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groot 275 ha, oostalijk van dan Papendrechtsche doorsteak zal van esn niauw
gemaal van J5 mj/min, blj 2,50 m opvoerhoogte, noetan worden voorzlaa. Hot
bestaande gesnaal Jean dan wordea opgsruirnd.
Do tot den boeaem van do Oudo Maas behoorendo polders, gelegan in do
Alblasserwaard, zijn veraaneld in onderstaanden staat, Daarin zijn de to
stichten niouw© gemalen in do laatste kolon aangoduid met x.
Staat van tot dan OMo Ifeasboeaem behoorond© polders in de Alblasseiraaard,
nuEsaor van

watorloozing

don x«3lder

bonal®a
oppervlakto in ha

waterinlating
oppervlakto
in ha

181

opporvlakt©
in ha

65

182

255

totaal

255

s

255

50/2,50

255

65

Smenvatting van hot gehoelo tot dan Ond® Maasboazeia bahoorond® gebiod*

loosing
natuurli jk;
bataaloa
oppervlak- loozend oppervl.in Jia
te in ha
Voom® ®n Put ton c,a.
IJsselmonde c.a.
Hoaksch® Waard
Eiland van Dordrecht
Alblasserwaard
Totaal

waterinlating
totaal opporvlakte
in ha

oppervlakto
in ha

5 666

217

5 88i

6 808

7 625

725

8 550

n 160

15 051

466

15 517

4 466

180

255

65

4 646
500

22 695
4 466

51 045

1 655

52 696

255

45 564
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De tot d0R Ouds Maosbooi^eQ

land— on vjatoroppsr^lakto^

golegen buitandijka van d© hoofdwaterkoeriagoa van de eilaadeo Voorn©
en Fatten, IJssalmoade m Memsenplaat, HoaJcsche Waajrd, Ejlwnd vaa
Dordrecht ea van de Alblaaseraanrd, zooais doze zija aengegevea op do
satarataatskaart, bodraagt s
buiteapoldars z»t oen waterkeerlng bov«i stomTloado
boogta
bulteixpold^a act ©en z(»aerkado
oi^ehoogd© terreiaoa (loswall^ on bebouwde gronden)
onbedijkt© buitengjwnden

2095 ha
I675 ha
685 ha
820 ha

totaal

5275 ha
2800 ha

totaal

8075 ha

ratoropporvlakte van don bcezem

§ 11>

S^.eavattlng,
Do onderstaand© cijfers gelden voor hot g^sele binnea den ringdijk van hot yijfeilaadanplan saKangavoagd® gabled,
a, mtwloozlng op don Yijfeilaiidonboozeitt,
oppervlakten in ha
bemalon
Briolscho toasboezaai
Onda l^aahOQzm
Totaal

aatnurlljk
loozend

totaal

1> 157

1 052

04>

1 m

14 209
52 696

44 200

2 705

46 905

51

net gesasonlijk oppervlak van de poldsra ea buitengronden die op den
Vijfeilandanboezeai sullen looz«a, badraagt dus afseroad 47 000 ha,
t>. «ateorinlatlns uit den ViJfeilandesaboezeBi,
opporvlakten in ha
direct voodingseebled
Brlelsche Maasboesem
Oude Maasboozen

14 ICO

to^onatig
voedingegebiod

totaal voeiingsgeblod
14 655

52 090

555
13 275

45 365

46 190

13 850

60 020

Hot gesanenlijk oppervlak van de polders, die in de to^c^st net
water uit dea Tijfallandeaboosm kunnaa wordem gevoed, is dua rond
60 000 ha.

-7?0. Inpolderinc van
b9«taaiide hoofd^fnterki^erlag^ van da
oilmAmi gelegen bnlttmpoldena ©a eroMea,
"•V* Tl T "li ' -'.if, .*

t

oppervlakt© in ha

pisetsaanduidlng

.'UiUt ' '■ •MMW»-K«4rVigA.’.

buitenpolfiora &et
onbGdiJkte
storavlood-i zmcrc- bitltengronvnlja bokade
den
dijkiiag;
Brlolacba Maaaboosm
Ouda Kaasboozm

630

330

2 095

1675

575

175
120

>00

50

> 6oo

2350

langs Ilaringvliet
langs 131 ai?;© Menvede
laxigs IJooixl
Totaal
Al£i3E-o{2i totaal

opgtdioogda

torreinon

655
820

225
685

155

910

1630

Q 4/0 'aa

Do eieoailjk® land?:l:iniag beuraagt 1630 ba, aijndo hot oppsrvlnk
van do onbodijkte bultangrondQn, ter«ijl dez© gronden an de zomerpoldei’a,
tor gQzaftoxlijk opporvlEkto van 1630 ♦ 2350 « 39PO ha stoivivloeavrij
woi’den ganaakt*
Do gozoE.en7JLJke opporvlakto van da binaen do bootaande boofdmtorke<*cingea goiegon polders is 57500 ha, VexTOeerderd ia©t Ae in staat c genc^
de bulteapolders en nconden kx:t bet totaal poldergsbied binaen den ringdijk op road 66 OOO ha, Tozsffien net oageveor 1>00 ha dninea en 2000 ha
■wates-oppervlakte van de Brielscbe- m Oude i^asboasefis beslaat bet
Vijfeilandenplac. eesi gebied. tor grcotte van 70 300 ba.
Ovsraicht vcn de total® oppervJ/ikte :
1,
2,
3*
4.
5.
6.

polders binaen de bestaande boofdwatorkeeringen
bnit<mpold©rs net atomvloadvrijo badijking
buitenpolders net saonoricadaa
onbedijkt© buitengroaden
optjohoo^fle terreinen
fiulneaa

7* wateropporvlakte von dsn boezcsa

57
3
2
1
9
1

500
fe50
350
63O
910

ha
ha
ha
ha
ba
ha

2 80O ha
totaal

Uit deza cijfero Is nog bet volgeada af te leidea j
oppervlakts van reads stomvloedvrij gelegen polders (1+2)
opporviakto van stomvloedvrij te mkm gebiM (3 + 4)
oppervlakte laag polderlaud binaen den ringdljk (It/s 4)
landoppervlakte binaen den ringdijk (1 t/n 6)

70 290 ha

61 100 ha
3 980 ha
65 080 ha
67 490 ha.
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§ 1.

i

o""

Inlelding.
In daze bijlage v;crdt een beschri jving gegeven van de havens op da

Zuidhollandsche eilanden, dio in rechtstreekscho open verbinding staan met
de rivierenj die deel zullen uitmakec van den Vi jfeilandenboezssn. De v^r.tarstond in daze havens is onderhevig aan de getijbeweging, hetgsen uitaraard
van invloed is op hun toegankalijkheid. /ifsluiting van de rivieren an vaststelling van een constant boazempeil, zal voor verschillende van deze havens
gevolgen hebben ten aanzien van de bevaarbaarheid. Ter beoordeellng van- deze
gevolgen, wordt in hetgeen volgt een beschrijviag gegeven van den toestand
waerin de havens verkecren en van hun belang ten aanzien van de scheepvaert.
Het havengebied van Dordrecht en Zwijndrecht ivordt daarbij buiten beschouwing gelaten.
De gegovens botreffende den toestand, -waarin de havens verkeeren, zijn
ontleend aan de V/egwijzer voor de Binnenscheepvaart van 19:^2, aangevuld tot
1936. Bovendien zijn terreinverkenningon vomicht. In verband met do tijds-

omstandigheden, waarin de benoodigde gegevens moosten worden vsrzamold, kon
het onderzoek ter plaatso echter slechto oen zesr oppervlakkig kai’akter dregen. Getallen omtrent de scheepvcart zijn ontlesnd aan de jaargangen van de
Statistiek der Scheepvaartbev/eging in Nederland en aan speciaal voor dit
doel door het Centraal Bureau voor de otatistiek verriehtc onderzoekingen.
Bovendien zijn nog eenige bronnen geraadpleegd, die in het onderstaanda uader worden verraeld. G-egavens o^itrent visschex'ijbelangen zijn ontleend aan de
Verslagc’i an Kededeelingen van do ATloeling Visscherijen van het (voormalige)
Dopertenant van Zcononische Zaken.
Tot slot is oen paragraaf gewijd aan de te treffon voorzianingen, vjelke
voor de instandhouding van het bestaanie verkeer to water noodzakelijk kunnen
warden geacht.
Voor de beoordeeling van de ligging van de havens, zij veirsezen naar
de situatios, aangegeven op do teekening 52, aangevende een situatie van hot
Vijfeilanderplan,
§ 2.

De bestaande t:>estand.
De in het onderstaande omschroven havens zijn in dezelTde volgcrdo ver-

zameld in den hierbij gevoegdan staat van getijhavens langs de af te sluiton
rivlerarmen (staat 1).
A, De havens langs dan r^chteroever van, de Cuds Maas op het eiland IJsselmonde.
l,De Develsluiascho haven, ock havontjo van Kleire Lindt genaamd, loopt
van do Develsluis naar da Oudo Naas. De lergte is 1 km, de braedte 15 "n en
do bodsra ligt op ongovser 1,0C m

3ij de Develsluis is oen los- on laad-

pleats van 140 m lengte. De haven is bij H.'d. bovaarbaar met schepen tot 200
ton
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ton en loopt bij L.W, bijaa droog. De

is tevens uitwateringsgeul

voor den Develboezem, ’^aarvan bet gemaal binnen de Develsluis ataat.
2, De haven Tan Heerjansdam loopt van de uitwateringssluis van don V/aalboezam
naar de Oude Maas, is 700 m lang, ongeveer 20
ongeveer 1,00

m

m breed en de bodem ligt op

De haven heeft een los- en laadplaats van 180 jn lengte en

is bij H.W.bevaarbaar met schepen tot 4-00 ton en 2 m diepgang. Op de haven
vindt de bemaling van den Waalboezem plaats.
3, De haven van het Barendreehtsche Veer is ongeveer >50 m lang, 20 m breed
en de bodem ligt op 2,00 m

De los- en laadplaats is 60 m lang; aan de haven

staat de ’•Velo-Waschmachinefabrielc, welhe over een aanlegplaats beschikt, De
haven is toegankelijk voor schepen met een diepgang van 1,50 m bij L.W, en
van 5,00 m bij H.W,; schepen tot 250 ton laadveimiogen kunnen de haven aandoen. Het geoiaal van de polders Buitenland en Zuidpolder slaat op do haven
ult»

,

4

De Koedoodshaven, lang ongeveer 450 m, breed 14 m en met een bodeia op

0,80 m - heeft een losplaats van 140 m lengte, De haven is bevaarbaar bij
H.Vif, voor schepen met een grootste diepgang van l,8o m en een laadvermogen
van x-uim 200 ton. Aan het boveneinde van de haven ligt de voormalige uitwateringssluis van den Zuidpolder, welke niet meer voor de loozing wordt gebruikt,

