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Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net

der~~~~en.
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In verband met de voorgenomen dijksverhoogingen is het wenschelijk
zich te bezinnen over de mogelijkheid het net der benedenrivieren te vereenvoudigen. Een vereenvoudiging zou ook wenschelijk zijn met het oog op
de geconstateerde verzilting van de benedenrivieren (zie mijn nota van
December 1940), waardoor niet alleen de prise d'eau van Rotterdam wordt

•

I•

bedreigd, doch ook de inlaten van Rijnland, Schieland en Delfland•
De eenvoudigst denkbare oplossing is die waarbij áén

ea~ele

rivier

(te noemen "de Rijmnond") via Dordrecht en Rotterdam te Hoek van Holland
de zee bereikt, terwijl daarnaast de "Nieuwe lIerwede-Hollandsch Diep" als
overlaat voor hoogwater- en ijsafvoer beschikbaar blijft en ook de Kil
als vaarweg naar Antwerpen open blijft. Deze oplossing werd o.a. genoemd
in mijn bovengenoemde nota. De "Rijnmond" was daarbij gelegd door de
Noord, de Nieuwe Maas en de Waterweg. Is deze oplossing echter de beste?
De oplossing van de vraag welke wijzigingen aangebracht behooren
te worden, zal moeten worden voorafgegaan door de beantwoording der
vraag: welke wijzigingen zijn bezien uit een oogpunt van zoetwaterverdeeling, scheepvaart en economie mogelijk. Hieronder zullen eenige mogelijke plannen worden uitgewerkt ten einde het v66r en het tegen ervan
op voorloopige wijze tegen elkaar te kunnen atweeen. Het argument van de
betrekkelijke schaarschte aan zoetwater in droge tijden zal daarbij aanvankelijk eenigsz1ns

op

den achtergrond worden gehouden, daar het niet

absoluut noodig is de benedenrivieren zoo zoet mogelijk te houden. Immers
kunnen Rijnland, Schieland en Delfland en de verschillende watervangen

1

der

Dri~latervoorzieningenook

op andere wijze dan tot nog toe geschiedt

aan zoet water worden geholpen bv. via den Ouden Rijn of den afgedamden
Hollandschen IJssel.
Daar het vraagstuk omtrent de vereenvoudiging der benedenrivieren
ingewikkeld is, zal voorts begonnen worden met een opsomming van werken
welke in elk geval wel of niet gemaakt zouden moeten worden, d.w.z.
er zal getracht worden eenige plannen aan te geven waaromtrent men, naar
het schijnt, gemakkelijk tot overeenstemming kan komen. Daarnaast zullen
die werken worden genoemd, waaromtrent meer verschil van inzicht mogelijk
is.

2

lee Afdamming Hollandsche IJssel gewenscht.
De dijken langs dezen dooden rivierarm zlJn grootendeels bebouwd met
boerderijen, huizen en fabriekjes, terwijl zij op zoodanigen slechten
grondslag rusten, dat ook om die reden dijksverhooging niet wel mogelijk
is. Terwille van de werf van Vuijk, waarop schepen van ruim 20 m breedte
worden gebouwd, zal een sluis van ongeveer 25 m wijdte noodig zijn, tenzij met Vuijk wordt overeengekomen een terrein in ruil te geven aan de

,.

Nieuwe 1reas. In dat geval zal de sluis de wijdte van 14 m kunnen verkrijgen met daarnaast een kleinere van bv. 9 m omdat de vaart op de IJssel
zeer druk is. Een keersluis in den mond van deze rivier zou ook denkbaar
zijn doch dit zou een groot en kostbaar kunstwerk luoeten worden omdat
per getij 20 millioen m3 zal moeten kunnen passeeren. De vraag, of de
sluis te Gouda open zal kunnen blijven staan, indien de IJssel in den benedenmond wordt afgesloten is thans bij de provincie Zuid-Holland in onderzoek. Er zal dus gerekend worden op een afdamming met schutsluis van
den IJssel. (Zie bijlage 6.)
2e. Afdamming Brielsche Maas gmvenscht.
Blijkens het rapport van de desbetreffende commissie is het om verschillende redenen verantwoord dit uit rivierkundig oogpunt weinig nut bezittend water af te dammen. De dijksverhoogingen en nieuwe havens of havenkeersluizen langs deze rivier zouden kostbaarder worden dan de dammen,
sluizen en andere voorzieningen die door de cm1missie worden voorgesteld.
Bovendien zou het eiland Voorne

blij~en

verarmen tengevolge van het toe-

nemend zoutgehalte in de slooten.
3e. Afdamming Spui gewenscht.
De scheepvaart is op deze rivier beperkt tot het verkeer met eenvoudige moterbooten en eenige beurtvaarders. Het op betrekkelijk geringe afstand
•

loopende Voornsche kanaal veroorlooft ook meer diepgang dan het Spui en zou
desnoods diens scheepvaart grootendeels kunnen overnemen. Evenwel is het
gewenscht dat

te~ville

van de plaatselijke vaart in de afdammingen schut-

sluizen van bepaalde afmetingen worden gemaakt, bv. wijd 9

~,

diep 4 m -

NAP. De verhooging van 32 km dijk langs het Spui, die door de afdanrr.1ing
achterwege kan blijven, weegt tegen de uitgave van de beide sluizen wel op.
Daarenboven wint men door de afdamming ongeveer 100 ha vruchtbaar land,
bespaart ongeveer f 70.000 aan dijksonderhoud en dringt de zoutgrens, die
thans de prise d'eau van OUd Beijerland bedreigt, terug.

'.
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4e. Afdamming Doode Maas gewenscht.
Een lengte van ongeveer 22 km dijk behoeft niet verhoogd te worden
indien de zuidelijke mond van de Doode Maas door ean schutsluis wordt afgedamd. Daarnaast worden eenige honderden ha land binnengedijkt. Hoewel
daaromtrent nog geen economische balans werd opgemaakt is het zeer waarschijnlijk dat de voordeelen verbonden aan het niet ophoogen der dichtbebouwde kronkelende dijken grooter zijn dan de nadeelen welke de sluis
meebrengen.
Een ander voordeel is nog, dat de LW-standen op de Bergsche Maas tot
Lith er belangrijk door zullen dalen, zoodat de uitwatering der belendende
gronden beter en goedkooper zal kunnen plaats hebben.
In de hieronder te noemen plannen A tlm E zal dus de Doode Maas
steeds afgedamd worden gedacht •
.5e. Afdamming Oude llaas?
Deze rivier werd een tiental jaren geleden ten behoeve van de zeevaart
op Dordrecht-Zwijndrecht verbeterd. Een afdamming aan beide einden heeft
het voordeel dat een bevredigende oplossing wordt verkregen wat betreft
de zoetwatervoorziening der vier eilanden Voorne, Beijerland, IJsselmonde
en Rozenburg en dat voorts de dijklengte zeer wordt bekort. De voor- en
nadeelen zullen hierna nog verder worden overwogen, terwijl eenige mogelijke oplossingen nader zullen worden vergeleken.
oe. Geen zeesluis bij de Westgeul.
Daar de Westgeul, welke oplossing men uiteindelijk ook kiest, steeds
in het brakwatergebied zal blijven liggen, zal een zeesluis, gezien de
slechte ervaringen daaromtrent bij IJmuiden, hier niet gelegd mogen worden.
De boezem van de Oude Maas-Botlek-Brielsche Maas zou door deze sluis zoodanig verzouten, dat dit water niet meer voor cultuurdoeleinden geschikt
zou zijn. Vooral indien deze zeesluis ook ten behoeve van Rotterdamsche
belangen langs de Oude Maas en dus zeer dikvlijls gebruikt zou moeten worden, zou de boezem der vier eilanden zoodanig verzilten, dat het voor de
land- en tuinbouw weinig nut meer zou opleveren.
'I e. Stuw bij Werkendam?

