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Omtrent de aanstelling en. ontbinding der Commissie,
wier Rapport hiermede ter kennis van het piibliek wordt
gebragt, diene het volgende:
Zijue 3Iajesteit in aanmerking genomen hebbende, dat,
naar het eenstemmig gevoelen van alle deskundigen, de
staat der rivieren^ de K^/n, Lelt, TFaal aiiMaas^ van tijd
tot tijd, zoodanig verslinimert, dat de, aan dezelve grenzende, streken meer en raeer bedreigd warden , en eene
onherstelbare ramp op eenig punt derzelve vroeg of laat
te duchten is; daarbij overwegende, dat schier aUe plannen, welke door bevoegden tot afAvering van die te vreezen
onheilen zijn bewerkt of voorgedragen, daarin overeenkomen, dat eene krachtdadige afleiding dier stroomen
voor het eenig voldoende redmiddel moet gehouden wor-

den, en er alleenlijk Terschil bestaat, van ttaar en op
welke wijze zoodanige afleiding zoude behooren te uordeii
daargesteld; beschomvde het alseenen vanHoogstderzeIvcr
eerste pligten, oiii het gevaar, ’t ’vvelk iederen winter Toor
een gedeelte van het Rijk aanwezig is, zoo veel dit
mogelijk is, aftekeeren, en verlangde mitsdien, dat aan
Hoogstdezelvehet geschiktste middelop de onzijdigste wijze
wierde kennelijk gemaakt. Dien ten gevolge vond Zijue
Majesteit goed bij Hoogstderzelver besluit van 15 Maart 1821,
n®. 105, te bepalen, dat eene Commissie van negen leden
onvcrwijld zoude overgaan om te onderzoeken, ten einde
aan Hoogstdezelve, met overlegging van de noodige
beschrijving, plans, sieringen enmiddelen vanbekostiging,
te kunnen voordragen de plaatsen en wijze, van icaar en
op u'clke eene afleiding der liierboven genoemde hoofdrivieren, zoo iiaar het Hollandsch Diep, als van en naar
andere, meer bovenwaarts gelegene, punten, gezamenlijk
of afzonderlijk, op de mecste efficacieiise en doelmatige
wijze, ter bereiking van het voorschreven doel, zoude
kunnenworden tot stand gebragt; en dat deze Commissie
beroegd zoude zijn, met de Inspecteurs-Generaal van den
AVaterstaat, alsmede met andere Rijks ambtenaren,
belanghebbende autoriteiten en particulieren, in conferentie
en correspondentie te treden, zoo tot hare toelichting,
als tot opruiuiing, zoo veel doenlijk, der bezwaren, welke
zij, in den loop barer werkzaamheden, tegen de, door
haar aantenemen, beginselen, zoude mogen ondervinden :

terwiji zoodanige anibtenaren, autoriteiten en particuliereu
Averden uitgenoodigd, om, des gevraagd, aan dezelre de
behulpzame baud te bieden in alles, wat ter bevordering
barer iverkzaambeden zoude kunnen verstrekken.
In eene, bij hetzelve besluit vastgestelde, instructie werd
wijders aan gemelde Commissie voorgeschreven, om, bij
bet beramen ran bare ontwerpen, zoo -vvel in bet oog te
liouden bet efficacieuse van bet redniiddel, door baar
Toortedragen, als de grootc coiiimerciele aangelegenheden,
en bet, zoo veinig doenlijk, kwetsen van zoodanige, meer of
min aaiigelegene, belangen, 'vrelke op geene andere •\vijze
kiinnen vergoed v orden ; alsmede dat de bekostiging van de,
alzoo voortedragen ,'vverken door de zoodanigen geschiede,
welke bij de daartestellen afleidingen der gezegde hoofdrivieren meer of min onmiddellijk belang hebben; en dat
die bekostiging alzoo, zoo veel doenlijk, bniten laste van
’sRijks schatkist plaats hebbe.
Tot bet volvoeren van den last, aan de Commissie
opgedragen, moest dezclve vorden in staat gesteld door
den Minister van Binnenlandsche Zaken en AVatcrstaat,
en den Minister van Staat, belast met de generale directie
der ontvangsten, als welke verpligt werden, op aanvrage
van den President der Commissie, zoodanige kaarten,
plannen, peilingen of andere stukken ten gebruike te
geven, als ter bevordering barer werkzaamheden zomden kunnen verlangd worden.
Terwij],de Commissie zelve oordeelende, dat bet nemen
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van eene lokale inspectie op belangrijke punten, welke tot
het maken der afleidingen in aanmerking komen, of het
Jioiiden van conferentien op de plaats zelve, noodzakelijk
zou zijn, de President nerd gemagtigd, om, met overleg
der Comniissie, tc bepaleii, of die inspectie cn conferentie
door hem zelven, met assumtie van een of meer leden,
dan wel door daartoe tc benoemen leden, zou geschieden
en gchoudcn worden; voorts de correspondentie, tot hare
tverkzaanihedeii betrekkelijk, tc voeren, en daarvan ope¬
ning en vcrslag aaii de Comniissie te gcven.
Eindelijk vcrd aan den President, de Leden en den
Secretaris der Comniissie aanbevolen, om, onder inachtneming van het hierbovenbepaalde, het algemeen belangvan
’s Rijks Waterstaat tot hoofddoel van hunne iverkzaamheden
te stellen, met voorbijzien van eenige betrekking tot andere
belangen, plaatsen of personen, direct of indirect, en aan
den President in het bijzoiider, om, bij gelegeiiheid van de
eerste bijeenkomst der Comniissie, ’s Konings verlangen
en verwachting te dezen nader cn nitdruklvelijk te
kenneii te geven.
Bij hetzelve beslu it v. erden voorts benoeiiid :
Tot President der Comniissie, P. O. RepeJaer ran JDrielf
Minister van Staat.
Tot leden derzelve;
De Heeren;
J*". F.van Leyden van IVestharendreclit
van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.