5,

De haven van Rhoon is met de toegangsvaart 700 m lang, 14 m breed en

de bodem ligt op 1,00 m

Op 400 m uit de invaart ligt een keerslnis, wijd

8 m en met de dr«apel op 1,70 m -, in de hoofdvreiterkeering, De haven is bij
H.W.toegankelijk voor schepen met een laadvermogen van ongeveer 400 ton en
een grootsten diepgang van 2 m. Aan het einde van da haven liggen een spuisluia en een inlaatsluis voor de polders het Binnenland van Rhoon en het
Buitenland van Rhoon. Het gemaal van de Zegen-, Molen- en Portlandpolders
loost door een sluis op de toegangsvaart buiten de keersluis,
6, Het haventje van de Psychiatrische Inrichting Maasoord bestaat uit een
kleine rechthoekige kom van geringe diepte met eenige meerpalen voor het
aanleggen van schepen,
7, De haven van Poortugaal met de invaartgeul het Poorgugaalsche gat, is totaal ruim 1,8 km lang, de breedte is ongeveer 10 m, de bodem ligt op ongeg^
veer 0,60 m

De haven ligt gnootondeels opgesloten tusschen polderkaden/is

bochtig. Bij het doi'p Poortugaal zijn twee los- en laadplaatsen met kaden.
In de nabijheld daarvan is een zwaaigat voor schepen tot >0 m lengte. V/egens
twee scherpe bochten is de haven slechts toegankej.ijk voor schepen tot 60
ton en ten hoogste 1,40 m diepgang. Aan het einde van de haven is een inlaat¬
sluis voor dec polder het Land van Poortugaal. De buitenpolder Zuidpolder of
Grijpland loost met een gemaal op de haven,
8, De haven van Hoogvllet met de invasr^ul het Hoogvlietsche gat, is ongevoer 2 kn lang; de bodem^ligt op 1,50 m -. De haven is 200 m lang en 12 ra
breed
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breed, Scbepen met een diapgang van ruin 1,50 m en een laadvermogen van
150 ton kunnen de haven eandoen, Het gemaal van den polder het Land van
Poortugaal slaat op de haven uit, Tevens is daarbij een inlaatgelegenheid
voor dezen polder aanwezig.
B. De havens langs den llnkeroever van de Oude Maas op het eiland do
Hoeksche Waard.
9. Het lorregat onder Puttershoek is uitwateringsgeul van het electrisch
gemaal van het V/aterschap van het gemeenschappeli jk stoosigemaal te Putters¬
hoek ea van het stoomgenaal van het Kieuwe Poldertje en heeft een particuiliere losplaats. De lengte van de gev.l is 500 m; het gat is ondiep en tusschen hooge dijken ingesloton. De scheepvaart is onbelangrijk en blijft beperkt tot kleine pramen. Door de uitwateringssluizen vem het electrisch ge¬
maal en door de inlaatsluis van den polder het Nieuwe land vindt inlating
van water plaats,
10. De haven van Puttershoek, die tevens den toegang vormt near de Boezam—
vaart en de Binnenbedijkte Maas, is 85 m lang, aan den ingang I7 n breed;
haar bodem ligt op 2,00 m

Schepen met een laadvermogen van neer dan 1200

ton Jnmnen de haven aandoen.In de haven zijn ligplaatsen aan kaden en houten
paalhoofden, Een schutsluis aan het einde van de haven vormt

den toegang

naar de Boezamvaart, welks peil op 0,85 m - ligt, De afmetingen van deze
sluia zijn; schutlengte ongeveer 22 m en wijdte 7,50 m; de slagdrempel ligt
op 2,55 m

Schepen tot ruim 100 ton laadvermogen en ook stoom- en motor-

booten worden tosgelaten, Aan de Boezaavaart en de Binnonbedijkte Maas zijn
kaden te Maasdam en V/estmaas on enkele los- en laadplaatsen, De schutsluis
is tevens uitwateringssluis van den boezean de Binnonbedijkte Oude BSaas. De
betialing van den boezOTi geschiedt door het electrisch gemaal van het Waterschap van het gemeenschappelijk Stoomgemaal van Puttershoek, dat op het
Lorregat uitslaat.
11. De haven van de CoSperatieve Beetv?ortelsuikerfabriek Puttershoek is
lang 180 a on breed 50-50 m; de bodem ligt op 2,70 m - 1PP3CSS. De haven is
voorzion vam stalen en betonnen damwonden. Tijdens de bietoncampagne is
de haven te klein on worden ankerplaatsen op de Oude Maas afgebakend,
12. De haven van Kuipersveer in de gemeente Heinenoord is 230 m lang en I3 m
breed. Do bodem ligt op ongeveer 0,50 m - L.W. De loswal is ongeveer 50 m
lang. De haven is bij H.W.toegankoli jk voor schepen tot 150 ton laadvermogen.
Het gemaal van dan polder de Cost- en West Zomerlanden loost via een uitwatoringssluis op de haven,
1>. De haven van Heinenoord, lang 500 m, breed 16 m en diep ongeveer 2 m bij
H.W. met een los- en laedplaats van 14-0 m lengte, wordt door schepen met een
laadvermogen tot ruim I50 ton bezocht. De haven is tevens uitwateringsgeul
voor het achter een sluis staand gemaal van den polder Oud-Heinenoord.
14

-7614-. De haven van Goldsehalxoord. eveneecs in de gemeente Heinenoord gelegen, is lang 250 m, bread I7 m en bij H.W. ruim 2,00 m diep. Er is een
loskadeleng'td van ongeveer 70 m. De baven is toegemkelijk voor schepen var
ongeveer 550 ton laadvermogen. Het geimaal van den polder het WestmaasNieuwland slaat door een uitwateringssluis uit op de baven; tevens is bier
een inlaatgelogenheid voor dezen polder,

C. De bavens langs den llnkeroever van de Oude Maas op bet eiland Yoorno
en Fatten.
15. De Allemansbaven, in de gemeente Hekelingen gelogen, is ruim I60 m
lang, 15 in breed en loopt bij L.W.droog. Er is ligplaats voor drie schepen
wolke bij storm niet veilig is. Schepen tot lOO ton en 1,50 m diepgang
kunnen de baven aandoen. Het gemaal van den polder Oude en Hieuwe Uitslag
van Putten loost door een uitviateringssluis op de baven,
16. De haven van Spljkenisse is tot de spuisluis te Spijkenisso ongeveer
1,2 km lang, 6 tot 40 m breed en beeft een bodem op 1,50 m

Aan bet eind

is een spuikom om da haven op diepte te bouden.Op ongeveer 800 m uit den
mond bevindt zicb in de boofdwaterkeering een keersluis, de Vieraabacbtensluis; van deze sluis is de wijdte 8 m, de drempel ligt op 1,50 m -.
De keersluis ivordt gesloten bij waterstanden booger dan 1,60 m + op de
Oude Maas, In de kom van het dorp Spijkenisse zijn aanlegplaatsen; scbepen van ruim 200 ton laadveinogen en met een diepgang van 2 m kunnen de
baven aandoen. De baven is arviateringsgeul voor bet gemaal V£in den Vierambachtenboezem; 00k bet gemaal van de polders Oud- en Nieuw-Oostbroek
loost op de baven.

D. De havens langs de Dordtsebe Kil.
Langs den linkeroever komen slecbts enkele aanlegplaatsen voor,
Langs den recbteroever worden bebalve de baven van ’s Gravendeel
eveneens enkele aanlegplaatsen langs de rivier aangetroffen,
17. De baven van

Gravendeel is lang 500 m en breed 12 - 22 m. De

bodem ligt op ongeveer 2,50 m - H.W.; bet eerste ongeveer 80 m lange
gedeelte ligt met den bodam op ongeveer 5,50 m - H.W, Langs de gebeele
lengte van de haven is een kademutir of een bescboeiing aanwezig; in den
havenmond is een spociale aanlegplaats voor bet pontveer op V/ieldrecbt.
Het laadvermogen van de grootste schepen, die de baven kunnen
aandoen, is 450 toa;het diepere gedeelte is zelfs voor grootere schepen
toegankelijk. In de baven zijn inlaatsluizen voor de polders de Mijl en
Nieuw-Bonaventura en voor de rioleering van bet dorp,

S. De bavens langs bet Spui.
18. De baven van Oud-Beijerland is 0,6 ba groot, breed 20 tot 50 m en
beeft loswallen tot een gezamenlijke lengte van ruim 400 m. Do diepte Is
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ongeveer 5,00 m onder H.W.; vranneer gobaggerd wordt geschiedt dit tot
2,20 m - buiten en tot 2,00 m - binnen de aa te noamen brug, Deze haven
is de belangri jiiste aan het Spui en is bereilcbaar voor schepen van
800 ton laadveraogen. Op 500 la uit den mond ligt een ophaalbrug met een
doorvaartwijdte van 6,87 ra. Het gedeelte binnen de brug wordt weinig
bevaren; aan dit gedeelte ligt de gasfabriek, die bereikbaar is voor
schepen tot 4-50 ton laadvsraogen. iie uitwater^ng van den polder OudBeijerland, Moerkerken, Croiastrijen en de Group geschiedt op deze haven.
Sr zijn drie sluizen die de verbinding met de polderv.'aterea tot stand
brengen.
19. De twee havens van de beetwortelsuikerfabriek van Oud-Beijerland
liggen 550 m en 550 m westelijk van vorengenoemde haven. Zij zijn zelfs
bij L.W. toegankelijk voor groote binnenvaartschepen. Gedurende de bietenuampagne worden op de rivier ankerplaatsea uitgabakend.
20. De haven van Nleuw-»Bei jerland is 70 m lang, I5 m breed en heeft haar
bodera op 0,60 m -. De toegangsgeul is 100 m lajig; de geulbodean ligt op
0,60 m - L.W. De ligplaatslengte is 8c m. De haven is bij H.W.toeganke—
lijk voor schepen tot ongeveer 250 ton laadvermogen. De voomalige uitwateringssluis van den polder Nieuw-Beijerland en Nieixw Piershil, die
voorheen loosde, op de haven

is nog in gebruik als inlaatsluis.

21, De haven van Piershil bestaat uit een toegangsgeul met aan het einde
een havenkom, tezamen lang 1,5 km, breed ongeveer 20 m en diep i'uim
2,00 m, bij H.W-; zij wordt door spuien op diepte gehouden. In de haven»
koaa is een beschoeide aanlegplaats en 200 m ligplaatslengte. Schepen tot
27 & 28 m lengte kunnen in de kom zwaaien. De haven is bij H.W. toeganke¬
lijk voor schepen tot I50 ton laadvermogen. Aan het einde van de haven
ligt de uitwateringssluis van de polders Klein Piershil en Oud Piershil.
22, De haven van Goudswaard bestaat uit een 900 m lange toegangsgeul,
breed ongeveer 20 m, diep bij H.W. miim 2,00 ra, Aan het eind van de geul
bevindt zich een havenkom met een ligplaats van 200 m lengte. In de haven¬
kom is een aanlegplaats en schepen tot 24- m lengte kunnen er zwaaien, De
haven is bij H.W, bevaarbaar voor schepen tot I50 ton laadvemogen. Aan
het einde van de haven ligt een uitwateringssluis van den polder OudeKorendijk c.a. en een spuisluis tot het op diepte houden van de haven.
25. De haven veua Zuidland, gelegon aan den rschteroever van het Spui,
tegenovor de haveh genoamd onder 22, is vein weinig beteekenis. Zij is
bij H.W. toegankelijk voor schepen met een laadvermogen van 200 ton en
een grootsten diepgang van l,8o m.
F, De havens langs den linkeroever van de Brielsche Maas op het eiland
Voorne en Putten,
24. De voorhaven van het Yoornsche kanaal bij Nieuwesluis is ongeveer
250 a
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250 in lang en haar bodem ligt op 4,70 m