Daar deze stuw kostbaar moet worden, verdient het overweging na te
gaan of de Rijnarm, die langs Rotterdam en Hoek van Holland moet stroomen
niet door meer natuurlijke middelen aan voldoende zoetwater is te helpen.
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Van de eene zijde trekt het Hollandsch Diep zeer sterk, niet alleen
doordat het getij in zee uit het zuiden komt, doch ook wegens haar
groot profiel. Van den anderen kant kan men door vermindering der
stroomsnelhed4n op den Rotterdamsehen tak de getijvoortplanting
zoodanig doen toenemen, dat meer water naar het noorden gaat. Aan dit
probleem zit meer vast, zoodat hieronder

op

deze kwestie wordt terug-

gekomen.
8e. Verzanding Nieuwe Merwede tot minimum diepte gewenscht.
Om de verspilling van het zoetwater naar het Hollandsch Diep zooveel
mogelijk tegen te gaan (zonder stuw) verdient het aanbeveling niet meer
zand te laten baggeren op de Nieuwe I.':erwede dan bepaald noodig is. De
diepgang der ijsbrekers (Chr. Brunings 2.10 m) vordert een diepte van
3 m - 1ffi. Weliswaar is de

Siberi~

nog een weinig dieper, doch deze be-

hoeft niet op de Nieuwe Merwede te breken, daar hier nimmer ijsdammen
voorkmnen. Natuurlijke uitschuring van het profiel der Nieuwe Merwede

..

zal slechts plaatselijk voorkomen, daar hier overwegend erl1zandingen
voorkomen •
ge. Beteugeling Hollandsch Diep gewenscht.
Daar de Biesbosch ingedijkt zal worden, zal het vermogen van het
Hollandsch Diep nagenoeg met een vierde verminderen. Het getij zal daardoor, indien het profiel van het Hollandsch Diep zoo blijft als die
thans is, aanzienlijk sneller

te!:.~oerdijk

aankomen dan thans, zoodat de

:'troomsnelheden op de Kil zeer aanmerkelijk zullen toenemen. Immers de
voortplantiugstijd op het Hollandsch Diep zal

~an

afnemen in de ver-

houding 2 : 1. Normale snelheden en voortplantingstijden op Hollandsch
Diep en Kil zullen voorkomen indien uen het Hollandsch Diep sterk beperkt.
De zandbank in het midden biedt hiervoor de gelegenheid, zie fig. 1 bv.;
kosten

~

f 2.000.000,-.

Daar het de bedoeling is slechts weinig zoetwater op het Hollandsch
Diep tot afvoer te doen komen is een nauw profiel van het Hollandsch Diep
ook wenschelijk met het oog op de dreigende verzilting van dat water en
van den daarop afstroomenden
vorige

not~

~~er.

In tegenstelling met hetgeen in mijn

werd geschreven zou dus geen 45 millioen m3 zand op het Hol-

landsch Diep "beschikbaar zijn, doch aanzienlijk minder. Eet het oog op
te groote snelheden, die in de Kil anders te

ver~achten

zijn, schijnt een

5
vernauwing van het Hollandsch Diep tot circa de helft der breedte voorloopig noodzakelijk.
10e. Geen zandverkoop uit de zeearmen.
Een verdieping van de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche zeearmen bewesten
Willemstad zou verstrekkende gevolgen hebben.

~iet

alleen zou de voortplan-

tingstijd van de getijgolf zoodanig worden verkort, dat de stroomsnelheden
in de Kil zoo groot worden dat noch de bodem, noch de oevers het zouden
kunnen houden, doch ook de Rijn zou onweerstaanbaar naar het zuiden worden
getrokken, tenzij men niet alleen in de Nieuwe

Me~vede,

doch ook in de Kil

een stuw zou bouwen. Dit schijnt met het oog op de Antwerpsche Vaart niet
toelaatbaar.
lle. Zoetwaterkanaal St. Andries- Dintel en Steenbergsche Vliet?
In droge tijden mag men niet op zoetwater uit de Maas rekenen,

te~vijl

wanneer de stuw bij Werkendam geplaatst wordt, evenmin zoetwater uit de
Nieuwe

Me~~ede

komt. De Aner-Bergsche Maas zal dan dus veel kans hebben te

verzouten. Door het maken van een kanaal uit de Waal boven St. Andries en
boven de stuw van Lith de Maas passeerend (4.50 m + NAP

stuv~eil)

zou men

het TIaalwater via 's-Rertogenbosch of daaromtrent in de Mark-Dintel kunnen
brengen. Uit dit kanaal zouden de lage landen van Brabant hun benoodigde
zoetwaterhoeveelheden kunnen betrekken. Zoolang het toekomstig net der
benedenrivieren nog niet is vastgesteld kan omtrent de wenschelijkheid of
noodzakelijkheid van dit kanaal nog niet goed geoordeeld worden. Het lijkt
voorshands echter waarschijnlijk dat dit kanaal noodig' zal zijn.
12e. Zoetwaterkanaal uit Lek via Hollandsche Ijssel en via Oude Rijn?
In plaats van een stuw bij Werkendam kan men misschien gemakkelijker
de afgedamde Hollandsche IJssel en de Oude Rijn gebruiken voor het vervoeren

•

van Lekwater naar Rijnland, Woerden, Delfland, Schieland en Krimpenerwaard •
De zoutgrens op de Nieuwe Maas boezemt ons dan betrekkelijk weinig belang
meer in. Dit vraagstuk houdt dus verband met den toekomstigen vorm van het
net der benedenrivieren en met het al of niet maken van een stuw bij Werkendam. Het kan daarom voorloopig nog blijven rusten.

13e. Het behouden van Lek, Waal en Maas als zoetwateraanvoerende rivieren
gewenscht.
Prof. Thijsse heeft het denkbeeld geopperd de Nederrijn-Lek te kanaliseeren. Vermoedelijk zou dan toch de Nederrijn-Lek voor groote afvoeren

•
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beschikbaar moeten blijven. Een andere oplossing zou zlJn de Lek-Nederrijn
ook voor deze groote afvoeren niet meer te gebruiken, doch daarvoor
<
de Waal te nemen, die dus verbreed en verdiept zou moeten worden. Dit
schijnt echter zeer groote bezwaren met zich te voeren, o.a. vervand houdend met het zandtransport en de natuurlijke verdieping van het bed, welke
daardoor teweeggebracht zou kunnen worden.
Een op het eerste oog misschien aanlokkelijke oplossing van het
Biesboschproblee.m, namelijk de afdamming van den Amer in zijn benedenmond
en het leiden van de lmas in de Waal bij St. Andries, is hoewel niet
geheel onmogelijk, toch verwerpelijk wegens de consequentie, dat de Waal
beneden St. Andries geen grooter zomerbed, doch wel een zeer veel ruimer
winterbed zou moeten verkrijgen. Bovendien zou de ijsafvoer van Waal en
Maas samen een groot ere breedte vereischen dan het zomerbed van de Waal
thans biedt.
l4e. Afdamming Beneden

Me~~ede?

Door ir. de Bussy is een plan ontworpen tot atdwnning van de bestaande Beneden Merwede en tot het graven van een nieuwe rivier ten
zuiden ervan, zulks ter vermijding van de verhooging van den dijk bij
Sliedrecht. De kosten van deze verlegging bedragen

~

f 11.000.000,-

Hoewel dit bedrag grooter is dan dat voor de dijksverhooging, geeft de
omlegging een fraaier technische oplossing. Dit vraagstuk kan later
bij de algemeene behandeling van het geheele net mede ter sprake komen.
l5e. Heropening van het Wantij?
In plaats van de nieuwe Beneden 11er>vede onmiddellijk bezuiden de
bestaande kan men het Wantij zoodanig heropenen dat de Beneden Mer>vede
~an

worden afgedamd en dus de dijksverhooging bij Sliedrecht en Hardinx-

veld wordt vermeden.
Echter komt dan het splitsingspunt van de noordelijke Rijnarm en de
zuidelijke Rijnarm zoo dicht bij het Hollandsch Diep te liggen, dat slechts
weinig zoetwater naar het noorden kan stroomen en een stuw in de Nieuwe
Merwede noodzweelijk wordt.
16e. Afdamming Noord-Beneden Merwede?
De Noord-dijken leveren moeilijkheden bij het opmaken der verhoogingsplannen, omdat zij gedeeltelijk bebouwd zijn en langs de rivier vele bedrijven en werven liggen. Ook dewatervrijmaking van Dordrecht is een
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vraagstuk, welker oplossihg misschien het best in samenhang met een
afdamming van de Beneden
plan E).

rle~~ede

en de Noord kan worden opgelost (zie

Thans overgaande tot de beschouwing van de mogelijkheden die de
nog open gebleven vragen bieden kan men, resumeerende uitgaan van de
volgende beginselen:
le. Lek, ~aal en IWaas blijven in hun beddingen en voeren ook in de
toekomst evenveel af als thans;
2e. In verband met het zoutgevaar is het wenschelijk de komberging der
benedenrivieren zoo gering mogelijk te doen worden;
)e. In verband met de dijksverhoogingen is het wenschelijk de totale
lengte der benedenrivieren zooveel mogelijk te beperken. Het onder
2e genoemde sluit hierbij goed aan.
4e. Ten minste één rivierarm gaande langs Rotterdam en Hoek van Holland
moet steeds open blijven.
'e. Daarnaast moet als "overlaat" de tak Hollandsch Diep-Haringvliet
open blijven, omdat de tak langs Rotterdam alleen niet groot genoeg
is de maximum afvoeren te verwerken.
beo Terwille van de vaart op Antwerpen zal de Kil open moeten blijven.