J. H, mn.Swinden, Hoogleeraar en Staatsraad iu buitengewone dienst.
(r. 3Iolli lid Tan. het Koninldijk Instituut.
M. van 3Iarum, lid van het Koninldijk Instituut.
TV. van Omtneren, Inspecteur van den Waterstaat.
A. Goehoop, Hoofd-Ingenieur van den AVaterstaat.
C. Pi)l) Heemraad van den Alblasserwaard.
W. G. Versteeghf Dijkineester van de Bommeler- en
Tielerwaarden.
En tot Secretaris,
E. van VredenhurcJi, Referendaris
van de I®**" Idasse.
Zijnde later bij besluit van 21 December 1821, no. 85,
benoemd in de plaats van wijlen J''. F. van Leyden van
Westharendrecht y tot lid der Comniissie de heer J. J. Cani^
hier, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; bij
besluit van 13 September 1822, n". 94, in de plaats van
E. E- oan Vredenhurch, als belast met de waarneming der
functien van Gouverneur der provincie Noordbraband,
tot Secretaris der Comniissie
J. J- Quarles van Uford,
en bij besluit van 16 September 1823, n^ 116, in de
plaats van ivijlen den heer J. H. van Swinden tot lid der
Commissie , E. E. van Vredenhurch, Gouverneur der pro¬
vincie Noordbraband.
Het, van de voorschreven Commissie verlangde , Rapport
uitgebragt zijnde, iverd door Zijne Majesteit op den
9<icnDecember 1825, n\ 111 een besluit genomen, waarbij ,
uit aanmerking, dat dezelve met den lofielijksten ijver aan

het doel harer instelling had beant>Yoord, eii, in de volhreiiging harer taak, aan de daaraan verbonden «erkzaamheden die grondige en doordachte ontwikkeling had
gegereu, -vrelke voor de bevordering van het hoogst aangelegen onderwerp, waarvan het onderzoek aan haar vas
opgedragen, venschelijk vas, aan den President, de
Leden en den Secretaris der Commissie, Zijner Majesteirs
bijzondere tevredenheid en dank betuigd wegens de goede
en ijverige dienst, door hen in die betrckking aan den
lande bewezen, en dezelve als zoodanig gehoiideri voor
eervol ontslagen; terwijl wijders door Zijne Majesteit v erd
besloten, het Rapport der Commissie door den driik bekend
te maken, en de daartoe behoorende kaarten en plans
in steendrnk tc doen brengen.

's Qratenhage den 13 September 1825.

AAi\ DEN HONING.