Do haven vormt don toegang

tot do schutsluis, Aan do oostsijde van de voorhaven ia eon aanlegplaats,
25. De haven van Zwartewaal is ongevoer 400 ra lang on ongeveor 10 m breed
haar bodaa ligt op 0,50 m

Aan het einde is een havenkom met be-

schoeiing* ocnepon tot ten hoogste 200 ton laadvermogen en ruim 1,50 m
diepgang kunnen do haven bij H.W, binnenvallen; bij L.W. ia de haven
ontoegankelijk. Aan de weatzijdo van de invaart is een havenhoofd met
Steiger. De uitwatering van het waterschap de Holle Mare goschiedt door
een gomaal met nitv/atoringssluia op de haven.
2b. De haven van Brielle bestaat uit een toegangsgeul, Buitenhaven genaamd, welke zich vortakt in twee binnoBhaTSh^^e westelijke en de zuidelijke binnenhaven. Do buitenhaven ia 600 m lang en ruim 20 m breed; zij
wordt tot 3,00 m - regeliaatig uitgebaggord. De haven is vooral aan den
mond stei’k

onderhevig aan verzanding, zoodat de bodem fcan aanzanden

tot 2,00 m -.
Do westelijke binnenhaven is ongeveer 450 m lang en 24 m breed en
heeft haar bodem op 3,00 m -, in het achterste gedeelte oploopende tot
2,00 m -. Over deze haven liggen 2 bewoegbare bruggen, met een doorvaartivijdts van 7,50 m. Langs de haven liggen kaden.
De zuidelijke binnenhaven is ongeveer 800 m lang, I8 m breed en
heeft haar bodem op 2,50 m -. Over deze haven liggen twee ophaalbruggen
met een doorvaartwijdte van ruim 8 m. Aan weerszijdon liggen kaden langs
de haven.
Do haven van Brielle is toegankelijk voor schepen met een laadver¬
mogen tot 600 ton en 2 m diepgang. Door den booht bij het vertakkingspunt en de aaawezige ligplaatsen, is voor schepen, grooter dan ongeveer
350 ton, het gebruik van de haven eenigszlns bezwaarlijk.
Aan het einde van de westelijke binnenhaven ligt het op deze haven
loozenda geir.aal van het waterschap de Koordsluis. Aan het einde van de
zuidelijke binnenhaven ligt de uitwateringssluis van het boezemgebied
van het Spui, waardoor tevens water wordt ingelaten.
G. De havens langs den rechteroever van de Briolsche Maas op het eiland
Sozenburg.
27. De haven van Blankenburg, tegenover den mond van hot Voornsche kanaal
gelegen, is ruim 400 m lang en 7 m breed en heeft haar bodem op 0,20 m -.
Zij valt bij eb droog en is slochts toegankelijk met schepen tot 30 ton
en 1 m diepgang. Aan het einde bevindt zich ean verharde los- on laadplaats.
28.
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28, De haven van Rozenburg, tevens uitoateringsgeul van den polder
Oud-Hozenbiirg, is bij

bereikbaar voor kleine vaartuigen door een

1,5 km lange geul, de Kleiweg genaamd,
29. De h-aven aan den Zrabbepolder is 220 ai lang, ongevoer 15 m breed en
heeft haar bodera op ongeveer 0,50 m

De liaven loopt bij eb vrijwel

droog, Zij is toegEinkeli jk met schepen tot 60 & 70 ton laadvermogen en
ongeveer 1,25 m diepgang. Aan bet einde bevindt zicb een los- en laadplaats.

§ 5. De scbeepvaart op de getijbaveas.
Het scheopvaartverkeer op de gstiihavens langs de Benedenrivieren
heeft voornamelijk betrekking op den afvoer van land- en tuimbouwproducten en op den aanvoer van braudstoffen, bouwnaterialen en kunstiaeststoffen. Tevens is bet beurt- en stukgoederenvervoer naar en van de verzamelen distributiecentra Rotterdam en in mindere mate Dordrecht van belang.
In enkele havens is het scheepvaartverkeer het gevolg van aldaar gevestigde industrioSn. Dit is het geval bij de beetwortelsnikerfabrieken te
Puttershoek en te Oud-Beijerland. In den campagnetijd heerscht daar een
druk varkeer van snikerbieten aanvoerende en pulp afvoerende schepen, torwijl daarnaast den aanvoer van steenkool van belang is, Overigeas is het
vervoer van industrieelo benoodigdheden xiaar en van de getijhavens van
geen of weinig belang, Uitgezonderd aan de haven aan het Earendrechtsche
Veer, waar de Velo-V.’aschmachinefabriek en een fabriek van landbouwwerktuigen zijn gevestigd, v;orden aan geen van de getijhavens industrie'dn van
eenige beteekenis aangetroffen.
Het verschijnsel van versshuiving van transport te water naar
transport per as, in het bijzonder per aixto, dat zich voor 1940 in ons
land voordeed, ook in gebieden met goede waterv;egea, heeft in het gebied
van de benedenrivieren jiinder verstrekkende gevolgen gehad, De weinige
rivierovergangen maken korte wegverbindingen veelai onmogelijk, zoodat
het transport te water hier meer in het voordeel is, Voor vele verbindingen blijft dit het eenig mogelijke middel van vervoer. De belangrijkheid van de havens wordt dan ook niet alleen bepaald door de intensiteit
veux het scheepvaartverkeer, naar vooral ook door hun onniisbaarheid voor
de streek, die op het verkeer te water is aangewezen.
Volledige gegevens omtrent het aantal en het laadvemaogen van de
schepen, die de onderwerpelijke havens aandoen, staan niet ter beschikking. Teneinde een indruk te krijgen van de orde van grootte van het
verkeer te vrater, zijn cijfors uit eenige bronnen verzameld en in staatvorm aan daze beschowving toegevoegd.

De

De Statistietc van d© Scdeepvaartbeweging in Nedorland gecft sleclits
de tellingen van het sclieepvaartverkeer in drie van de onderhavig© Jbiavens
te weten Briall©, Oud-Boijerland on 's Gravendael, D© oijfera over de
jaren 19>6 t/m 1941 zijn in staat 2 vermeld.
Teneinde ook over gegevens betreffend© d© overig© havens te kunnon
beschikken werd in 1942 een speciaal voor dit doel ingesteld onderzoek
verricht door het Centraal Bureau voor de Statistiok. Snkele terzake
dienende resultaten zijn weergegeven in de staten 3 tot en jnet 5,
Staat 3 geeft d© wild© vaart naar ©n van onderscheiden gemeenten

in d© period© 1 Juli 1941 tot ©n laet Jl Jiini 1942. Onder wild© vaart wordt
verstaan het scheepvaartverkeer, dst ondervjorpen is nan de regeling volgens de Wet op de Svenredige Yrachtverdseling (5 Mei 19», Stbl, 251],
waarbij de bevrachtingen tot stand kojnen door tusschenkomst van de Be—
vrachtlngecommissies. De vermelde cijfers hebben derhalve betrekking op
aantal en tonnage van schepen, die bevracht zijn naar of van een der in
den staat genoemd© gemeenten. Van 1 Januari 1942 zijn in de cijfers made
begrepen de vast© relatisvaart, betrekking hebbende op buiten de beurs
ora tot stand gekoraen vervoeraover©enkorasten van langeren duur,
Staat 4 verraeldt cijfers over de carapagnevaart in 1941 naar en van
d© suikerfabrieken van Oud-Beijerland en Puttershoek. Eet blijkt, dat het
grootst© deel van den aanvoer van suikerbieten, afkomstig is van de bevradi
tingsdistricten Dordrecht, Rotterdam ©n Breda, hotgeen dua beteekent uit
havens op do ZuidhoUandsch© oilanden en uit westelijk Koord-Brabant.
Staat 5 geeft ©en overzicht van de beurtvaart over het eerste halfjaar 1942 voor da plaatsen, die begin- of eindpunt van een bourtvaarttraject zijn. Oratrent het aanloopen van tuaschengelegon havens in het
beschouwde gebied, staan geen gegevens ten dienste. Hat statistisch onder¬
zoek naar de beurtvaart dateert van Juli 1941; gegevens van ouderen datura
zijn niet bekend. De raeest© beurtvaartdlensten in het beschouwde gebied
zijn gericht op Rotterdam.
Uit de Beurtvaartgids van Rotterdam van 1942 kan worden afgeleid,
welke plaatsen een beurtvaartverbinding met Rotterdam hebben; deze zijn
op den staat 6 verraeld.
Over het eigen vervoer, waarondar raoet viorden verstaan het vorvoer
van goederen, welke het eigendora zijn van den vorvoerder, althans vervoer
voor eigen bedrijf, staan geen gegevens ter beschikking; slechts ©an
onderzoek ter plaatse kan uitraaken, vjelke transpoartbelangen door dit
vervoer worden gediend, in het bijzonder op het gebied van vervoer van
landbouwproducten door middel van kleine vaartuigen.
De cijfers uit de eerste oorlogsjaren kunnen voor de beschouwde
havens als maatgevend worden beschouwd en zijn zeker niet te laag, aangezien uit tellingen van het scheepvaartverkeer, die in d© eerder genoemde
Statistiek

Statiatiek voor d© Scheepvaartbeweging in Nedarland zijn gepubliceerd,
tot en met het jaar 19'^2, valt af te leiden, dat bet binnenlandscb
transport te water tot genomd jaar eer toe dan afgenoiaen is.
Eon absoluut juiat cijfer over aantal en laadvermogen van de

scbe—

pen varende op de getijbavens, valt uit bovengonoemde gegevens niet af te

leiden, zoowel vanwege de ongelijksoortigheid van de beschikbare gegevens,
als vanwege de onvoliodigheid. Er is evenwel een indeeling gamaakt op
grond van de belangrijkbeid van de havens, welke uit het voorgaande kon
worden afgeleid.
Categorie A, Havens net eon belangrijk scheepvaartverkeer, met vei*voer vat
brandstoffea, bouwnaterialen, landbouw- en (of) industrieproducten, met
beurtvaart on met campagnevaart. Hiertoe behooren de havens van Puttershoek, 's Gravendeel, Oud-Beijerland on Briella en bovendien de havens van
do suikerfabrieken van Puttershoek en Oud-Beijerland.
Categorie B. Havens met een scheepvaartverkeer van plaatselijk belang,
met varvoer van brandstoffen, bouwraaterialen, landbouw- en (of) industrioproducten en met beurtvaart, Hiertoe behooren de havens van Barendrecht
(aan het Barendrechtsche veer), Rhoon, Spijkenisse, Nieuw-Beijerland,
Piershil, Goudswaard en Zuidland,
Categorie C, Havens mot een gering scheepvaartverkeer van plaatselijk
belang en met vervoer van brandstoffen, bouwmaterialen en landbouwproducten. Hiertoe behooren de Develsluissche haven en do havens van Heerjansdam
Poortugaal, Hoogvliet, Hoinenoord en Goidschalxoord,
Havens met zeer weinig verkeer van kleine vaartuigen, hoofdsakelijk voor het vervoer van landbouwproducter, Hieronder vallen de
Koedoodshaven, de havon van Maasoord, het Lorregat, da haven van Kuipersveer, de Allemanshaven, de haven van Zwartei-jaal, de havens van

Blanken-

burg en Rozenburg en de havsn aan den Krabbepolder.