Ie. Het gevaar bestaat dat de Kil te groote waterhoeveelheden voor haar
rekening zal krijgen en niet meer op haar beperkte afmetingen gehouden zal kunnen worden. Dit zal in elk geval moeten worden tegengegaan.
Plan A.
•

Open Oude Maas.

Hoewel gebreken vertoonend werd dit plan begroot om als vergelijkingsobject te dienen voor de andere. Bij plan A behooren:
le. een afdamming van het Spui
2e. een afdamming van de Brielsche Maas
3e. een verdieping van de Noord
4e. een verondieEing van de Kil; leidam in den mond
,e. een verhooging van " km langs de Oude Maas
oe. een afdamming van de Hollandsche IJssel

•
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De onderstreepte werken hebben in het bijzonder op het plan A betrekking. Zij zijn in rood op bijlage 1 aangegeven. De overige werken zijn
in groen aangegeven en komen voor een vergelijking der kosten voorloopig niet in aanmerking.
De kostenberaming van plan A is gegeven in staat I.
De voornaamste posten zijn:
Noordverdieping f.2.200.000,Dijksverhooging langs Oude Maas

f 5.500.000,- (f 100 per m')

Voorziening voor haventjes langs Oude

1~as,

afwateringskunstwerken

gemalen, enz. f 3.500.000,-. Vooral deze laatste post mag niet onderschat
worden, daar Spijkenisse, Hoogvliet, Puttershoek, Rhoon, Goidschalxoord,
Heineoord, Koedood, Heerjansdam en Groote Lindt van de rivier moeten
worden afgesloten en er dus schutsluizen of buitenhaventjes gemaakt
zullen moetan worden.
De uitgaven bedragen totaal f 20.000.000,- en de gekapitaliseerde
exploitatiekosten f 1.000.000,-, doch hier tegenover staan f 3. 000.000,aan baten voor landwinning en besparing op dijksonderhoud, zoodat een
bedrag van f 18.000.000,- als eindcijfer voor de met rood aangegeven
werken kan gelden.
De zoutkwestie is daarmede niet afdoende opgelost. Het punt van
samenkomst van de Oude en Nieuwe Itaas (de Westgeul) zal brak blijven,
terwijl ook het te stichten gemaal bij de Spijkenisserbrug in de brakwaterz8ne blijft liggen. De verdieying van de Noord en de beteugeling
der Kil zullen wel invloed hebben op de ligging van de zoutgrens bij
Rotterdam., doch daar tegenover staat dat de vloedhoeveelheid van den
WaterweG tengevolge van de

afda~ingen

van de Brielsche

l~as

en hot Spui

zal toenemen. VIel voert men ueer opperwater langs Rotterdam, doch er
komt meer zout te Hoek van

f~lland

binnen.

B. Gesloten Oude 1t.8as.
Bij dit plan behooren:
Ie. afdamming Brielsche Maas, Oude Maas en Spui
2e. verdieping van de Noord, gepaard gaande met
3e. verondieping van de Kil
4e.

afd~nming

Hollandsche IJssel
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De onderstreepte werken werden op bijlage 2 met rood anngegeven en werden
in staat 11 begroot.
De voornaanlste posten zijn:
verdieping Noord

f 2.200.000

Koedoodkanaal

TI

3.400.000

schutsluis bij Waalhaven
wijd }O m

TI

8.000.000

sluizen bij Zwijndrecht

" 4.000.000

verkeersbrug over Koedood

ft

In plaats

v~~

2.300.000

een schutsluis van JO m bij de TIestgeul zoo als aanvankelijk

de opzet, is thans het Koedoodkanaal dus gegraven gedacht omdat een groote
sluis bij de Westgeul ontoelaatbaar werd geoordeeld.
Tegenover de uitGaven f 28.000.000 aan bouwkosten en f 2.000.000 aan
exploit2tie (gekapitaliseerd) staan f ).500.000 aan gekapitaliseerde
baten, zoodat de nettokosten te stellen zijn o:p f 20 •.500.000. Dus
f 8.500.000 meer dan van plan A.
Hiervoor heeft men dan echter het voordeel van de betere oplossing
der zoutproblemen. De zoetwatervoorziening van Voorne is verzekerd, die
van Delfland voorloopig ook.
Voorts moet worden bedacht, dat Rotterdam, wilde zij haar havencomplex
uitbreiden, toch een schutsluis van dit kaliber noodig heeft. De havenuitbreiding kan thans ter weorszijden van het Koedood:canaal geprojecteerd
worden. Rekent men dit feit mede, dan zijn de plannen A en B wat kosten
betreft, gel i jkv:aardig.
Daar voorts de

zout:~vestie

bij plan 3 veel beter is opgelost, verdient

dit plan de voorkeur boven A.

'.

Een nadeel van B is, dat de schepen van Dordrecht door twee sluizen
moeten e;aan. Daar deze scheepvaart slechts Gering is, schijnt dit geen
over1Negend bezwaar, te meer, daar de schepen voor Rotterdam in de toe:·:omst
oo!< gedeeltelijk door één sluis zullen moeten gaan.
C. Open Koedoodrivier.
Dit is een tusschenoplossing tusschen plan A en B. Er .ontsta2t daar-

.

bij een betrelckelijk :dein eiland Oost-IJsselmonde, ter weerszijden waarvan
het

~aalw3ter

kan afstroomen. Het splitsingspunt dat vroeger bij de West-
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geul lag, is thans als het ware bij Pernis gedacht, zoodat de kans dat
dit punt verzout nu iets geringer is. De op bijlage 3 in rood aange8even
werken vorderen o.a. voor baggerwerk Koedoodrivier

t

o.'OO.OO~

voor dijken

langs Oude ]Jaas en deze Koedoodrivier t 3.000.000, voor een verkeersbrug

t 2.300.000, enz., tezamen t 2,.000.000,Daar de gekapitaliseerde exploitatie en onderhoudskosten op
f 1.250.000 worden geraamd en de baten op t 3.2,0.000, is het netto-bedrag
t 23.000.000,-

Hierbij :q;.oet men dan nog rekenen op ten minste één sluis van 30 m
(f 8.000.000) voor de havenuitbreiding van Rotterdam, zoodat uiteindelijk
dit plan, millioen gulden kostbaarder wordt dan A of B. Het voordeel is
dat Dordrecht bereikbaar blijft zonder schutsluizen te passeeren.
Daartegenover staat het nadeel, dat de zoutkwestie niet zoo goed als
bij plan A is opgelost.
Plan D.
De dijksverhoogingen langs de Noord, de Nieuwe !viaas en de Lek zullen
met moeilijkheden gepaard gaan, daar de dijken langs deze rivieren zoo
bebouwd zijn en tal van belangen moeten worden geschaad.
In verband met de in de nota van prof. Thijsse van Dec. jl. vermelde
noodzakelijkheid van de kanaliseering van den Nederrijn-Lek werd aangevoerd, werd thans een hierbij aansluitend plan D ontworpen. De "Rijnmond" is gedacht via de Beneden Merwede, de Oude Maas en de Koedoodrivier.
De Rijn-scheepvaart kan dus ongehinderd het havengebied van Rotterdam
bereiken, tenvijl Dordrecht en Zwijndrecht eveneens aan dezen Rijnmond
liggen en van zee dus zonder sluizen bereikt kunnen worden. De vaart van
den Rijn naar Anlsterdam zal bij Dordrecht een sluis moeten passeeren, die
van Rotterdam naar Amsterdam een sluis bij Kralingsche Veer (boven de werf
van P. Smit). Deze 12atste sluis moet 30 m wijd worden in verband met de
langs de Noord en Nieuwe Maas gelegen scheepswerven.
Voor de vaart naar Amsterdam beteekenen de sluizen bij Dordrecht en
Kralingsche Veer geen extra belennnering daar de sluis in den mond van den
Hollandschen

I~ssel

kan vervallen. Voor de zoetwatervoorziening van een

deel van Zuid-Holland beteekent de ruime bergboezem die de Noord, de Nieuwe
1~as,