BiJ besluit van Uwc Majesteit, van 15 Maart 1821, n°. 105 , Averd ini.iai,.g.
eenc Coniinissic bijeengeroepen, aan welke liet Iloogstdenzelven behaagde eene zeer moeijelijkc taak opteleggcn.
Uavg Majesteit begeerde, dat deze Commissie aan Hoogstdenzelven oo£>n«rk va..
.
^
lulling ier Onremisiiv.
de plaatsen en Avijze zonde voordragcn, A^an Avaav eji op AA'elkc, de
AA'ateren A’an Rijn , Lek, Waal en Maas, bet zij naar liet Hollandsch
Diep, liet zij A^an en naar andere meet boA^envA^aarts gelegene punten , zouden kunnen AA^orden afgeleid, ten eindc daardoor de rampen
afteAveren , AA^aarmede vruditbaro en uitgestrekte gedeeltcn A’an bet
Vaderland zicli elk jaar door de OA’evstrooiningen der rivieren bedreigd A’inden. Uwe Majesteit begeerde, dat in dit onderzoek niet
alleen acbtzoude geslagen AA’orden op bet kracbtdadige A’an Iiet redmiddeljinaar dat de groote coinnierciele aangelegenlieden zonden AA'orden
in bet oog gebouden, terAA'ijI andere ineer of min aangelegene belangen zoo min mogelijk zouden mogen Avorden gekAActst, en de kosten der uittevoeren AA’erken moeten gedragen AA'orden door die distrikten, Avelke, naar bet oordeel dier Commissie, daaiAan bet Aoordeel genieten zouden, ten einde die bekostiging zoo Aeel doenJijk
buiten laste van’s Rijks scbatkist te doen plaats bebben.
1

(2)
Moeijcli)kbtfid raa derxeZrirr UaL.

ntcrlijdeii rta dc Hfercn Van Ix^ydeu eoVau

'r»arii;hrdeii, waariaot!
QCCooiiaii^it: Ic vTorslclr

Niemand dergenen, welke Uvve Majcsteit had goedgevonden tot
dit moeijelijk en belangrijk werk tc rocpen, liceft, noch voor zich
zelven, noch voor zijnc medeleden, de zwarigliedeii ontvcinsd, AVelkc
de vervulling van Uwer Majesteits hegcerte zoudc ontmoeten, eu
alien zouden gcA^dssclijk deze taak, als voor hunne krachten met
berekend, nimmer op zich hebben genomen, indicn hot besef van
pligt jegens Uwc Majesteit en het A^adcrland, him niet had aaiigespoord, om ten ininstc eene poging te Avagen, om aan dc cdelc
bedoelingen van Uwe Majcsteit te voldoen.
De Conimissie betrenrt, dat zij , in den loop 'i nn hare ■wcrkzaandieden, hot verlies van twee harer mcdclcdcn hceft inoctcn ondergann .
"wier namen hot genoegzaain is te nocmen, om hot gcinis tc doen
besclTen, hctwelJc liare beraadslagingcn door lain afzijn hebben moeten lijdcn. De Heeren Van Leyden Van Westbarendrecht en Van
S\vinden zijn tc vroeg gestorven voor de bclangen van het vadcrland, aan hetwelk zij bcidc, in ondcrschcidcnc bctrckldngen, uitstekende dieiistcn hebben bcwczen, doch vooral had de Commissic
gehoopt, in dc 'vvijshcid, dc kcniiis on ondervinding dicr iiitiniintende mannen, in hare verkzaamliedcn cenen vasten steim te ziilicn
vinden. Vooral had zij zicli gcvleid, dat de groiidigc, nitgebreide
en door geheel Eiiropa erkende, gelecrdbeid van den Ilcer Van
Swindell aan IJwe Majesteit en aan dc natic cenen -waarborg
zoude liebben aangeboden, dat hetgeen door de Coinmissie wierd
vourgcstcld , de tocstemming had -ixi-v/orven van ecnen man , wiens
weergalooze lickwaamlicid, niet allccn in dit land, maar ook elders ,
op don boogstoii prijs gcscliat werden.
Ofschoon dan ook dc Icdcn dcr Conimissie reeds bij don aanvang
hunner ondcrzoeldngcndoordrongen waren van dc moeijclijliheid van
hetwerk, hetwelk him te verrigten stond, heeft de ondervinding
aangetoond , dat, naar mate hunne wcrkzaamhcden werden voort-

