

2.259

574.053 BHT

1959

5.112

672.478 BRT

1.219

557.952 DRT

1.895

554.526 BRT

Overgenomen uit: de Statistiek der Scheepvaartbei'jeging in Hedorland, van hat G.B.S, (Lit. 11)
ST^UT I*

SCHSEWAART LANGS EEN RIJN OVER DS NEDEHLAIIDSCH - DUITSCHE GRMS
BIJ LOBITH.GESPBCIFICEERD NAAR HERKOMST SN BSSTmilMS.

HERKCM3T STOOCMAFSAARTS

BESTSmilNS STROOMAFWAARTS

AANTAL

TONNAGE

AANTAL

TONNAGE

1937
geladen
en
ledig

alleen
geladen

ROTTERDAM

18.042

16.117

AM3T21DAM

2.160

2.122

DORDRECHT

593

285
158

geladen
eu
ledig

alleen
geladen

geladen
en
ledig

alleen
geladen

17.022

geladen
en
ledig

illeen
geladen

\:

OVERIG NSDiKLAKD

158
492
12.945

U.992

22.742
1.484.486 1.461.461 2.910
726
178.190
373.758
46
60.974
60.974
497.041
484.038 1.262
5.957.926 5.138.842 9.592

TOTAAL NEDERLAND

34.390

51.141

28.702.558 25.969.078 58.278

22.862

50.792.269

25.333.864

ANTV/ERPEN

6.592

6.166

4.992.481

1.504

1.484.465

501.804

IDIK

39

OVERIG BEIGIE

31
8.510

1.290
27
8.370

6.019
507

6.879.963

GENT

4.972.963 4.76I.907 9.248
1.247.156 1.257.259 2.517
15.914
11.589
297
4.841.552 4.753.961 2.058

1.854

154.746
1.475.692

21.055
1.551.380

TOTAAL BSLGIE

16.262

15.847

il.073.458

10.764.506 14.120

8.419

9.994.766

6.866.776

724

724

2.000

17
1.451

150

111

5.819
702.805
77.996

702.805

150

505.078
17
975.874 1.451
111
90.999

5.819

2.000

305.078
973.874
90.999

TOTAAL GENSRAAL

53.506

49.842

41.145,727

58.101.554 53.977

52.806

41,573.653

30.987.238

SLSEPDOOTEN

14.048

591.431

14.037

SCHIEDAM
VLAARDINGM

FRANKRIJK
DUITSCHE OVSRZEffl.
ANDERE OVERZEisIIAVMS

1}

469

20.528.153

18465.582

17.679.042

5.144

21.751.459
1.809.185
347.367
29.370
1.784.755
5.070.155

1.345
79

34

1.238

846.536

62.292
25.383
1.774.860
2.945.881

77.996

593.301

1958

115

285.508
38.546
.902.075
.830.918

20.286.559
1.517.860
85.055

34.713

29.350

28.469.275

23.256.842

37.140

24.794

5.904

4.281.475

5.964.020

7.782

5.818
726

,417,421

4.501.610

,110.517

673.679

132
1.676

90.55?
,085.492

71.041

1.038.066

AMSTERDAM

2.045

DORKIECHT

OVERIG NEDERLf^JID

707
109
374
12.606

TOTAAL NEDERIAND

VL^ARDINGaN

22 .568.861

96
349
II. 295

18.872

SCHIEDAM

19.886
1.209

20.588.199 L5.571.086 24.419
1.372.541 1.340.677 2.297
489.090
663
232.171
29.210
58.421
75
580.110 1.321
396.686
5.584.558 4.703.588 8.565

ROTTERDAM

15.276
I. 992
342

69

1.510
2.205

1 ,317.860

.438
1.897.308
2.135.698
37

29.743.768 25.225.650

GENT

919

5.512
897

UJIK

18

11

OVERIG BEIGIE

5.688

5.475

TOTAAL BEIGIE

12.529

11.895

8.282.397

7.820.824

11.544

8.352

7.693.987

6.284.396

375.820
1.069.883
103.856

375.820

8I

29.649

29.649

1.046.323

1.761

96.221

294

81
1.710
271

867.285
139.558

859.106
151.104

38.501.231 52.576.030 50.820

35.208

ANTWERPEN

FRANKRIJK

-

828

828

DUITSCHE OVSRZE®.

2.270

2.226

197

17?

TOTAAL GENERAAL

50.537

44.476

SLESPBOOTEN

13.193

ANDSRE 0VERZE3HAVSNS

1)

1)

808.515 1.852
822.752
180
5.042
5.381
3.172.791 5.045.449 1.750

535.009

13.117

38.474.247 32.509.905
529.027

Sleepbooten niet begropen in de totalsn.
OvergenoEien uit: de 3tat4stiek van Handel,Nljverheid an Verkeer van de Kampr van
Koophandel te Rotterdam, (lit. 10)

STAAT II

*-

-3-

GOEDiSRETViSVOER LANG3 EEK RIJN.
Vervoer van goederan In schapan over beide grenzen.
DUIT3CH - KSIERLAIIIXiCHE GRSIB,

JiUR

aant.goaderenb, an scbepen
Totaal

varvoerde goederaa

ledlg

19?5
19^4.

75.964

21.025

86.817

22.759

1955
1956

84.25?