•
•

de Lek en de IJssel leveren een aanwinst. Voorts kan hier ó3 km dijk
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worden gemist langs Lek, Noord en Nieuwe Maas.
De sluis bij Kralingsche Veer kan gecombineerd worden met de pntworpen brug aldaar.
De totale kosten worden geraamd op f }4.500.000 (zie staat IV)
de onderhoudskosten gekapitaliseerd ongeveer f 2.000.000 zullen

te~Nijl

bedragen.
Daar tegenover staan de aanzienlijke baten van het achterwege
blijven der dijksverhoogingen, bv.
langs de Noord

f 10.000.000

langs de Lek

" 10.000.000

langs de Nieuwe Maas

«

6.500.000

Tezamen luet de overige besparingen in ft geheel f 30.000.000, zoodat
het plan D uiteindelijk slechts een extra uitgave van f 0.500.000 zou
vorderen.
Indien men dus wat betreft de bovenrivieren tot de conclusie zou
k~nen,

dat de Nederrijn-Lek gekanaliseerd en de Waal en de Ijssel ver-

ruimd moeten worden zou hieruit een voor de benedenrivieren aanvaardbare
oplossing kunnen worden ontwikkeld.
Plan E.
Door ir. de Bussy is een plan ontworpen tot verlegging van een
dèel van de Beneden tiervlede om de moeilijklleid van het verhoogen van den
dij;: bij Sliedrecht te ontgaan. De kosten van deze omlegging werden
begroot op f 11.000.000.
Door ook de Beneden Merwede achter een sluis te brengen kan men tevens
de moeilijkheid van de watervrijmaldng van Dordrecht op b"evredigende Wijze
oplossen indien men de "Rijnmond lt legt bezuiden deze stad.
Uit scheepvaartkundig oogpunt voldoet dit plan E aan hooge eischen.
De zeehaven van Dordrecht en Zwijndrecht, die van Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en lGaassluis liggen alle aan den Rijnmond. Dordrecht blijft
daarbij het splitsingspunt van de vaart naar .tntwerpen.
De totale kosten zouden blijkens staat V f 55.000.000 bedragen,
waarbij nog komt f 2.150.000 voor gekap. onderhoud en exploitatie.
Daartegenover staan aan besparing van de dijksophooging langs Noord
en Beneden Merwede enz. f }O.OOO.OOO, zoodat uiteindelijk f 28.000.000
uitgaven noodig zijn. Voor de stuw bij Kop van ft Land moet een p.m.-post

.
'

•

gesteld worden, daar deze bij plan E noodzakelijk, doch voor de andere
~lannen

misschien toch ook noodig is •

12
Recapitulatie.
Van de plannen A, B en C verdient waarschijnlijk B de voorkeur, omdat
daarbij een eenvoudig rivierenstelsel wordt verkregen en de komberging
vrij veel wordt beperkt. De industrieën langs de Noord blijven daarbij
ook aan de open rivier. Bij C blijft een klein eiland over (Oost IJsselmonde) dat door hoogliggende kostbare beweegbare bruggen met het vasteland
verbonden zal moeten worden, hetgeen als een nadeel is te beschouwen.
Plan D zal, Wegens de daaraan verbonden groote werken op de bovenrivieren waarschijnlijk geen kans op uitvoering hebben. Indien inderdaad
de Lek als rivier geheel zou ophouden te bestaan doordat redenen, verband
•
houdend
met de zoetwaterverdeeling dit wenschelijk zouden maken, dan zou
aan een gewijzigd plan E nog de voorkeur zijn te geven. Lmners zouden dan
de Lek, de Nieuwe

~aas,

de Noord en de Beneden Uerwede alle als één boezem

van Zuidholland dienst kunnen doen.
Wanrschijnlijk verdient een der plannen B of E voorkeur. Plan E
heeft door zijn betrekkelijke eenvoud en door zijn goede oplossing wat
het zeescheepvaartverkeer betreft, voordeelen boven plan B, doch bezit
nadeelen wat de binnenscheepvaart aangaat {sluizen in de Noord en Beneden

•

Me~1ede}.

Ten gunste van plan E pleit, dat voor Dordrecht en Zwijndrecht

een bevredigende oplossing is gevonden, beter dan een der plannen tot
watervrijmaking van Dordrecht, waaromtrent ik in 1938 een nota schreef.
De vraag, waar het bij plan E vooral op

a~~omt

is echter of de Kil

niet te kort wordt om den aandrang van het ebwater uit het noorden sn van
het vloedwater uit het zuiden te kunnen weerstaan, dan wel of de snelheden
er te groot in zullen worden. Een berekening dienaanga8nde is onderhanden
genomen.

•

Het plan D van mijn nota betreffende de watervrijmaking van Dordrecht
dat door Dordrecht naar het schijnt gaarne wordt gekozen en dat een omlegging van de rivier benoorden Zwijndrecht beoogt, past in de plannen A tlm D.
Een beteekenende verhooging der uitgaven met ongeveer f 15.000.000 wordt
daarbij voor ongeveer f 10.000.000 gecompenseerd door baten.
Tenslotte rest nog de beantwoording der vraag of men aan de wering van
het zout op de benedenrivieren een rol van beteekenis moet toekennen of dat
men de zoetwatervoorziening van de gemeente Rotterdmrr, Schiedam, Maassluis,
enz. en die van de,waterschappen Delfland, Schieland, Rijnland, enz. beter
via den afgedamden Hollandschen IJssel en den Ouden Rijn kan laten geschiede

•
•

l}

.
In het groot bezien schijnt het wenschelijk, dat nu de gelegenheid
zich voordoet om op economische wijze het rivierenstelsel te vereenvoudigen en het zout daarbij tevens te bestrijden, van deze gelegenheid
ook gebruik wordt gemaakt. Mocht in de toekomst, ondanks deze vereenvoudiging van het rivierenstelsel het zout toch te ver de rivier opkruipen, dan heeft men nog steeds het middel van de zoetwatervoorziening door den Hollandschen IJssel en den Ouden Rijn achter de hand. De
Lek moet daarbij echter gekanaliseerd worden, daar deze rivier een vermindering van den afvoer in droge tijden van ïO op 30 m3 /sec. (ongeveer)
met het oog op de scheepvaart niet kan verdragen.
Het resultaat van voorgaand onderzoek zou dus zijn:
lee Afdammen Hollandsche IJssel in den benedenmond door middel van een
schutsluis, (zie bijl. b,kosten voor geheele plan f o.OOO.OOO)
2e. Afdammen van het complex Brielsche Maas, Oude Maas, Spui; een zeesluis bij de Waalhaven, een

Koedoo~~anaal

en een kleine sluis bij

de afdamming in de Westgeul.

.

3e. versmalling Hollandsch Diep,
4e. afdam.rning Doode 1'faas,
5e. verdieping Noord,
beo beteugeling Kil,

7e. minimale baggerwerken op de Nieuwe l'Ierwede,
8e. na voltooiing dezer werken nagaan of een stuw in de Nieuwe Merwede
nog noodig is.
Afdamming Brielsche·Maas als onderdeel van elk der groote plannen.
Hierbij zal zich de technische moeilijkheid voordoen, dat de zuidelijke mond van het Spui, de westelijke mond van de Brielsche Maas en
de Westgeul alle drie tegelijk afgedamd moeten worden, nadat eerst de
dam bij Zwijndrecht is geslagen. Immers zouden anders, wanneer bv. de
dam bij Brielle alleen werd gemaakt, zeer sterke eb- en vloedstroomingen
rond de oostpunt van Rozenburg voorkomen, of zouden wanneer de dam bij
Zuidland werd gemaakt eveneens zulke sterke stroomen bij het Beereneiland optreden.
Overwogen zou kunnen worden hulpdammen te maken in den bovenmond
van het Spui en in den bovenmond van de Botlek. Deze dammen zouden niet

.

zeer kostbaar behoeven te worden, daar de stromnen daar ter plaatse niet

14

sterk zijn, terwijl bovendien de eigenlijke afdammingen. bij Brielle,
Zuidland en in de Westgeul daardoor belangrijk gemakkelijker en dus
goedkooper zouden kunnen worden geInaakt doordat de stroomsterkte aldaar
door de hulpdammen zeer aanzienlijk zouden zijn beperkt. Voor de wegverbindingen zijn deze dammen toch ook noodig, slechts moet er dan later
een beweegbare brug in gemaakt worden. Meerdere kosten brengen deze hulpdammen dus niet mede. Voor het geval van de Brielache Maas zou tevens
nog dit voordeel verkregen zijn, dat met de afdamming van deze rivier
niet gewacht behoeft te worden tot een beslissing genomen is ten aanzien van de afdanuning van de Oude Maas, doch dat voor Voorne reeds eerder
de voordeelen van een zoetwaterboezem kunnen worden verkregen. Het plan
tot afdamming van de Brielsche Maas past dus in elk der groote plannen
A tlm E. Het gemaal bij de Spijkenisserbrug behoeft dan echter niet gemaw(t te worden, daar volstaan kan worden met een eenvoudige sloot door
het oostelijk deel van het Hartelsche Gat met daarin een duiker voor
zoetwaterinlating. De scheepvaartsluis op de oostpunt van Rozenburg kan
ook eenvoudiger worden dan in het
•

oorspro~~elijke plan

is voorzien, daar

bv. bij plan Been groote sluis bij de Waalhaven is ontworpen•
Afdmru1ing Hollandsche

I~ssel

als onderdeel van elk der groote plannen.