§

De visscherijbelargen in de havens,
Gegevens over de visscherijbelangen in da laatste jaren voor hot

uitbx'eken van dsn oorlog, zljn ontleend aan de Verslagon en Mededeelingen
van de Afdeeding Visscherijen van het (voormalige) Departement van Econo—
mische i,aken over 1956 en I9p9« Daarin wordt onderscheid gemaakt in zeevisscherij, kustvisscherij en riviervisscherij.
£,* Zeevisscherij.
De zeevisscherij wordt slechts uitgeoefend te Zwartewaal. Volgens
de jaarcijfers van 1956 en 1959 bsstaan de aldaar ingeschreven schepen,
iwaarmee de zeevaart wordt uitgeoefend, slechts uit 66n motoirvnartuig veui
60 ton en 6 half godekte en open bootea, met een gezaitienlijka iahoud van
11 ton.

-3£KustviascheriJ.
In iie raeeste gameenten aan de Oude Maas, de Kil, het Spui en de
Brielsche Maas behooren 66n of meer kustvisschersvaartuigen thuis, zooals
blijkt uit de aan bovengenoerade bron ontleende jaarcijfers, vermeld in
staat 7. De visscherij laet deze vaartuigen wordt uitgeoefend langs de
Zuidho Hands one en bieemvaciie kust en in de zeegaten en stroomen daarbianen gelsgen. Zij betreft de vangst van spiering, aal, bot, zeebliek en
andere vischsoorten en vooral de garnalenvangst. Slecnts Brielle heeft in
dit opzicht een neer dan ondergeschikte beteekenis dear iiet voor visch
tevens aanvoerplaats is. De opbrengst van de visscherij in de Zuidbollandsehe strooraea en zeegaten heeft in de jaren 19>0 tot

rond ji

raillioea kg per jaar ter waarde van rond 250 000 gulden per jaar bedragen. Het zvraartepunt lifjt evenwel in plaatsen langs het Eollandsch Disp
en het Ihiringvliet. Da aanvoer in Brielle bedroeg sleahts ongeveer 2%
van genoetide hoevaelheid ter waarde van 1';^ van ae totals opbrengst.
£. Riviervisscherij.
De zalrcvisseneri j is in het laatste tiental jaren v66t den oorlog
belangrijk acnteruitgegaan en heeft in het bijzoader op de benedenrivieren weinig meer te beteekenen. Op de Oude Maas en op de Brielsche Maas
•?erd in 1958 de zaDnvisscherij in zeer bescheiden raate uitgeoefend, en.
v;el op beide rivieren als zaHdrijfnetvisscherij net een drietal va.artuigen
en op de Brielsche Haas als zalmsteekvisseherij net I8 steken (4-6
fuiken), De vangst van. de orerige riviertrekvisch, zooals fint, zeeforel,
elft, staur, e.a., is op de Oude Haas, de Kil, het Spui en de
Brielsche Maas van zeer tveinig belang en vomt een betrekkelijk geringe
bron van inkojnsten,
Resurrieerend zijn de visscherijbelangen in de havens langs de af te
sluiten rivierarraen, zoov<el ten aanzien van de zesvisscherij als van de
kustvisscherij en de riviex’visscherij, dus van geringe beteekenis. Met de
visscnorsvaartuigen, die er thuis hooren, wordt het bedrijf nog meest
buiten de bedoelde wateren uitgeoefend, Slechts Brielle is van eanig be¬
lang als thuishaven en aanvoerplaats van visch.
Si' 3» De verbeteringen aan de havens.
Indian het Vijfeilandenplan wordt uitgevoerd, vfaarbij op den Oude
kaasboez®n een peil van 0,50 n + en op den Brielsche Maasboezejn een peil
van 0,20 n - vjordt ingesteld, koiaen de havens in andere ornstandigheden
te verkeeren dan onder de hearschende getijbeweging. Vooral bij de havens,
waar gobruik wordt getaaakt van de grootore diepte tijderis H.Vii., zal de
toegankelijkhaid worden beperkt bij de instelling van de voorgenojiien boezempeilan. hnderszijds zal de xrsiniitium diepte op de ligplaatsen of in de
toegangsgeulen grooter worden. Om aan dezelfde eischen als de bestaande
te

33-te kunnen blij-ren voldoen is het noodig baggenverk te doen verrichten
in vrijviel alle havens. In aan den Oude Maasboezam liggende havens zal
de vereischte uitdieping op zijn minst 0,4-0 tot 0,80 m moeten bedragen en
in aan den Brielscha Maasboezem liggende havens zal dit wegens het aanmorkelijk lager geprojecteerde boezempeil op zijn lainst 1,15 m moeten
zijn. Deze cijfers zijn bepaald als verschil tusschen het huidige H.W. en
de voorgenomen boezaapailen,

Nadat de havens en geulen op de vereischte

diepte zullen zijn uitgebaggerd en een vast peil zal zijn ingesteld, zal
de tijvaart ophouden en zullen da havens voortaan steeds toegankolijk
zijn met schepen van dezelfde grootte, als onder den bestaanden toestand.
Een tweede voordeel is, dat er dan geen spi^e mear zal zijn van omhoogliggen van schepen op ondiepe ligplaatsen tijdens L.W, Een gevolg van het
uitbaggeren van de havens en hun toegangen zal in sommige gevallen zijn,
dat bestaande kaden of beschoeiingen noodzakelijk moeten worden verlegd,
versterkt of vernieuwd.
Het uitvoeren van deze werken, zal veelal gepaard kunnen gaan met
het verbeteren van onvolkomenheden in den bestaanden toestand. Het ligt
niet in de bedoeling om in dit korte bestek diep in te gaan op de aan te
brengen verbeteringen. Gemeend wordt, dat met het volgende globale overzicht van de voorgenomen voorzieningen, kan worden volstaan,
De havens gerangschikt onder de categorie A zijn zoodanig verdiept
gedacht, dat bij de in te stellen boezempeilen ten naaste bij dezelfde
diepte aanwezig is als bij den bestaanden toestand tijdens H.W. De
havens zullen ook na de uit te voeren afdaramingen moeten blijven beantwoorden aan de eischen, waaraan onder de huidige omstandigheden iwordt
voldaan, De daartoe te treffen voorzieningen zijn als volgt,
De haven van *3 Gravendeel zal met een diepte van 2,50 & 2,60 m
kunnen volstaan, hetgeen te bereiken valt met een uitdieping van ongeveer

0,8o

m. Ook in den dieperen havennond is een dergelijke uitbaggering ten

behoove van groot© schepen gewenscht.
De haven van Futtershoek behoeft voor schepen van ruim 1200 ton
een diepte van 2,90

h

5,00 m, zoodat een uitdieping met 0,40 & 0,50 m

gewenscht is. Vernieuwing van kademuren zal daarbij niet aan de orde
komen, De drempel van de schntsluis ligt voldoende diep (2,55 m -) voor
het doorlaten van schepen van ruim 100 ton.
De haver, van Oud-Beij erland heeft voor de toegankelijkheid voor
schepen van 800 ton een diepte van ongeveer 2,8o m a 2,90 m noodig. De
bodem van hep gedeelte buiten de brug zal daartoe op 2,40 m - moeten
worden onderhouden, inplaats van op 2,20 m -. Binnen de brug zal een
verdieping van 0,20 m eveneens voldoende zijn.
De haven van Brielle, waarvan de westelijke op een diepte van
5,00 m -

„ -343,00 rc - en de zuidelijke op een ciiepte van 2,50 it - wordt onderhouden,
en die bereikbaar is voor schepea van 600 ton, behoudt bij een waterstand
van 0,20 m « een v;aterdiepte van 2,30 in tot 2,80

n,

hetgeen nog juist

voldoende kan v.’orden geaotit. Evontueel zal een uitdieping met 0,25 a
0,50 n in somige gedeelten gewenscht kunnen zijn, zondor dat daarvoor
voorzieningen aan de kaden noodig zijn. Onderh.oudsbaggen'.’ark zal na het
opixouden van de get!jbevfaging ■'nrijwel niet meer behoeven plaats te vinden.
De havens van de suikerfabrieken te Puttershoek en te Oud-BeiJerland
zija voldoende diep om bij een peil van 0,50 n + toegankelijk te blijven
voor de grootste binneavaartschepen. Hier behoeft dus niet op het uitvoeraa van baggen'ierk of anderszins te worden gerekend.

Do havens, genoemd onder de categorie 3, dienen aan de scheepvaarteischen van plaatselijk belang to blijven voldoen, hetgeen in de leeeste
gevallen door eenig baggervierk kan worden bereikt.
De haven van Ba.rendrecht zal geen voorzieningen behoeven; de diepte
van 2,30 m onder het boezenpeil is voldoende voor de bestaande scheepvaart.
De haven van lihoon net de toegangsvaart is smal en ondiep en laat
zonder verbreeding geen groote uitbaggering; toe. De drempel van de keersluis in de toegangsvaart ligt op 2,20 m onder het voorgexionen boezempeil
van 0,50 Bi +.Uitbaggeren tot een diepte van 2,50 n onder den vasten
waterstand, zal gewenscht zijn om de haven voor schepen met een diepgang
van 2,00 m toegankelijk te honden. Dat beteekent een nitdieping net
1,00 n, vxaarbij v/aarschijnlijk een plaatselijke verbreeding of een boordvoorzientng noodig zullen zijn. Oaladen schepen van 400 ton zullen de
haven niet raeer kunnen aandoen; gerekend nag worden, dat de vaart beperkt zal viorden tot schepen van 150 a 200 ton, De keersinis zal behouden Eioeten blijven in den rivierdijk, die in de toekomst verandert in
slaperdijk,
De haven van Spijkenisse heeft evenals de toegangsgeul haar bodeni
op 1,50 m

De drempel vaojue Keersluis ligt eveneens op 1,50 m

On de haven toegankelijk te naken met schepen met een laadveKaogen van
200 ton en een diepgang van 2,00 lu, is een uitbaggering tot 2,00 m gewenscht en zou de sluisdrempel 0,30 m moeten vjorden verlaagd. Aangezien dit laatsto bezwaarlijk is en het eveneens bezwaren heeft om het
kunstwerk uit de bestaande waterkeering te verwijderen, zullen schepen
van 200 ton niet geheel afgeladen en met een diepgang van ten hoogste
1,90 n in de haven kunnen komen.De uitdieping van 0,50 m of eventueel
0,40 ra van de nauwe toegangsgeul zal eenige boordvoorzieaing noodig
doen zijn.
De

Do haven van ITieuw-Beljerland zal ten lainste 2,60 m diepte noeten
krijgen om toegankelijk te blijven voor vaartuigen van 250 ton laadveriaogen. Dat betoekent, dat de havenbodesci 1,50 ir. moet worden nitgediept
en de bodem van de toegangsgeul 0,8o m most worden nitgebaggerd. Mocht dit=
bezv/aarlijk gaan w eg ana voorsieningen aan oevers of kade, den zou men
eenige daeijneters minder diap kuimen gaan; de haven son dan slechts door
geladen schepen van 100 a 150 ton kvumen vsorden aangedaan; sen aanmerkelijke verlaging van den eigenlijkon havenbeden is in geen geval te ontgaan,
De haven van Piershil moet, ora voor schepen tot 150 ton bereikbaar
te blijven, vvorden uitgabaggerd tot 1,90 m

h

2,00 m

hetgeen beteekent,

dat de bodem van haven en toegangsgenl met ongeveer 1,00 m moet vjorden
verlaagd. Voorzieningen aan oevers en beschoeiing zal daarbij noodig
zljn.
De haven van Ctoudswaard verkeert onder gelijke omstandigheden als de
voorgaande, Verlagen van. den bodem van haven en toegangsgenl met ongeveer
1,00 m en voorziening aan oevers en ligplaatsen, is noodzakelijk te
achten.
De haven van Zuidland zal voor schepen tot 200 ton moeten v/orden
verdiept tot ten minste 2,00

m

hetgeen een nitbaggering met ruim

1,00 m beteekent, zoodat op voorzieningen aan de oevers moet worden gerekend.
De havens ganoemd onder de categorie G zijn voor de gsringe plaatselijko soheepvaart niet van zooveel belong, dat de v<erkon tot Instandhouding van de havens als zoodanig noodzakelijk moeten worden geacht,
Aangezian de havengeul in alle gavallen moet blijven bestaan ten behoeve van de plaatselijke belangen van uitwatering en waterinlating, komt
opheffing van de havens echter niet in aanmerking, Overwogec kan worden,
een achteruitgang van de bevaarbaarheid te compenseeren door hot maken
van een aemlegplaats elders aan dieper water,
De Davelsluassche haven zal, opdat schepen van 200 ton de los- en
laadplaats kxinnan bereiken, ongeveer 1,00 m moeten worden uitgediept.
2ventueel zou kunnen yjorden volstaan met een nitbaggering van eenige
decimeters, zoodat do haven toegankelijk blijft voor kleine schepen
tot 50

h.