1957
1958

106.715

25.119
20.754
24.048

101.557

21.675

86.956

scheepsruiiat©
54.980.175
66.117.989
66.006.441

55.485.119
40.425.082

67.549.694

45.949.889

82.198.922

59.001.450

76.775.478

54.610.000

42.017.250

UJITCCHB - FRAN3CH - ZWIT^iRSCHE CH3NS.
1955
1954

12.706
12.960

1955
1956

12.065
12.588

1957

14.527

12.051.550
12.505.446

5.072.516
5.269.101

5.681

11.470.590
11,850.890

4.078

15.141.625

5.475.515
5.665*094
5.772.502

4.012
5.501
5.2?4

Overganomen uit: De Rijnvaart on hare grondslagon, door Dr. S.D. de Keeater.

(lit. 7)

STAitT III

4SMMST3LLING VAN DS RIJWIflOT.
(excluaief Rijn-zeeschepon),
19j>6

aantal

totaal
tonnage

12,458

8.027.591

644.4

242

184.217

761.5

69.507
218.540

499
274

c, Sleepschepea met hiilpmotor

159
798
821

258.746

515

d, Motortankscliepen an tankstoombooten

162

46.655

288

14.620

8.804.856

Sleepsohepen (zonder tanksch,)
Tanksleepschepen

gauiddeld
tonnage

Gtoederenbooten :
a. Stooinbooten
b. Motorbootan

Totaal

aantal

totaal
aantal P.K.

2781,7
gomiddeld
aantal P.K.

Sle-apbooten
A. Stoomsleepboot^
a. Raderbooten
b» Schroefaleepbooten
B* Motorsleapbooten
Totaal

127
1, 564

148,000

1.165

555.212

242

218

48.978

225

1.70>

550.190

1.652

M.tuwu

?er3onenbooten,
a. Stoombooten

112

42.686

581,1

b. Motorbootea

504

21.817

71,7

Overganomen uit: D© Rijnvaart en hare grondslagen, door Dr, E.D.d© Meester,( Li t. 7^'

STA/iT IV

V

I

BE ONT.ViKKEJJNCr V/a; DS RIJTIVLOOT V/iN >1 DEG2?JBSR 19:55 tot APRIL 1940.

Dattan
sleep
en
zeilsch.
Basisjaar 19

tank
schepen

Totaexl

goederensch.

sleepbooten

passaglersschepen

diversen

goederensch.

sleepbooton

passag.
on
div.sch..

216

505

12.462

242

196

1.491

112

IB2

1.624

459

50

• 17

91

18

41

1)1.097

12.921

»72

179

1.562

94

225

2.721

i

±4

41: i

2 %

55 f.

Tosnamo
Situatie April 194-0

Motorschepon

Stoomschspan

Sleepsohepen

Toename in f. van d©

2>f.

totals toenam®

10'

2)

185
401

9j‘^

5)

39
544

tankschepen

4)

158

16.988

95

2.000

251

18.988
100

2 i

I

-L,
1)

Hiorvan door nieuwbouvj in da jaren 1956» 1957f 1958 en 1959

2)

tl

5)

(I

U

It

•

417 scbaj en

It

»i

tl

tl

tt

f#

95

ft

n

n

It

tt

tt

tf

24

It

It

ft

ft

ft

It

fi

?6

n

Voor groepeering in do diverse tonnageklassen zie: Staat VI
Overgenomen uit : Rlieinschiffsrogister 1935 en Kachtrage 1956 t/m 1959. (lit.3)

V

btaat V,

6-

-

KIjir>VBOU;V van hotorschspm bij ds rijiivloot
Ilf D2 JARSK 19;i6, 19^7, I9j58, 19^9.
sleepboo tea

Goedorenschepen

Tonnage
klaaso.
nO

r-

CN
r

ON
r-4

4

CO

?<\
CN
H

ON
ON

rH

1

0 . 100
*

101. - 200

2

6

201. . >00

10

>01. - 400
401. - 500

nN
CN

-cl.
16

p<\

tallies ch. open

1)
OO

CN

NO

ON

ON

ON

On

r*l

26

20

diversen

On

OO
ON

usL.

CN

CN
jgsL

.

8

3
9

1
1

30

25

23

32

31

19

33

12

5
3

501. . 600

1

13

601- - 700

6

6
6

16

9
13

6

701- - 800

3

1

12

5

801. - 900

1

1

M*

901- •1000

9

13

14

.

CO

Of'

O'

33

3
8

1001 .1100

V£)
ov

2
16

1

1101- ■1200
1201- •1300
1301- .1400
1401- ■1500

1501- •1600
1601- ■1700

1701- •1800
Totaal

Total©

99

89 122 107
417

16

26

20

95

33

14

20

19

23

76

24

toenanio

1) In deza groapen zijn geen tonnageklassan ondarscheiden.

Overgenomen uit: Riieinschilfsregister NachtrlLge 1936 t/n 1939. (lit.

3)

ST/UT YI

1)

O'

•^s
C'

-7-

BIJ Loai’ni GEP.'kSSSaiDZ iiotorbctiepm
van 19^0 •* 19‘^0

JAAR

Totaal aa;.tal
sohepen

aantal mouorscheDen

aant. motorsch,
in
v/h totaal

19>0

125.817

14 120

11.2 7.

19}1

114 657

14 009

12.2

19 >2

95 043

14 982

15.8

19>>
19 >4

95 589

16 192

16.9 %

110 032

19 061

17.3

%

19^5
19^6

106 673

18.3

i

109 714

19 537
21 613

19,7 %

19^7
1958

135 804

27 669

20.4 %

122 507

24 758

20,2 ^

1959

77 362

19 697

25.4 5C

i
%

Ovargenomea uit : do Statistiek der Scheopvaartbeweging in Nederland van hot C.B,3,

(lit.11)

ST.VaT VII