Wat de afdamming van den Hollandschen

I~ssel

betreft, werd op bijlage

o een plan geteekend, waarbij een drietal varianten werden beschouwd.
Tevens werd daarbij een verbetering van het dijkvak Krimpen-Lekkerkerk
ontworpen. Het geheel werd globaal geraamd op f b.OOO.OOO (zie staat VII).
De plaats van de sluis in den

I~ssel

volgens variant I heeft het na-

deel, dat de toegang tot deze sluis uit het zuiden dikwijls grootendeels
geblokkeerd zal zijn door de schepen welke voor de werf van Vuijk liggen
en daar doorgaans de helft van het

vaa~vater

noodig hebben en voorts door

de schepen die bij de werf van van der Giessen en bij de kunstmestfabriek
moeten verblijven. Een kan beter van het benedendeel van den IJssel
(beneden de Sliksloot) een haven maken, waar de industrieën die zoo juist
geno~1d

zijn, de doorgaande scheepvaart niet hinderen.

De plaats van de sluis volgens variant II in den benedenmond van de
Bakkerskil is evenmin gunstig voor de scheepvaart. De voorhaven ten zuiden
van de sluis is te kort en de toegang uit het noorden te bochtig.

1.5

.

Variant III levert de beste oplossing. Er komt daarbij ook klei
en zand beschikbaar voor de belendende nieuwe dijken.
Wat het dijktracé betreft, dit werd zoodanig ontworpen, dat de
Bakkerskil een binnenvaart wordt en een oostelijk verlengde verkrijgt
naar Lekkerkerk, alwaar tal van kleine

industrie~n

water moeten blijven. De' ophooging van den

en een werf aan het

b~taànden

dijk is hier prac-

tisch onmogelijk, daar de dichte bebouwing dit verhindert.

De benede~~ond van de Lek moest volgens dit ontwerp tot 200 m
worden versmald. Uit een stroombelang levert dit geen bezwaar op, daar
de rivier een weinig dieper gemaakt zou kunnen worden en het zandtransport er nagenoeg nihil is. Ook de ijsafvoer zal wel niet of niet in
belangrijke mate worden belemmerd. Wat de scheepvaart aangaat kan worden
opgemerkt, dat de veel drukker bevaren Noord eveneens 200 m breed is,
terwijl hieromtrent nbmller klachten zijn vernomen.
De zoetwatervoorziening van Rijnland, Schieland en Delfland, die
voortaan veI~1oedelijk via de Hollandsche IJssel zal noeten geschieden
kan plaats hebben door lniddel van een inlaatsluis te Lekkerkerk, dus
•

op

een plaats aan de benedenmond van de Lek, waar het zeezout wel niet

zal komen en waar ook het zoete water dat de Noord levert, gebruikt
kan worden zonder dat de scheepvaart daardoor nadeel ondervindt. Een
inlaat ver boven Lekkerkerk zou de diepte van de Lek in droge tijden

'la m3 /sec. en de aftapping
~ 40 m3 /sec.), een inlaat beneden Lekkerkerk zou gevaar opleveren met
het oog op het zeezout. De geprojecteerde plaats bij Lekkerkerk schijnt
dus wel een van de beste plaatsen voor een inlaat.
te veel doen verminderen (Lemafvoer dan

.

~

Een deel van de Groote Zaag, het eiland tusschen de Nieuwe Maas
en de Bakkerskil, werd bestemd gedacht voor grondrooving ten behoeve
van de nabvrige dijksverhoogingen. Er kunnen daar kribben worden gelaten, die de aenslibbing weer bevorderen. Daar hier een groot gebrek
aan balkenhavens bestaat, kunnen deze kribvakken als zoodanig worden
verpacht.
's-Gravenhage, 1 Februari 1941.

De Hoofdingenieur,

.

Staat I
Plan _~.

Afdamming Brielsche Maas en Spui, dijksverhoog1ngen
langs Oude Maas.

=======:===================c============================_•• ==========

1.

•

..

Verd1ep!.~&_~a.~.d_~
__~o_cFq

tot 8,50 .:. N,A.P.
baggerwerklr.500.000 m~ à f 0,34 •
f
oevervoorzieningen
"
2. Verondiepin~ van ~e Dordtsche Kil tot 4,50 :
2.100.000 m zand uit de Noord
beteugelingsdammen
"
3. Afdamming Brielsche Maas bij Steenen Baak
SOO m' dam
f ,00.000,2900 m' zeedijk
" 400.000,"
4. Afdamming· Botlek
320 m' dam
"
,. Afdamming Spui bi j Goudswaard
11
400 m' dam
6. A'tdamming Spui bij Ou<!-Beijerland
Spui: 300 m' dam
f 140.000
Beerengat: 200 m' dam
" 60.000
"
7. Dijken langs de Oude~ (5,50 + N.A.P.)
55 km à f 100 per m' dijk
"
bochtafsnijdingen en oeververdedigingen
"
Kunstwerken.
============
8. Schutsluis nabij de ~Vestgeu~.
100 x 12 x 4,50 ~ (tot 2000 ton)
9. Twee schu-"~.~lu:!:.z..~n in het Spui
90 x.9 x 4,00 t (tot 1000 ton)
"
10. ~itwateringssluis (spuisluis) in het kanaaltje
door Rozenburg, annex baggerwerk
"
11. Vaste brug annex dam bij Briell.e
"
12 •.Gemaal j schut- en _inlaatsluis 1?.!.i Spi jkenisse
met bijkomende werken volgens plan Brielache
Maas: gemaal
f 400.000
sluis 55 x 7 m met hefdeuren
";00.000
baggerwerk Hartelsche Gat
" 100.000
"
13. Diverse uitwaterings- en kunstwerken voor de
gemalen langs de Oude Maas
"
14. Diverse voorzieningen ten behoeve van bestaan:.
de haven~ langs de Oude Maas
a. schutsluizen te Spijkenisse, Hoogvliet en
Puttershoek
f 900.000
b. buitenhavens' en aanlegplo
"2.600.00Q
"
~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~X~~~~~~~~~~~
-Dijk Kruiningergors ca 10 ha ~ f 2000: f 20.000
dijken langs OudeJMaas ca 225 ha à
f .2000
450..000
41verse schadevergoedingen
530.000 "
l.5/,Diversen en onvoorzien
"

2.200.000,300.000,- .
nihil
200.000,900.000,150.000, 200.000,-

5.500.000,7,0.000,1. 000 .000,1.400.000,200.000,200.000,-

1.000.000,600.000,-

3.;00.000,-

hOOO.OOO,.; 700.000,-

f 20.000.000,-

'.

:/

Staat 11

...

E!~ ~:.

Afdamming Oul!E?....~s., Brielsche
graven "Koedoodkanaal".

!A.aa~

en Spui en

============================================~=========
== •• ==c====*.

1. Verdieping van de ~2qrd.. tot 9,00 m ;. N.A.P.
baggerwerk 6.500.000 ~ à 0,}4

t

2. Verondie12ing van de Dordtsche Kil tot 4,50 .:
2.106.000 ini5 zand-uit de Nöord-

•

beteugelingsdammen
} • Basserwerk "Ko edoodkanaal lt. 200 x 9 .:.
5200 x 200 x 9,50 = 10.000.000 nf5 à'O,}4
oevervoorzieningen
4. Afdamming Brielsche Maas bij Steenen Baak
als in plan A
5. Afdamming Westgeul,Noordgeul en Petro~eumhaven c.a.
Westgeul
250 m'
f 230.000.,11
50.000,Noordgeul
150 m'
If 320.000,Petr.haven }OOm'
11 200.000,dijken
2000 m'
6. Afdamming Oudo Maas bi j Zwijndrecht
250 m' dam
7. fU'damming Spui bi j Goudswaard
400 mI dam + dijk
Kunstwerken.
============
8. Schutsluis Waalhaven/KOedoodkanaal
sohutlengte ,'0 meter, wijdte }O m, drempel 12.00 ~ N.A.P., voor zeoschepen en
Rijnvaart
9. Sluizencomplex bi j Zwi jndreoht
a. sohutsluis 350 x 20 x 9.00 f m voor zeevaart op Dordrecht en Rijnvaart
b. schutsluis 90 x 9 x 4.00 m voor binnenvaart tot 1000 ton
c. inlaatsluis 2 x 4 x 2,50 t
10. Sc!!u~uis.. l!~~~t~~"yvestgeul
90 x 9 x 4 :- m (tot 1000 ton)
ll. ~utslui_f[.in.Èet Spui nab&~udswa~
90 x 9 x 4 :. mTtot 1000 ton)
12. Uitwaterin~ssluis_(spuisluis) in het ka~aal
~do~r Rozenburg, c.a.
I}. Vaste b~B. _~J:lIlex dam bij Brielle
14. VoorzieningQn aan bestaande kunstwerken langs
de Oude Maas
15. Doorgraving Petroleumhaven c.a.
1000 x 200 x 10 = 2 mil1. m3 à 0" 34
16. Verkeersbrug met beweegbaar deel over Koedoodkanaal; tevens tram + spoorverbinding
Over to brengen

2.200.000. -

.}OO.OOO.-

oevervoorzieninge~

nihil

"

200.000,-

"
"

3. 400.000,100.000.-

11

900.000.-

11

800.000.-

"
"

200.000,,·200.000....