60 ton. Zoo noodig zal aan dan havenmond een los- en laadplaats

qnr> diep water, bereikbaar voor grootere vaartuigen kunnen worden gemaakt.
De haven van Keer jansdam behoeft, evenals de evengenositide, een
uitdieping van jmim 1,00 m om schepen van 2,00 m diepgang voor den wal
te kunnen krijgen, Ook hier kan het aanbeveling verdienen om met een
uitdieping van eenige decimeters te volstaan en een los- en laadplaats
nabij den mond aan diep vmtor te maken.
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Be haven van Poortugaal on de Lange toegangsgeul krmnen door een
uitdleplng van 0,50 m & 0,60 m een waterdiepte van 1,60 jn 4 1,70 m verIcrijgen, hetgeen voldoende is cm de haven voor schepen tot 60 ton en
1,40 n diepgang toeganicelijk te doen blijven. Nog grootere verdieping
schijnt wegena de geringe breedte bezwaarlijk,
De haven van Hoogvliet en de invaartgeul zullen een diepte van
2,50 m onder het boezempeil moeten krijgen om bevaarbaar te blijven voor
schepen van 150 ton. Dit vereischt een uitdieping van 0,50 m, Eventueel
zou echter knnnen worden volataan met een uitdieping van enkele deci¬
meters, waardoor de toelaatbare diepgang de vaart tot 100 tons schepen
sou beperken, hetgeen voor de transporteischen in dese haven voldoende
zal zijn.
De haven van Heinonoord moet voor schepen van 150 ton een diepte
van 2,50 m verkrijgen, waarvoor een uitbaggering van ruim 1,00 m noodig
is. Het schijnt, dat minder diop uitbaggeren van de haven, eventueel
gecombineerd met het maken van een nieuwe losplaats voor grootere sche¬
pen nabij den mond, hier in aanmorking kan komen.
De haven van Goidschalxoord zov, om toegankelijk te zijn voor sche¬
pen van 550 ton, tot een diepte van ongeveer 2,70 m onder het boezempeil
moeten worden uitgebaggerd. Dit beteekent een verdieping van 1,50 ^
1,40 m, hetgeen zeer bezwaarlijk zal zijn. Men zou daarom beter kunnen
volstaan met de haven uit te baggeren tot 2,00 m onder het boezeiapeil,
waardoor de diepte dezelfde wordt als de bestaande diepte bij H.W.
Hiervoor is een uitdieping van 0,60 m & 0,70 m noodig, De haven blijft
dan toegankelijk voor schepen van pirn. 100 ton. Desgewenscht kan een
aanlegplaats voor grootere vaartuigen aan diep water worden g«aaakt.
De havens van zeer geringe beteekenis, genoemd onder de categorie
D kunnen om kostbare verbeteringamaatregelen te ontgaan en voor zoover
belangen van uitwatering of waterinlating daarbij niet in het gedrang
komen, zoo noodig worden opgeheven. 3ij opb.effing zal dem in de nabijheid een los- en laadplaats aan de riviar kunnen worden gamaakt.
De Koedoodshaven behoudt bij een peil van 0,50 m + een waterdiepte
van 1,50 m en blijft aldus bevaarbaar voor kleine schepen en pranen.
Uitdieping ten behoeve van schepen met een grooteron diepgang, komt niet
in aanmerking, Eventueel zou een nieuwe losplaats aan de rivier of aan
het geprojacteerde Koedoodkanaal kunnen worden geraiaakt,
De haven van Maasoord zal door eenige uitdieping, wellicht gspaard
gaande aan een oevervoorziening, in stand kunnen worden gehouden,
Het Lorregat moet als uitwateringsgeul blijven bestaan. Do particuliere los- en laadplaats kan een zeer bezwaarlijke uitdieping niet
i*0Chtvaardlgen en zal daarom moeten vervallen of eventueel moeten worden
vervangen door een andere aan dan nond.
De

De haven van Kuipersvaer, tevens uitwateringsgew.1 van eon poldergOiiaal, zal met een uitdieping van eenige decimeters bevaarbaar zijn te
nalcen voor echepen van 80

h IDO ton. Voor grootere schepen zou in een

ligplaats aan den mond kunnen worden voorzien.
De Allemanshaven zal zonder bezwaar eenige decimeters kunnen warden
uitgediept, zoodat sobepen van geringe afmetingen (tot 100 ton| de bavea
kunnen aandoen. Het uitbaggeren van de langs de rivier gelegen bavenkom
is echter niet noodzakelijk voor de uitwatering van bet waterscbap de
Goneenschappelijke bemaling van de polders de Oude en Nieuwe Uitslag
van Putten en den polder Oud-Hongerland.
De baven van Zwartewaal, die bij L.?i» ontoegankelijk is, zal een
aanmerkelijke uitdieping beboeven om bij een boezempeil van 0,20 m
bevaarbaar te zijn voor scbepen van een 1,50 m diapgang. Indien de toestand van de bescboeiing dit niet toelaat, ware te overwegen, om de bavenkom te donpan, de geul uit te diepen voor zoover dit voor de uitwatering noodig is, an een los- en laadplaats nabij den mond aan diep water
te maken.
Het baventje van Elankenburg kocit bij een peil van 0,20 m - droog
te liggen en zal voor opbeffing in aanmerking koraen, De los- en laad¬
plaats zou naar de rivier kunnen worden verplaatst,
De baven van Rozenburg zal als uitv<ateringsgeul in stand laoeten
blijven, Daarvoor zal een geringe uitdieping noodig zijn, waardoor
baven en toegangsgeul voor zeer kleine vaartuigen, zooals pramen van
geringe diepgang bevaarbaar blijven.
Do baven aan den Krabbepolder zal bij een peil van 0,20 m vrijwel droog loopen. Het scbijnt daarom aanbeveling te verdienen, de
baven op te beffen en een nieuvja los- en laadplaats nabij den nond te
maken.
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Geti jluavens langs Ae af te sluiten rivieraraen..

Naaia van de haven

GeBieonte

Barendrehht

4 .
5 .

Haven a/h Barendrechtsche
7eer
Eoedoodshaven
Haven van Hhoon
Haven van Maasoord
Haven van Poortngaal
Haven van Eoogvliet

Idem
Rhoon
Poortugaal
Idem
Rotterdam

9 .
10.

Lorregat
Haven van Ihittershoeic

Puttershoek
Idem

11,

Haven suikerfahriek Puttershoek
Haven van Kuipersvaer
Haven van Heinenoord
Haven van Goidschalsoord
All em-an shaven

Idem

6
7

8

.
.
.

12.
1}.
14.
15.

20,
21.
22,

Haven van Spijkenisse
I, Gravendeel
Haven van 's
Haven van 0ud-3axjerland
Havens suikerfabriek OudBeijerland
Haven van Nieuw-Beijerland
Haven van Piershil
Haven van Goudswaard

Z%
24.
25.
26.
27.

Haven van
Vaorhaven
Haven van
Haven van
Haven van

28.
29.

Haven van Hoaenburg
Havena/d lOrabbepolder

Suidland
Nieuvjesluls
Sv,*artewaal
Brielle
Blankenburg

Spijkenisse
's Gravendeel
Oud-Beijerland
Oud-Beijerland
Kieuw-Beij erland
Piershil
Qouds’.iiiaard

Zuidland
Heenvliet
Swart evjsal
Brielle
.Rosenourg
Ideira

Idem

Het Rijk (Domeinen)
Polder Cud-Heinenoord
j
Polder Restmaas-Hiauv;land ^
Polder Oude en Kieuwe Bitsldg
van Putten
Gemeente Spijkenisse
Gemeente ’s Gravendeel
Gej^ieente Oud-Bei jerland
Onbekend
Garaaente ICieuw-3eijerland
Gemeente Piershil
Gemeelite Gouds-.vaard (polder
Oude PZorendijk)
Polder Suidland
Het Rijk
Geixe en t e Zwart ewaa 1
Garaeente Brielle
Polder Qud-en Hieuw Rozenburg, enz.
Onbekend
Gecombinsarde Krabbsn-Graspolders

u

O.M.

G

400

u

O.M.

G

u

O.M.

B

20c
4C0
60

150
1200

i/u
u

O.M.
O.M.
O.M.
O.M.
0 .in.

u
u

O.M.
O.M.

i/u

ono ap er^w t

15c
150

O.M.

100

u
u
u
u

2C0
450
800

u
i
u

O.M.
O.E.
O.M.
O.M.

25c

1

15c
150

u
u

O.M.
O.M.
O.M.
C.M.
B.M.
B.M.
B.M.
B.M.

B
D
A
D

B.M.
B.M.

D
D

^50

onbeperkt

200

2C0
60c

u
u

^0
u
70

O.M.
O.il.

. .!.

0 1

O.M.

m '4 -4 4

16.
17.
18.
19,

Heinenoord
Idem
Idem
Hekelingen

Zuidpolder
Gemsente Rhoon
Psychiatrische Irir."Kaasoord'*
Geiceente Poortugaal
Folder "Het land van Foortugaal"
Onbekend
Watei’schap "Mijnsheerenland vm
Koerkerken
Onbekend

200

P rq lU

Idem

Oategorie

Poop

Haven van Heerjansdam

De haven zal deal
uitiaeken van den
Srielsche Maasboezem (3.M.J
of
den Cude Maasboezem
(0.11.)

--(J

2,

Hooglieemraadschap "De Swijndrechtsche A'aard"
Partic.beheer (Tets van
Goudriaan)
Polder "Buitenland"

De haven dient tevens tot waterinlating (i)
of
waterloozing (u)

p -4!

Heerjansdam

laadvemogen
srootste binnenvaartuig
in tonnen

P fb Q o o

Develsluissche haven

Beheerder
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Staat 2

Scheepstellingen iu de havens langs de henedenrivieren
over de jaren 19Jd tot en met 194-1.