"

8.000.000,-

"

4.000 .000,.-

"
"
"
"
"
"
"
"
"

700.000,-

}OO.OOO.700.000,700.000,200.000.200.000,200.000.700.000.2.';00.000,-

f ,6.;00.000,=:::============a:=

11

Overgebracht
Ontcison1nsen en schadevergoedingen
dijk Kruiningergors c.a. 10 ha à 2000
f20.000
d~jk bij Petroleumhaven 6 ha à 5000" }O.OOO
terreinen Koedoodkanaall;o " 11 }OOO " 450.000
bedrijfsschade, vergoedingen; industrieën ton W. van de Petroleumhaven" 500.000
17. Diversen en onvoorzien t 31-

"
"

Totale uitvoeringskosten

f

1.000.000,100.000,.
•

28.000.000.-

====~=============.=

Exploitatie en onderhoudskosten.
onderhoud afdammingen
schutsluis Waalhaven
sluizencomplex Zwijndrecht
schutsluis bij Westgeul
schutsluis in het Spui
uitwaterinsssluis Rozenburg
brug over Koedoodkanaal

per jaar
8.000," 2.5.000,11 18.000,11
4.000,11
4.000,11
2.000,11
9.000,f

f 70.000,gekapitaliseerd à 3t1Baten•.
======
1. Landwinningen landverbetering.
Buitendijksche gronden langs Oude Maas;
Spui en Brielsche Maas:
plm 4000 ha à f 700
= f 2.!00.000,,.
dijksgronden plm
11
100.000,2. Besparing op dijksondarhoud
30 km langs het Spui
3.5 km langs de '. Brielsche Maas
70 km langs de Oude Maas
135 km; jaarlijksch onderhoud
135 x f 20,· = f 2700,gekapitaliseerd à }ij. = plm
f
80.000
volgens periodieke verhoóging en verzwaring
van de dijken plm.
F 420.000
}. ,BeSparing wegens opheffing Brielsche Veer

Totaal der baten
P.M. Baten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt
~~g~~~~~~~~~~=~~~~=~.
Uitvoeringskosten
Onteigeningen en schadevergoedingen
Exploitatie en onderhoudskosten

af:

Kosten
Baten

f

2'.000.000,-

"

2.'00.000,-

"

500.000,100.000,-

"

f
}.500.000,·"
===========c=====s:

P.M•.
f

"

"
F

"

27.000,000,1.000.000.2.000.000,30.000.000,:"
3•.500.000,26 •.500.000:--

f
===================a=

staat :tI!
~!~~=~.

M:!amml!!!

Brie:l;.s_c.~_M~_Spui

graV'~n ni~'!.~_verb:i:Ilding

•

N~euwe Ma~~..P..~J

en

tu~_schen

gedGe1~e

van Oudo KaasJ,

_Oude }.~aas

~A.t Ko~....!..!~

Pernia.

;===============:=====================;=================.a.====•••••

1. v.~~C!:l:.~~i:.~fL~~.A.~ N.~or~_t_ot 8,50 T,
baggerwerk 0,,00.000 m à 0,34

2.
:}.

4.

,.

6.
7.

8.
9.

oevervoorzieningen
.
!e:rondiepin~van de Doré!.tsche Kil
2.100,000 m i:! ·zand uit de Noord
!!.aggerwerk "Koedood-Pernis" 200 x 9. 00 ;. m
10.000 x 20"0 x 9,,0 :;: 19.000.000 m3 à 0,34
(inclusief verbinding met Waalhaven)
oeververdediging
Afdamming Brielsche Maas bij Steenenbaak
als in plan A
.
Afdamming Westgeul en Noor~eul, _~nnex dijk
aan ~etroleumhaven.
.
Westgeul
250 mt
f 230.000
Noordgeul
1,0 mt
".50.000
dijli: Kruiteiland 700 m'
"70.000
dijk Petr.haven.5000m'
" 400.000
Afdamming Spui bij Goudswaard als in plan A
Afdanuning Oude Maas bij Heinenoord 400 mt dam
Dijken !angs Oud~ Maas en nieuw ve~~indingskanaal, 36 km dijk à f 100 per mt dijk
Bochtafsnijdingen en oeververdedigin6 O.Maas

K1mê~~~~f~!h

f

"

2.200.000,}CO.OOO,nihil

"

6.500.000.·

"

400.000,-

"

900.000,":,

ti
ti

tl

ti

"

150.000,200.000,300.000,-

3. 600.000,.5.50.000,·

Iö:-sëiiütsïüis nab;';i de y!es~e'pl
11
90 x 9 x 4.00 i m (1000 ton)
700.000,11. Schut- e~ inlaatsluis bij Koedood
schutsluis lbo x l2x x 4,.50 .;. m (2000 ton)
1.000.000J~
"
12. §.cÈ.':.~sl~~~_i_~het. Spui bi~~<:l~aard
90 x 9 x 4.00 t m(lOOO t o n ) ·
ti
100.000,13. Spuis!.,!~. iILhet .~anaaltje door ~~zen~ur!?i c.a. "
200 .. 000~
14. Vaste bru!?i annex dam bij Brielle
ti
200.000~1.5. ~erkeersb~u6 met beweegbaar deel (tevens tram
en spoorverbinding) o~er het nieuwe verbindings
kanaal
" 2.jOO.OOO '.16. ~eegbare brug over toegang~~~~al naar de
11
Waalhaven (+ spoorverbinding)
100.000,17. :quikers voor best.aande gemalen langs de Oude
Maas
" 300.000,18. Voorzieningen bestaande havens langs Oude Maas
a. schutsluis te Puttershoek
f 300.000
b. diverse buitenhavens e.d.
n .500.000
" 800.000,Over te brengen

f 22.800.000,-

•

III

Ovorgebracht
Qnte~g~ningen en schadevergoedingen
dijk Kruiningergors 10 ha à f 2000
dijk aan Petr-haven 20 ha à 11 4000
dijken langs O.Maas 100 ha à 11 2000
kanaal + dijken Koedood/~ernis
300 ha ä f 3000
bedrijfsschadevergoedingen (Petr.
haven e.a.)
19. Diversen en onvoorzien plm 3

f

22.800.000,-

11

1.500.000,-

11

700.000,-

f 20.000
80.000
11 200.000
11

11

900.000

11

300.000

1-

Totale uitvoeringskosten

f

2;.000.000,-

==================
~ploitatie

en onderhoudskosten.
per jaar
7.000
" 4.000
" 4.000
" 12.000
" 2.000
" 9·000
" 6.000

onderhoud afdammingen
schutsluis bij Westgeul
schutsluis in het Spui
schut~ en inlaatsluis bij Koedood
uitwateringssluis/Rozenburg
Brug
11 Koedoodkanaal
Brug voor verbinding met Waalhaven

f

f 44.000
Gekapitaliseerd à 3!1Baten.
l:=Landwinning en landverbeteringen,
Buitendijksche gronden langs Oude Maas, Spui
on Brie1sche Maas: C.lil.. .
totaal plm 3850 ha à f 700
2•.~esparing op dijksondorhoud
30 km. langs het Spui
35 km langs de Brielsche ~~as
,50 km langs de Oude Maas
115 km dijk overeenkomstig plan B
3. Besparing wegens o~effing Brielsche Voer
Totaal der baten
P.M. Baten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt

f

2.700.000,-

"

4.50.000,100.000,-

It

~-------

===!=====~~~~~~gg~~;
P.M.

E~~~~~~~~~~~~=g~~g=~~
Uitvo eringskost en
ontoigeningen en achadevergoe di ngen
exploitatie en onderhoudskosten
af:
zeoschutàuis voor Rotterdam

Kosten
Baten

f
11

"
f

23 •.500.000,1. 500.000, 1.250.000,.........

__ .- _.

26.2.50.000,3·250.000,-

"
-----f
23.000.000,"
f

8.000.000,}l.OOO.OOO,-

=-===================

staat IV
Plan D.

Afdamming Brielsche Maas, Spui en gedeelte Oude Maas;
=======
graven nieuwe verbinding tusschen OUde Maas bij Koedood en Nieuwe
Maas bij Pernis; afdamming van de Noord bij Papendrecht; afdamming van de Nieuwe Maas bij Kralingsche Veer.
===============================~==========~===========
==============

1. Baggerwerk verbinding Koedood-Pernis:
200 x 97 m inclusief verbinding met Waalhaven
10.000 x 200 x 9,50 = 190000.000 zri5 à f 0,34
oeververdedigingen
2. Afdamming Brielsche Maas bij Steenen Baak
als in plan A
3. Afdamming Westgeul en Noordgeul, annex dijk
op het Kruit ei land
Westgeul 250 m'
f 230.000
Noordgeul 150 m t
"
50.000
dijk Kruiteiland 700 mt
11
70.000
4. Afdamming Spui bij Goudswaard, als in plan A
5. Afdamming Oude Maas bij Heinenoord als in
plan C
6. Afdamming Nieuwe Maas bij Kralingsche Veer
375 m' dam
f 375.000
250 mt dijk
"25.000
7. Afdamming Noord bij Papendrecht
200m' d81ll
f 175.000
750 m' dijk
"75.000
8. Dijken langs Oude Maas en nieuw verbindingskanaal, 33 km dijk à f 100 per ro' dijk
9. Bochtafsnijdingen en oeververdudiging O.Maas
als in plan C
10. Leidam in Harinfvliet bij Goudswaard plm.
1300 m' leidam' f 150 per ro'
1

Kunstwerken.
11. ~tà:ruis nabij de Westgeul.
90x 9 x 4.00+ (1000 ton)
12. Schut- en inlaatsluis bij Koedood
schutsluis 100 x 12 x 4,50 ~ (2000 ton)
13. Schutsluis in het Spui bij Goudswaard
90 x 9 x 4.00 ~ m (1000 ton)
14. Slu:l:.zencomplex·bij Kralingsche~ (+brug)
a. schutsluis 250 x 30 x 12 ~ m, ten behoeve
van hooger gelegen scheepswerven
b. schutsluis 225 x 14 x 4,50 ; m voor
binnenvaart (op Amsterdam)
15. Schut- en inlaatsluis bij Papendrecht
schutsluis 225 x 14 x 4,50 ~ m
16. Uitwateringssluis in he~~a~~altje door Rozenburg c.a.
Over te brengen

f

6•.500.000

"

400.000

"

900.000

"
"

350.000
200.000

11

300.000

11

400.000

"

250.000

"

. 3_300.000

"
"

550.000

"

700.000

"

1.000.000

1I

700.000

"

6.000.000

"

1.500.000

"
"

1.500.000

f

200.000

200.000
24.950.000

IV

Overgebracht

f

17. Vaste brug annex dam bij Brielle.
18. Verkee~ru~]llet~~~ar dëëï, tevens voor

11

tram- en spoorverbinding over het nieuw verbindingskanaal Koedood-Pernis (doorvaarthoogte
vast gedeelte 13.00 m +)
19. Bewee bare bru over toe an skanaal naar de
Waalhaven + spoorverbinding)
20. Verhooging hefbrug Barendrecht in gesloten
stand van plm 5 m tot 13 m+
21. Duikers voor bestaande gama~en langs de Oude
Maas als in plan C
22. Voorzieningen bestaande havemlangs O.Maas
als in plan C
Ontei enin en en schadever oedi en.
dijk Kruiningergors c.a. 10 ha
f 2000 f 20.000
dijken langs Oude Maas 100 ha à f 2000
11 200.000
kanaal + dijken Koedood/pernis
300 ha à f 3000
" 900.000
diverse onteigeningen en schadevergoedingen
" 380.000
23. Diversen en onvoorzien plm 31-

~~~~~~g~~~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~.
onderhoud afdammingen
schutsluis bij de West geul
schutsluis in het Spui
uitwateringssluis Rozenburg
schut- en inlaat sluis bij Koedood
sluizencomplex bij Kralingscheveer
schut- en inlaatsluis bij Papendr.
brug over "Koedoodkanaal"
b~ug over verbinding met Waalhaven
gekapitaliseerd à 3i1-

"

4.000.000

"

1.000.000

"

750.000

11

300.000

11

800.000

11

1.500.000
1.000.000

11

Totale uitvoeringskosten

24·950.000
200.000

f

34.500.000

================

per jaar
7000
4000
4000
11
2000
11 10000
11 18000
11 10000
" 9000
11
6000
f

"
"

f 70000
f

2.000.000

f

2.700.000

================

Baten.
======
l~ Landwinning en landverbetering.
ËÜIt'ënciljkfiëhëgr:öndeil-iÉÎngsOude Maas,
Spui en Brielsche Maas, c.a. totaal plm.
3850 ha à f 700,2. Besparing op dijksonderhoud.
langs Spui; Brielsche Maas en Oude Maas
115 km dijk als in plan C
3. B~~~ri~.B_~~B..E!.g~.9..P..~.~.fX~Ilf.}~[·!.e.:I:s.c!1.~.y'e~!.
Over te brengen

11
11

f

450.000
100.000
3·250.000

...

.
IV

Baten overgebracht
4, Besparing van dijksverhooging langs J'!::'ouwe Maas,
Lek en Noord~ met bijkomende werken en schadevergoedingen
Nieuwe Maas: 13 km à f 500.000 per km
Lek tot Schoonhoven 34 km à r 300.000 per km
Noord
16 km à " 500.000 per km
50 Besparing op dijksonderhoud volgens J22s~4,
63 km dijk, overeenkomstig post 2
Totaal der baten

Uitvoeringskosten
Ontei.geningen en schadvergoedingen
exploitatie en onderhoud

af:

r

3.250.000

" 6• .500.000
" 10.000.000
" 10.000.000
"

250.000

r 30.000,000

r

33.000.000
1. 500 .000
" 2.000.000
"

Kosten
Baten

r 36.500.000
" 30.000.000

Staat V

~~==~~

Afdarmni::lg Bl~ielsche Maas ~ Spui en gedeelte Oude Maas;
grav0n ~üeuw0 verbinding tusschen Oude Maas bij Koedood en Nieuwe
Maas bij Pernis: afdamming Oude Maas beneden Dordrecht; graven
van een verbi::lding tusschen Oude Maas bij de Dord~~che zeehaven
en Nieuwe Merwade bI j Kop van 7t Land; afdamming Beneden Merwede
bi.j Hardinxveld; afdanmling Nieuwe Maas bij Kralingsche veer •
.~= ...:.. ::::':;-===:-..;;====:.::...:...:::.:::..-:::::.:.;;::.::====:;:.:;::;=:::====::=:.:==================================

10 B~B..€i.e:rw~!.c __Y.~F.È_ir:.~}.:..~~ed.??~Pernis:
200 x 9':·m: inclusief verbinding met Waalhaven plmo 12000 x 200 x 9.;0 == 230000.000 m3
à f 0.34
"
2 c .~-'?~J<; 8.1?v\r~I'~_. Y~E9.:IJ.l_~~.:~~. ~ee~av_,:,.n·'Kop van: t Land
300 x ;:-; ::n, incluslof daorgraving Krabbügors
plm lLOOO x 300 x 5".50 == 18.,000,000 m3 à 0,3 4
30 OeververdGd:i.gingen c, a geschat op;
.
4, M~.~i~g. B!'2-el~che~~§:~..È.iLsteenen Baak,
als :m plan A
.5, :b!~ammin€L~lJesi:g~~l 'e.E_.B.~2.rdge't:1l;, annex dijk
op he~ Kruiteiland$ als in pla~ :
6 Afdamming Spu·'. bi j Goudswaard als in plan A
7, Àfd~J-_~i-oud'e MäáSbiT1§"re_~~echtscheVeer,
a~.s :l.n plan C
8. Afdamming Nocrd bi j Slikkerveer
9. -"Td81l1JTl'~ng -o,lCi"eNlaasbITD"ördTeëht geschat
10· McleJlllTlil1g"B8ned-en Me:..-wede bi fÏ[ardinx.,.,.-eld
gêsé-hat --"-"--"--~- ... - -"--~'-----"'.'."-- ---".~

f

7.800.000

11

6.200.000
1.000,000

n
11

900,000

11

350.000
2000000

n

0

iI

3000000
300.000
3000000

n
11

iI

lL D:ijk8~ langs tracé Pee'nis· -Kop van ft V.::.d
J) . kiü' ·èîfjï<:·--à"f·ioö'···për· m' dij k
-

300 000
r'

H

12, Bo~~:~·af~EJ.jdi.E&..~!~_-.e~oevA:rvo:cdedigin.~:..LO'J.~~.~~~~

als in plan C

n

13.. Le;"j.d~_J:!.!: .. lI_i?:~ll~gY.1.:2:..~·~ . U__Gol~~sw_~ard I als in D
JA .!:?.i·.9.§.:"?_~_n. .. lI.o.gél:TI.:ci..sc:QP:\e.:!2 ._~.~ ~_ •.. l~() ~~_Y.~Il.'!.~_.!<il
Kunstwerkeno
--- .. ---_ L}, Schutsluis nab:i.j do lNc;stgeul 90 x 9 x 4: :',0
! 1 oOëi-t-:~n)---'----" . _.. -_ ..--_.. .-.. .
.. ;.~ "'~--,-

I!

1000000

n

7000000

11

1.000.000

n

700,000

n

4·500,000
1..500,000

...

~

m

schut- en i.uIaa tsluis bi j Ku:ipersveer
ióo' "i·2"x-4~5-6f,·în-t 20-o-Ö--ton)
1'7" SchutsJuis i::l. het Spui bij Goudswaard
]6,

s"ëilû-:s-s"iui."s··

"9Ö··xr-x

18

20,
21.
22.
23,
24.

x

4'~ÓÖ'f'm(IoOO

t·;.n)-··-·----

f3;.u-j.~",(mco!llplux bit SJ..jklr.E:l~,_v..E?_~'r..
e.~·

'0

.5.50,000
200,000

11

geschaT,

"'00 000

sch·,..~.tGluj_s

~J

x

~':~:r>

~,

m

bo sc"!:1utsluis 22.5 x 14 x 4;50 : mals D
S.~l.r~.?1:~~i?_.. ?jj. P93:~I~~t:~.'
225 x ~ X" ~C ~ m
Schut en inlaatsluis b:Lj Hardinxveld
schu fsïlii"s-"vooÏ'-:Zcos 'ch-ep-ènd-e'werv en
225 x 20 x 5.00 ~ m
Spuisluis in het Kanaaltje door Rozenburg c
Vastë brug ann-;jibij Brlelle
VGTkeè:-rsïJ'rug me-t"-beweegbaar è-ëëI over nieuw
vE-Jrbfndingskanaal Ë:Oëdood-·Përnis; als b-Beweegb-äre brug over toegangskanaal naar de
Wa81h~vëi-i';--a]s-D'--'_
.... __ .. - ... .._ ... '-.--....

iI

11

.1'.0.500.000

II

2,.5000000
200.000
200,000

rla-ar'

dam

8.,

11

_._..
Transporteeren

11

11

4.000.000

iI

1,000,000

_-~_._

f

...

_----

41.600.000

v
Transport

41.600.000

f

25. Spoorbrug met beweegbaar deel ten z. va»

Dordrecht, doorvaarthoogte vast gedeelte
13 L m +
26. Verkeer~È.r.\Yi ~~~ ..~~w.~eA~8:.~2-_eel.1..~~
vanDordrecht~ doorvaarthoogte vast gedeelte 13 ~ m +
.
27. Duikers voor bestaande gemalen langs O.Maas
als in plan C ·
2~. Voorz..t~~l:!.bestaand~~~I!s. langs O.Maas
als in plan C
29. Voorzt~ningen uit)'latering polders ten z. van
Dordrecht geschat
Onteigeningen en schadeVergOedi~en
Dijk Xruiningergors v.a. la ha
f 2000
dijken langs O.Maas 70 ha à f 2000
kanaal + dijken Koedood Pernis 360 ha à f 3000
kanaal + dijken Dordrecht-Kop van 't Land
360 ha à f 3000
diverse onteigeningen en schadeveggoedingen
30. diversen en onvoorzien plm. 3~

"

4.,00.000

"

}.OOO.OOO

"

.}OO.OOO

"

800.000

"

500.000

"
"

20.000
140.000
1.080.000

"

1.080.000
680.000

"

"
"

1.550.000

-------

Totale uitvoeringskosten ===~===~~~~z~~~Q2=