Aantal en laadvernogen in tonnen van aangekonen schepsn
BRIKTIE

aantal

laadverxaogen
in tonnen

CUD-BIillJERLiy'JD

aantal

laadvermogen
in tonnen

♦3 GHi'iYlKDKEL

laadvermogei
in tonnen

1936

383

>7 626

437

34 833

1937

334

32 323

375

38 632

71 393
60 878

1938

426

43 079

532

81 365

57 565

1939

>84

39 441

402

46 615

57 723

1940

457

45 946

1941

715

62 126

o

Overgenomen nit: de Statistiek der Scheepvaartbex'xeging
in Kederland, van het G.B.S. (lit.11).
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Staat3

De Wilde vaart op ds haveas langs de 'beiiedenrivieren in do periode
1 Juli 194-1 tot en met >1 Juni 1942.

aangekoEien sciiepen

Naam van de
geaieente

aantal

vertrokken schepen

laadvermogen
in tonnen

aantal

laadvermogen
in tonnen

maxircxini sclieapsgiootbe in tonnon
laadvermogen

5
182

188

68

4 455

200 ton

25 856

6 652

550 ton

HeorJansdam

24

2 189

596

550 ton

Heinonoord

15

2 284

5 910

600 ton

19
149

7 050

67
5
65
59

4 180

700 ton

25 125

261

50 595

800 ton

1

155

74

4 797

200 ton

Puttershoek

162

51 592

288

48 550

1500 ton

Barendrecht

54

6 245

25

2 561

250 ton

217

40 455

208

15 221

8C0 ton

47

5 889

22

1 485

400 ton

5 746

116

4 807

500 ton

51

2 988

146

7 550

250 ton

Zwartewaal

4

205

17

751

100 ton

Poortugaal

14

1 716

5

217

500 ton

Goudsvraard
•s Gravendeel

N i euv;-B e i j er land
Oud-Beijerland
Piershil

Brielle
Rhoon
Spijkenisse
Zu id land

Opmerking;

Van 1 Januari 1942 af inclusief vaste relatie-vaart.
De gegavons zijn verkregen uit het onderaoek van het
G.B.3., dat is verricht in 1942.

91-

-

Staat 4-,

De campagnevaart in 194-1.

vertrokken schepen

aangoJcomen schepen
Verkeersgebied
Oud-Beij erland

Puttershoek

Oud-Beij erland

Puttershoek

Leeu’.varden

aroningen
Veendam
Meppel
Zwolle
4

Nijmegen

11>2

124

195

10

16

11

149

516

192

J6

Terneuzen

5

111

Rotterdam

268

^51

456

Dordrecht
Venlo
Maastricht

10

* s-Hertogenbosch
Breda

15
119

>4

1

Leiden

2

Utrecht
Jhnersfoort
Amsterdam
Haarlem

28

Alkmaar

8

Totaal

935

69

1974

451

295

De gegevens aijn \''arkre.gen uit het onderzoek van het G.B.3., dat is
verricht in 1942.

-9£Staat

De beurtvaart op de iiavons langs de bejnedenrivieren in het aerate half jaar
van

1942,

Naam van de geiaeente

binnengekoinen en vertrokken beurtvaartschepen
aaiital

Brielle
Goudswaard

67^

laadvermogen in tonnen
44

579

>1

1 767

*s Gravendeel

201

6 955

0ud-3eij erland

4^2

41 4>0

2 ^10

Fiershil
Spiikenisse

24

1 800

Opnerkingen :
Bovengenoaade plaatsen zijn de begin- of eindpunt-en van beurtvaarttrajecten
in Znidliolland; tusschengelegen plaatsen, ook indien de genoerade plaatsen daaronder
zouden vallen, ziJn buiten beschouwing golaten.
Barendrecht, Heerjansdaiu, Heinsnoord, Nieuw-Beijsrland, Foortugaal, Puttershoek,
Hhoon, Zuidland en Zvmrtewaal zijn geen begin- of eindpunten van beurtvaarttrajecten.

De gegevens zijn verkregen uit het onderzoek van het O.B.S., dat is verricht
in

1942.
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Staat 6

De beurtvaartdienstea van Rotterdam op plaatsen langs de Doratsche
Kil, de Oude Maas, het Spui en de Brielsche Maas in 1942.

plaatsnaam

jiantal
beurtvaartdiensten

Opraerkingea

0ud-3eijerland
Nieuw-Beij erland

aanlegplaats yaa den dienst
op Miaaelharnis

Piersh.il
Goudswaard
Spijkenisse

aaalegplaats van tvjee
diensten op Cud-Beijerland

Brielle

Overgenonen uit: de Benrtvaartgids van Rotterdaia van 1942 (lit.4b),

1
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Staat 7*

Gomeeuten langs den Oude IJaas, de Lordtsche Kil, het Spui en de
Brielscha Maas, waar kustvissckersvaartuigen zijn ingescbreven.
Toostand op

Gemeenten

Brielle

Deceiabor 19^9.

motorvaartuigen

aalfgedekte
zeilvaartuigen

halfgedekte
en open booten

aantal iriioud

aantal

aant'aT tL:ilib-ud

iniaoud

28
I

>1

Dordreciit

Totaal
aantal

inhoud

117

32

145

n

1

3

7

Bubbeldain

1

3

1

3

*s Graven!eel

1

2

1

2

70

13

70

1

40

3
5
1

5
17
70

Heenvliet
Nieuw Beijerland

40

5
5

Oostvoorne
Oud Beijerland
Piershil

5
17

10

Poortugaal

1

3

1

3

Rhoon

1

6

1

6

10

17
7

10

17

3

?

Rozenburg
Spijkenisse

Overgenomen uit: Verslagen en Mededeelingen van de afdealing TisscheriJen
van net (voonaalige) Departement van Economisclie Saken;
Jaarcijfers 1939 (lit.47).
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95
§

Inleidin^»
Bi;5 den aanleg van seehavens, het op diexate brefigen of
onderhoadon van cle toegangsv/egen, het boa^ven van kademnren,
ochiitolnisen, doMien, braggen ena* is de kennis vannde afnetingen
van de seeschopen v^aarop gerekend dient te iwrden een eerste
vei’Qisohte* ITiet iedor© haven of kunstwerk behoeft de grootste
scbepen te ktmrien ontvangen; het is veelal voldoende indien een
boijaalde haven of een onderdeel van een havencoisples afsietingon
besit, geachikt voor een gooderentransport met schepen, welke
een voor dat transport geeigende grootte vertoonen. Zoo r.:al een
haven met transatlantlsch passagiersverkeer de grootste mailschepen ligplaats moeten kunnon bieden, een petroleumhaven toegankclijk moeten ai^n voor de grootste tanlischepen, te rwijl een haven
met enkel kustvasrt van bescheiden afmetingen kan sijn. Voor elk
geval sal een speciale studie van het te verrichten S0etran3|>ort
moeten uitmaken vjelkecategorie soesohepen een bepaalde haven
moot kunnen aandoen. Omtrent dit j^unt is reeds een en ander vermeld in de rapixjrten, oitgebraoht op het XVIde IntermtionnlQ
Scheepvaartoonr*rea t© Brussel 1935, So Afdeelingen: Beescheepvaarti
le mededeoling:
"Afmetingen van de seehavenworken, in het bijsondor die
van sloisen, kafsiouren, droogdokken, vaete en beweegbar©
brugi^en (breodte der acheepvaartopening, vrije doorvaarthoo^te), doorsnede, diepte en trac^ van de toogani^en,
Indian rekening wordt gehouden met de te ver/achten af—
metingen der groote seQach©..0n*"
won heeft aich daar in hoofazmli besiggehouden met d©
vraag, I'gelke cischon gosteld ^orden voor de grootste seesehepen.
fen ©ansien van d© grootte van schepen voor bepaalde transporten
(stoenlcolcm, ©rtse* , hout, oli0,0ns.) bestaat geen ©enheld*
Poardoor is in d© meoste-havens de tendens aanwe^lg om ten
behoeve van ©on ongestoord© ont^^ikkelingsaogelijliheid de toegiang
en do kunat'^^erken voor steeds grootere schepen geschikt te makea.
Be Eederlandsch© rapporteurs hebben er in het bijsonder de aandacht op goveatigd, dat men voorol niet moot atmdringen op uitvoering vm het teciinisch moseli;)ke, tensij dit ook economisch
verant'fjoord is*
V/annoer eenmsial door een statistisch ondersoek is uitge—
maakt, vim welken aard de trafiek in bepaalde havens is en hoe
groot de tonnenmaat van de achejsen is, waarop voor dat bewtuste ver«
voor moet worden gerekend, doet sich de vraag voor, i»;©lk0 de

-96afmetingen zijn van deze schepen.
In hat navolgende zal getracht worden een bljdrag© te leveren
tot d© beantwoordlng van deze vraag door van alle categorieen
zeeschepen, die sedert 1950 zijn gebouwd, en die behooren tot de
Hederlandscha koopvaardijvloot, afmetingen weer te geven. Pe gegevens
hiervoor sijn ontleend aan de achepenlijsten op 1 Januari 1940,
aangevuld met gegevens vorschaft door de Oclieepvaartinspectie, en aan
Lloyds Register of Shipping, 1938-1959*
Pe grootte en afmetingen van schepen onder -breemde vlag, vermold
in de tabel VI zi^n grootendeels overgenomen van tabellen, voorkomende in ”Pe Ingenieur** van 1939, Io.26, afdeeling "■.©rktuig- en
Scheepsboww"•
Alle lengteraaten, ook in de tabellen, zijn uitgedrakt in ra*
§2* Inhoadsmaten.
Pe gebrulkelijke inhoudsraaten van seeschepen si^n te onderocheiden in ruiratematen en gewlchtsmaten. Eeratgenoemdo aijn de
kubieke meter (m^) en de registerton (R.f#). 1 Regiaterton =« 100
kabieke Pngelsche voeten = 2,632
Pe ruimtelijke inhoad van een BKk
ochip wordt aan de liand van vastgesteld© regels door opasting bepaald en in een meetbrief vermeld,
onderacheiden in bruto- en
notto-inhoud, waarbi^ de tweode nit d© eerste v-^ordt afgeloid door
oftrek van voorgeschreven ruimten (volgens het systaem Moorsom).
Pe gewiclitsmaten voor zeoschepen zi^n de iisaterplaatslng (dis¬
placement) en het draagvermogen (deadweigt-capooity), uitgedrukt in
Engelsche tonnen

{h

1016 kg). Pe waterverploatsing (= gewicht van

de door het afgeladen schip verplaatste vmtermassa) is eon weinig
gebruikeli;3k8, niot geregistreerde maat. Het draagvermogen (« verschil in waterverplaatsing tusochen het ledige en het afgeladen
schip) vormt uiteraard een maat voor de beoordeeling van

het laad-

vermogen van een 8chi|) vermeld in de solieepsregioters.
Sr bostaan de volgende f^emlddelde verhoadingen tusschen d©
inhoudsmaten;
1 registeron brnto (B.R.2.) = 0.6 rogisterton netto (.H.R.I.)
1 m3 bruto
— 0.6 m3 netto.
1 S.R*2. = 1,5 Eng.tonnen draagvermogen(« 1,5 ton dw .)voor
vrachtschepen.
= 0,9

"

"

”

(=0,9 ton dw.) voor
paoaagiersaohepen.