~~~~~~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~~~~~.
per jaar
f
onderhoud afdammingen
schutsluis bij de Westgeul
schutsluis in het Spui
uitwateringssluis Rozenburg
schut- en inlaatsluis bij Kuiporsveer
sluizencomplex bij Slikkorveer
schutsluis bij Dordrecht
schut- en inlaatsluis bij Hardinxveld
brug over "Koedoodkanaal"
brug over verbinding mot Waalhavm
spoorbrug ton z. van Dordrecht
verkcorsbr. ten z. van Dordrecht

gekapitaliseerd à 3~~

8000
4000
4000
2000
10000
1.5000
10000
10000
9000
6000
9000
9000

f 96000

Baten.

======
on landv.erbetering.
Buitond1jksche gronden langs Oude Maa~,
Spui en Brielsche Maas: c.a. totaal
plm. 3850 ha à f 700
2. Besparing op d1jksondorhoud la~8 Spui,
Brielsche Maas en Oude Maas, 115 km dijk
als in plan C -

1.

Land~nninSi

Transport oeren

2.700.000

"
f

450.000

}.ISO.OOO

v
Transport
3. Besparin_g wogens__o.J2.J:1effing Brielsch~~
4. Besparing van di jksvorh~!.~g langs Noord
en Beneden Merwede met bijkomende werken
en schadevêrgoedingon:
Noord: 16 km
Papendrecht-Hardinxveld: 15 km volgens
plan A. dir. Niouwe Wegen II
Wantij z.w.zijde: 5 km à F 150.000 por km
5. Besparing W~tervrijmakon van Dordrecht
6. Besparing ~ijksvG!hooging Zwijndrecht
plm 2 km à f

500.000

Totaal der baton

"

3.150.000
100.000

"

10.000.000

11

"

11.000.000
750.000
4.000.000

"

1.000.000

f

30.000.000

f

"

=================

Uitvoeringskosten
Onteigeningen en schadevergoedingen
Exploitatie en onderhoud
.l:UW

af:

Kosten
Baten

f

"

"
f

"
f

52.250,,000
3·000.000
2.750.000

p.

m.

,8.000.000
30.000.000
28.000.000

====================

...

Staat VI

Begrooting van kosten voor het maken van ecn strekdam met

3 stuks kribbe.m in het Hollandsch Diep.

============ =================================1======================c======:
Hoeveelheid

Eer:- h •
prJ. j S

omschrijving

1.459.000 m3

zand bi-tggorcn on klappen
(thcor. inh. + 301-)
kraagstuk
stortsteen

143·250 m2
64.500 t

•

f

O,}O

"

2.50

11

Totaal

?,--

"

"

437.700,2.58.125,322 •.500,-

0;30
2·50

"
"

.5.400,2•.500,2.2.50,-

312.600,102.187,50
92.000;"'-

f

11 stuks kribb8J!l (toren
de strekdam)
18.000 m3
1.000 m2
450 t

,

zand baggeren en k~nppen
(thoor. inh. + 1(,010)
kraagstuk
stortsteon

"

"
"

.5,--

"

"
"

0,30
2.·.50

"
"

3 stuks kribben (tusschonl
strokdam en rechteroovor) I
1.042.000 m3
40.875 m2
18.400 t

zand baggeren cn klappen
(thoor. inh. + 10010)
kraagstuk
stortsteen

Totnöl

~

afronding on onvoorzie

"

.5,--

11

f 1. 6 3.5.262,50

" 64.737) .50
__--_.
..

Bogrootil

f

1.700.000,.... -

===============~==

••

Staat VII

Afdamming Hollandsche IJssel en dijk tot Lekkerkerk.
==============================================:====================

3•. Baggerwerk in het benedeneind van de IJssel,de
zwaaihaven, voorhaven, kanaal en Zegenkade
3
1.660.000 m à f 0,34
4. Kunstwerken.
Inlaatsluis voor het waterleidingbedrijf van
Lekkerkerk
Veersteiger en brug c.a. te Krimpen aid Lek
schutsluis 21 x 160 m met bijkomende werken
duiker in stormpolder

===~====~~~~~QQ
f
11

"
11

=è==~;.~2Q;.gg~

,. Onteigening en schadevergoeding

f
400.000
=============

~~~~~~~!~
Dijken
Kribben.

•

t

2,,0r:,5,,450

11

120.500
.564.400
2.630.000
400.000
199.650

Bagg erwer ken.

11

Kunstwerken
onteigening enz.
diversen en afrondi~

11

"

11

.

•

50.000
60.000
2•.500.000
20.000

f

6.000.000

============:;::