Pe^apreiding ten opalchte van dose gemiddelden is seer groot.
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§ 3»

Jjen^te*
De :te ngte van een schiiJ wordt op versohillende wi^aen

opgegoven: de naximum lengte of Icngte over alles (0.1i)|
de lengt© tuasohen do loodli^nen of de lengte op de laatlijn van
het geladen schip (ll)j
de registerlengte of de lengte over het hoofddek tasachen het
snijpunt met de voorateven en het hart van d© spil van do roerkoning;
de lengte op de waterlijn;
de ijklengte#
Do drie eorstgenoemde zijn de meest gobrulkelijko; de
registerlengte wordt steeds opgegeven in de scheepsregistersj de
lengte over alles wordt sleohts sporadisoh vermeld*
De versohillen tusachen dea© lengten sijn afhmkelijk
ven den vorm van voor- en achtersteven* Volgena mededeeling van
den Soheepsmetingsdienst is de lengte over alles van vrachtschepen van 3000

pirn* 5

on van 1C OOO

plm» 9 ^ 10 m

meer dan d© registerlengte*
§ 4« Breedte*
Men onderscheidt oveneena versohillende eaten voor
de breedte van fith schip;
de maximum breedte of braedt© over alles;
de breedte op de buitenkant van het grootspant ( zonder beplating) of ** moulded breadth”;
d© registerbreedte, gosieten tuoschen de wrangen van het hoofdspant*
Ook hier bestaan verschillen , afhankeli^k van den
vorm van de scheepsrorap en eventueel uitstekende deelen* IToor
vrachtsohepen kan men de grootste breedte stellen op 0,10 m h
0,20 m meer dan de opgegeven registerbreedte, volgena reeda
eerder genoemde mededeeling*
g 5. Ilolte.
Deze maat geeft den afatand tusschen Bodem en dek of

44n

der dekken van oen schip en wordt op verachillend© wijao bepaald. D© holto staat In de registers vermeld, laaar is in dit

verband van geen belang*

§ 6.
Dq Ciaxlmum diepgang van ©en zsesjohip ia d© v©ytlcale afstand tusschen den ondoriiant van de kiel In hat midden
van d© lengto en do waterspiogol
hot afg© laden solilp*
In de Hedorlandsche achepenliJot wordt d© dlepgs*^g
niet gonoemd en in Lloyda Kegiater wordt zlj slochta sporadisoh
gegeven. In do hlerna volgende ataten ta de •* aomerdiepgang in
aoutwator", zooala deze is opgegeven door de Scheepvaartinapeotie, vernield. Be grootste dlepgang in aoet water in kanalen ©n
havens wordt gevonden door de genoemde bedra^jen mot 3/40 h %/46
t© vormeerderen* bovendion zijn enkele cijfers voor d® diepgang
ontleend aan Lloyds Eegiater en aan afaondorlijke publloaties.
§ 7 — § 16• Afmetingen van aeeaohepen onder llederlandsQli© vlag*
C^tleend aan het Jaarboek voor oclieepvaart ©n scheepebouw 1940•
Alleen schepen, gebom'jd In 1940 ©n daorna, sijn afsonderlijk ge—
groepeerd in: Passagiersschepen (laailachepen), vraohtschepen,
tankschepen, kiistvaarders en aleepbooten*
Ije vrachtochepen laet paasagiersaccomodatio aljn,
voorzoover de verhoading tnsoohen inJioud in
en draagver—
mogen in tormen deadweight bolangrijk hoogor dan 1 is, onder de
groep vrachtschepen genoemd*
§ ?• Pasgar.iersschepen*
De Iclein© passagiersschepen benoden 3000
sijn
vrljwel alia gebouwd voor de jaasaglers-, laail- en vrachtltjndiansten in onze overzeesche gebieden# Onder dez© categorie
valt ook het nieuwate schip van de "Latavieflijn op Enge3.aad*
De grootdte afraetingen blijven onder 100 m lengte, 14,25 m
breedte en 3,25 m diepgang# •
In de groep van 3000 - 8000 B«R«2* kosen slechts
de twee nieuwo schepen van de i.aatschappij "Leeland” voor, die
gebouwd sijn voor den dienst tusschen Vlisslngen en Engeland*
In de groep van 8000 - 12 000 B.R.'I# treft men verscheiden© schepen van vasto lijndiensten op eigen li^vens aan,
naast niouwe schepen van de Java—China*»Japan lijn* Deso sohepen
zijn gebouwd voor passagiers- en vrachtvaart, De grootste ofaetingen zijn plrsi* 160 m lengte, 20 m breedte en 9,70 m diepgang*
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Opvolgend in grootte, tuaschen 12 000 ©n 15 000 S*R*!r*
volgen d© drie nieawe soatersehepen van d©

geboawd

voor pessagiers- ©n vrachtvervoer in de Indisch© wat©r©n* B®
afaetingen si^n rond 175 ffi lengte, 22 m breedte en 10

m

di©p-

gang.
De nieuwat© caail- en passagier a ache pen van d® li^ndioTiSten op i^ederlandach-Indie heb'oen een inhoud tnaschen
15 000 en 20 000 B*H*f*, ter\vi51 de grootste afiaetingen gaaa
tot ongeveer 200 m lengte, 25,50 m breedte en 9 m diepgang*
Bet grootste acliip van de Bederlandsche Koopvaard^
vloot, de Bieuisf Amaterdais van de Holland-Amerilca-lijn, petende
ruiffi 36 000 Ij*H*!?* is wat de lengte betreft nog aanmerkeli^k
grooter dan de schopen van de voorgaande groep, n.l. roim 30

m

langer dan do Orange* Be grootste breedte is roia 27 a en de
grootste diepgang 9,60* »
iiet verdient de aandacht, dat liet grootste passagiersschip een diepgang heeft van minder dan 10 m, terwi^l dez©
maat slechts lieretkt wordt door de ook voor vrachtvervcer ge—
schikte drie sasterschepan van de X*P*iU
§ 3. Yracht ache pen* - 'label II*
Be kleine vrachtschepen tot pirn* 2000 B*K*'f* doen
dienst op de kort© Buropeesche en Cost- en ffest-Indtsohe 11^

mn;

in de laatat genoesde gebieden zijn si^ tevens voorsien
van passagieraaocomodatief Cok vele schepen van de wild© vaart
tuaschen de Euxopeesche havens en in het bijsonder tussehen
lederlandsch© en Engelsch© havens behooren tot des© categorie*
Be grootste afmetingen sijn 90 si lengte, X3 m breedte en 6 m
diepgang; het max* draagvermogen is plm* 3000 Bng* tonnen*
Be schepen in de groep 2000 - 3000 B*E*'i% onderhouden
in hoofdzaak verbindingen tuaschen Buropeesche havens* De groot¬
ste afmetingen liggen onder 100 m lengte, 14,50 m breedte en
6,50 m diepgang. Het draagvermogen loopt van 3000 tot 4 500
Eng. tonnen*
In de groep van 3000 — 5000 B.E.'i?. koaen vrachtsche¬
pen voor, die tusschen Europeeoche havens varen en ook vracht¬
schepen met passag:^ rsaccomodatie, die op li^ndiensten naar en
in onse overzeesche gebieden varan* De afmetlngen gaan tot
130 m lengte, 17 m breedte en 8 m diepgang* Het draagveseiaogen
ligt tusschen 4 500 en fOOO tonnen deadweight*
Onder de volgende groep van 5000 tot 8000 B.IUf*
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hooren de groote trans-atlantlsohe vraohtvaardors thais| dlt
zijn sohapen, zoowel in vastan lijndienat, evantueel aet passagiersaccomoda'ti©, zooals de Kota—booien van d© Hott*Lloydy
ala i9fllde vxachtvaarders op havens in all© werelddeelsn* 5)©
grootste afmetingen zijn 150 m lengte, 19 m breedte en plm*
9 m diepgang* Het'draagversogen loopt ongeveer vm 8000 tot
ruim 10 000 Bng. tonnen*
De grootste modern© vrachtschepen met een inhoad van
meer dan 8000
en sen draagvsrmogen boven 10 000 toiinen
d*w* behooren all© tot de groot© scheepvaartmaatsohappijen en
doen dienst op de vast© lijnen* Dea© schepen hebben all© pas—
sagiersaccomodati©. De inhoad gaat tot raim 10 000
hiet
draagvensogen tot raim 12 500 tonnen dw* De grootste af me tingen zijn rond 160 m lengte^ 20 m breedte en 9f50 m diepgang#
§ 9# Tankschepen*
Deze schepen zi^n afgezonderd van d© vraohtsehepen
behandeld, omdat de afmetingen om bijzonder© redaaen nogal
eens afwijken*
De tankschepen beneden 1000
worden in d©
kustvaart gebruikt* De afmetingen aijn ten hoogste 65 m lengte,
10 m breedte en 4,25 o diepgangj het draagvermogen is kleiner
dan 1 500 Eng. tonnen.
In de grootte—klassen tussohen 1000 en 2000
komen geen nieuwgenoawde tankschepen voosT. Do ruim 2000 B.R.i’.
groote schepen van d© led.-Indlsche Tank-Stoomboot li^* dienen
voor ©en speciaal vervoer in de Indische kustvsateren.
pT
De ruim 300 B.R.f. metende tankers van de Caraoaosohe
Scheepvaart Maatschappi^ (dochtermaatschappij van de
zi^n speciaal gebouwd voor het olievervoer tusschen fenezuela
©n Curacao. 2i^ hebben bi^ een draagvermogen van 4000 Eng. ton¬
nen een diepgang van sleohts 4,13 m en een breedte van ruim
17 m*
Susschen 3000 ©n 6000 B.H.S. worden slechts weinig
nieuwe tankschepen aangetroffen.
D© meest modern© tankers hebben een inhoad van ruim
6000 tot ruim 8000 B.R.2. bij een draagvermogen van ongeveer
9000 tot 12 500 tonnen deadweight. De tankschepen van
Co¬
rona", behoorende totmde Koninklijke Shellgroep, zi^a in 3
klassen t@ verdeelen, n.l.:
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de E* en 0->boot8n van 6 200 h 6 500

met pirn* 156 m length

16^80 m breedta, en 7,80 m diepgang ©n ©en draagvermogen van
rond 9 100 tonnen dw«
de C-booten en enkele andere van rond 8000

ia®t rnlm

147 m lengte, 18,25 m breedte, 8,40 ra diepgang ©n ®ea draagvereogen van rond 12 000 h 12 230 tonnen a?i.
de M-booten van rond 8 250
met pla. 142,50 s lengte,
19 m breadte, 8,40 m diepgang ©n een draagverisogen van rnia
12 600 tonnen dw*|
1)0 aiterste afmetingen van dese categorie tankere,
die dlenen voor olletransporten over de geheele wereld si^n
te stellen op afgerond 150 o lengte, 19 m breedte en 8,50 m
diepgang (z.g.^Ooean-tankers”)*
Tenslotte ztjn er riog enekele nieuw© tankers boven
9000 B*R*2« met een draagvermogen van plm# 14 500 ^ 15 500
tonnen dw*, eigendois van **1^ Corona’* ©n van Phs* van Ctenoren's
Scheepvsartbedri^f• De grootste afmetingen zi^n ongeveer 165 ©
lengte, 22,50 m bresdte en $ m diepgang*
§ 10* ICustvaarders - 2abel 17*
De grootste niein?e kustvaarders, d.w.z* sclaepen set
eon Inhoad tot 500 B*B*f* zi^n, voorsoover de lengte over al—
les en de diepgang aan Lloyds Hegister ontleend konden ?iorden,
in tabel lY vermeld* Wordt de IJstroom van de Hollandsch©
Stoomboot EaatschappiJI buiten beschoa??ing gelaten, dan si;|n de
grootste afmetingen van kastvsarders ron553 st lengte, 8,40 s
brrsdte en 5,50 m diepgang. Opgeserkt dient te worden, dat de
inlioud van de meest© nleuwo kastvaardero ligt tusschen 200 en
550 3*K*T*, zoodat Man afmetingen aanmerkelljk onder genoemd®
afaetingen bll^ven*
I 11* Sleenbooten — fabel V*
Ter\?ille van de volledigheid zijn d© sedert 1950
geboiiwde see—sleepbootea laat moer dan 100 B*H*'2* inhand, ont—
leend aim het aeergenossde J.^arboek, onder vermelding van re¬
gister—afi^tingon en vermogen In tabel 7 verzaraeld* Het blijkt,
dat de grootste sleepbooten in afmetingen nlet onderdoen vocar
de groote kustvaarders* Over het algeraeen ai^n de bseedte en

-

102

-

diepgang in verhoading tot de lengte bij de sleepbooten grooter
dan bij de kustvaarders*
§ 12. Vlrhoadlng lengte tot breedte.
Bi;J de klelne schepen tot ongeveer 3000 B.R.T. en by
de kuatvaarders is de verhoading tasschen lengte en breedte on¬
geveer 6.
De grootere schepen zijn over het algemeen slanker
van afmetingenj de verhoading lengte : breedte ligt voor de
meeste dicht bi^ de 8. Voor de Nieaw Amsterdam is de lengte-:
breedte =8,6; dit is de hoogste waarde, die voor sen ^ederlandaii
schip wordt gevonden.
§ 13* Verhoading diepgang tot breedte.
Voor de kuatvaarders en klein0,vrachtachepen schommelt deze verhoudingswaarden om 0,40. Tasschen 1 500 B.E.T, en
6000 B.E.T. Inhoud is de verhoading diepgang : breedte (d : b)
voor vrljwel alle genoemde vraehtschepen 0,42 h. 0,47. De grootste vraehtschepen bezitten een naar verhoading grooteren diep¬
gang; de d : b is voor deze schepen 0,46 h, 0,49.
Uitgezonderd de om bljzondere redenen geboawde tan¬
kers met geringen diepgang, is voor de meeste tankschepen de
verhoading diepgang : breedte = 0,42 h 0,47. Voor de Bendracht
met zijn uitzonderlijke breedte geldt d : b ^ 0,385.
De kleine passagiersschepen voor de li;jndienst0n
tasschen Indische kuatplaatsen hebben een geringendiepgang,
evenals de schepen van de veerdiensten op Engeland. De groote
passagiers-, tevens vraehtschepen hebben een verhoading diepgang
: breedte, varieerende van 0,43 tot 0,49. Voor de speclale
groote mailbooten is de verhoading d : b = 0,40 en lager, hetgeen wi^st op een naar verhoading geringe toename van den diep¬
gang bij het grooter worden van het schip. Zoo is voor de NiwawAmaterdam de verhoading d : b » 0,35 bij een diepgang van 9,60
m en een Inhoud van 36 287 B.R.T. Een grootere diepgang wordt
sleohts bereikt door de Boissevain en 2 zusterschepen, n.l. 10
m bij een d : b = 0,45 en een inhoud van plm^ 14 150 B.R.T. en
door de Soorden, n.l. 9,66 m bij een d : b = 0,49 en een inhoud
van plm. IQI 726, B.R.T.
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Aan de hand van de gehralkte gegevena Is onderstaande
staat opgeiaaakt; de daarin genoemde afisetingen kimnen als gernld—
delden voor de modern© schepen worden beschonvid. De cijfers in de
kolom draagvermogen gelden uiteraard slechta voor de vrachtaohepon; de vrachtschepen met passagiersaocomodatl© en vooral de
mailschepen hebben een geringer draagvermogen*

Inhoud
B*H*!f*

Draagvera.
Geaiddelde afmetlngen
Verhooding
tonnen
lengteCl)
breedte(b) diepgang(d) 1/b
d/b
dw«
700

50

8,20

3.50

65

10.50

1.500

1.500
2.200

80

2*000

3.000

3.000

5.000
8.000
12.000

500
1.000

0,40

4.30

6,1
6.2

12.50

5.20

6.4

0.42

85

13. —

5.50

6.5

0.42

4.500

95

14. —

6.00

6.8

0.43

7.500

125

17 —

7.50

7.4

0.44

12.000

150

18.50

8.50

8.1

0.46

160

20.—

8.0

0.45

195

23.—

9.00
9.00

8.5

0.39

20.000

0.41

§ 15 .Max Imam afmetinpien.
Aangezien de maximum scheepsafmetingen van belang ai^n
voor de afmetingen van te projecteeren kunstwerken, zijn deze
in den volgenden staat vermeld. HierbiJ dlent ovenwel t© word©n
opgemerkt, dat deze admetlngen niet aan eenzelfde schlp voor-»
koaen.

fevona

moet altijd rekening worden gehouden met wellicht

grootere afmetingen van eventueel voorkoiaende bijzonder scheepstypen (b.v.raderbooten).

'Inhoud ■ "JL'ri "ii'k'F.
lengte

liaximum afmetingen.
breedte
diepgang.
3.50

75

8,50
11.50

1.500

80

13.00

5.50

1.500 - 2.000

90

13.50

6.00

2.000 - 3.000

100

15.00

6.50

3.000 - 5.000

130

17.50

5.000 - 8.000

150

8.000 -12.000

165

19.00
22.50

8.00
9.00

12.000 -20.000

200

26.00

kustvaarders
500 - 1.000
1.000

500

55

4.50

9.50

10.—
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In tabel VI zi^n de afcsetingen van vel© modern©, onder
bttitenlaMsche vlag varende paasagiers- ©n mailscliepen gegeven.
Het grootst© schlp, de Ilormandie, la bijna 515 is lang en
ongeveer 56 m breed* De grootste diepgsng wordt beroikt door d©
Queen mry met bi^na 12 m* De verhoudlng lengte s breedte la
voor de sea eerstgenoemden d© a*g* "Super-liners*, 8,5 h 9»2
en de verhouding diepgax^ ; breedte is 0,31 h 0,33*
D© daarop volgeade categori© mailschepen, waartoe ook
do Hieaw Amsterdam kan warden gerekend, vertoont afmetlngen,
weIke de grenaen van 240 m voor de lengte, 30 m voor de breedte
en 11 m voor de diepgang niet of ternauwernood overschriJden* Ee
verhouding lengte: breedte ligt bij des© schepen tusschen 7,T
en 9,0 en de verhouding diepgang s breedte warleert van 0,33
tot 0,42*
2er vergelinking sijn enkele passagierscliepen van omstreeks
12000 BHf en de nieuwe Belgische kanaalbooten opgenomen*
§ 17* foekomstif;© ont\ylkkelin^*
Aan d® hand van d© in tabel VII verselde eahepen In aanbouw of beatelling op 1 Januari 1940, is nagagaan, welke ontwikke—
llngstendezen de Hederlandseli© Koopvaardijvloot vertoont* Het
blijkt, dat de grootste schepen in aanbouw vrijwel niet sfwijken
van de in de Isatste Jaren voor den ocarlog aan d© vloot toegevoegde schepen* Do "Schelde So*214*, ©en nieuw laailscliip voor
do Kotterdameche I^oyd, is ongoveor van de grootte van de "feranje*
van d© 3toomvasrj|paatsohappl4 Ifederland*
Be vrachtschepen of vracht-en piasagieresohepen In oai>ouw
voor de Holland-Amerika lijn, d© V*H*S* de Stoomvaartmaatschappl^
Kederland en de Botterdsasche Lloyd sijn susterschepen van reeds in
d© vaart sijnde schepen van deze aaatschappijnen* Het tankschip
PapeJtdrecht Is een zusterschip van het grootste tanksohip
Pendreoht*
Be overige klelnere vrooht- of vracht-en j^ssagierssohepen
passen wat grootte en afmetingen betreft binnen d© in het voren—
stasnde aangegeven verdeeling.
Behalve d© in tabel VII genoemde schepen, stonden kort voor
het uitbreken van den oorlog nog vole kuatvaarders (kleiner dsn
500 3*ll*f*) op stai^l.
Wat d© ontwikkelittg betreft in het buitenland, ia het beke^^
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dat in Februairi 1940 de “Quean Elizabeth* van de Canard White Star
haar "maidentrip* heeft gemaakt* Dit auaterschip van d© Queen Mary
iets grooter dan laatstgenoeiad schip, is mat een inhoud van
85*000

on een lengte van 314 a* hot grootate schip ter wereOji

te noemen. Men laag gevoegelijk aannemn, dat hiermede voorloopig wel de hoogste grena bereikt is, wanneer jsen bedenkt, dat d©
bouw van deze sobepen en van de Fransch© “Hormandie* meer een
kwestie van vlagvertoon dan van economische noodzakelijkheid is

geweest.
In hoeverro de scheepsbous» na den oorlog andere wegen
in zal slaan, kan hier niet beoordeeld worden* Omtrent de grootto
van na den oorlog te bouwen schepen achijnt een niet gepublioeerd
rapport van de "Vakgroep - Scheepsbouwindastrie* to bestaan, waarover verder nieta bekend is*
Be gedachte is, dat met vrachtschepen tot plm* 12 000
tonnen deadweigt de bovengrens voor economisch vraohtvervoer
over d© grootst© afstanden wl bereikt is* Be grootate tanksohepen hebben een draagvermogen van ruim 15 000 tonnen deadweigt; of
daarmede de bovenste grens bereikt is valt nog niet met zekerheid
te zeggen* Hot is voorts niet waarschi^nlijk, dat passagierssschepen, grooter dan de Qi;®en Sllaabeth, gebouwd zullen worden; de
economi© zal na den oorlog wel een grooter© rol spelen dan d©
belangen van vlagvertoon!
Tenslotte wordt hier nog gewezen op enkele gegevens uit d©
Araerikaansche scheepsboaw* Volgens een mededeeling in *]>o Ing©nietir* No*14 van 1940 is in de Vereenigde Staten in het voorjaar
van 1940 de bouw van twee nieuwe mailschepen ^nbesteed* B©z@
zouden de grootst© zi^n walk© ooit in Amerika werden vervaardigd
en zouden in oorlogsti^d tot vliegtoigmoederschip kunnen worden
Ingerlcht. Be afmetingen zouden worden; lengte 231 m* breedt© 30
©n waterverplaatsing 35 500 t. Bit zi;jn due schepen ter grootte
van de Hieuw-Amsterdam en de Mauretania.
In Oorlogsti^d is men in de Vereenigde Staten overgegaan tot
een massaproductie van geheel gelaschte vrachtschepen, die
volgena d© mothode van de *sectie-bouw" in korten ti^d gereed
zt jn* Men kent twee typen, de *E«C*2 Liberty Ships* en de *Vict©r|;<.
Ships*. Van eerstgenoemde zi^n de afmetingen ontleend aan do
"Seknisk lidskrift* van 18 September 1943#
Zweedsch Blad.
Be grootte van het Liberty Ship is 10 700 tonnen deadweigt, da
lengte 127,41 m, de breedte 17#37 a on de diepgang 8,43 m. Van
—het-