gezet, ookdezwarigheden, waarraede zij te worstelen hadden, vermeerderden.
Het wordteenparigerkend, dat de staat onzer rivieren steeds ineer KeiiparigUciJ xA-a
hedcrl dcr rivi*:en ineer voor de aanpalende lage landen gevaarlijk wordt. Men ncinenil
rt‘n.
steint vrij algemeen toe, dat de ophooging der Leddiiigen, en de beleniincring in de beneden-monden der rivieren de gevaarlijkste gcvolgen Ivunnen liebbcn, doch verder dan dit cnkcle punt, bet gcvaarvollo namclijk van den tegenwoordigen toestand der rivderen, strekt
zich de censtcmmiglicid van gevoelens niet nit, ^locli de uitgestrektheid van hot gevaar, noch de gcs'olgen van mogelijke en gedreigde
ranipen, veelinin de middelcn, welke tot voorkoining of leniging
zouden kiinneu aangewend warden, Icveren eenige punteu op, waar
over zij, die gelioudcn worden der zake kundig te wezen, bet
ecnigzins eens zijn.
jjciliuerkcn
Dat bij elken boogen Avaterstand, bij ijsstopping, bet gevaar drin- de I}cloencniciidc
rerhnognig ran Axa waleTJpipjj«*d
gender wordt, kan niet wel ontkend worden. .De peilnierken, de aau.
hoogstc waterstanden in verscbillende noodlottige jaren aamvijzende,
zijn op versebeidene plaatsen langs de rivieren, te Nijmegen, Arn¬
hem , Ti'd, Gorinebem enz. voorbanden, en toonen klaarbiijkelijk
aan , hoe bij elke zv\-are ijsharing de waterspiegel achter de ijsdammen hooger dan voorheen oprijst (^).
Do laatste winter heeft ook geleerd, dat bij opene riAner het
water tot eene te voren ongekende hoogte kan oprijzen (=). Doeli
vuclon aatigaauitc

A'ersebil 'aii K' ’''*’’*omlrrnt <1** iniddf:*'!: Ui‘.
liorsif 1.

(') Zic cenige der vaamcmingen dieiiaangaandc in do memoric betrekkclijk den
staat dor rivieren enz. van den Heer J. Blanken Jz. 1823 pag. 79.
(») In October 1824 waren do ineeste rivieren van Duitscliland zoo aannierkolijk
buitenlmnne oevers getroden , dat men meende , dat dit door onderaardselie vulkanische uitbarstingen zoudo veroorzaakt zijn. Dock de groote hooveelheid regen , in dat jaar in
Duitseliiand gcvallcn , is genoegzaam, om dit verscbijnscl te verklaren, gelijk de
HooTlceraar Munckc te Heidelberg in de Annalen dcr Physik 1825 B. 79 , pag. 129
beeft getoond. De gcmiddelde lioeveelheid hemehvater te Heidelberg is geivoonlijk in
de zes aomemaandeu 433 strepen , maar in dcu zoraer van 1824 was dezclve 814 strepen.

1

•

(

De ntalileleu, tol lierBlel
roorgesUgeu * n'in ilrijJig met elkanflcr.
Verlioaging Jei-

Vorlaging Jer dijkeji.
Zijdelingsche aileidiii*
gen door sommigcn als
nutti'g » door anderen als
aadcclig beschouwd.

AAuidingra
wanrij.

bo\ tn~

Afleidingfn
waart5.

bcnedca-

Afleiding langs
den
Gelderachea IJasel nutlig
rnlgens iommigen.

5chadiiljik rolganj jmlereit.

■\'erder dan deze eenvoudige gevolgtrekking, uit cene in hef oog
loopende ondervinding ontsproten, vindt in de aangelegenhedcn
van onzen waterstaat weinige overeenstemming van gevoclens plaats.
Ue niiddelen, die tot herstel van den erkenden hagchelijkcn tocstand
del- rivieren worden voorgeslagen, zijn niet alleen niteenloopcnd,
iiiaar dikwijis regtstrceks strijdig met elkander.
Ondei- de waterbouwkimdigcn, die liuniie voorslageii wereidkuiidig
hebbeu gemaakt, zijn er, die meenen, dat het rcdmiddel in vcrhooging eii verzwaring der dijken bestaat, en anderen integendeel beweren met kracht van redenen, dat zulk cene algemeene verhooging
eii verzM'aring physiek en finaucieel onmogelijk meet geacbt ■wor¬
den, terwijl nog anderen juist het tegenovergcsteldc, te'weten: bet
verlagen on afslecliten dcr dijken, aanraden.
Zijdelingsche afleidingen worden door eeiiigen voorgcsteld, doch
daarentegen verzekeren anderen vrij stellig, dat van dezelvc gecnc
de minste goede gevolgen te hopen zijn. Ook onder hen , die zijdeJingsebe afleidingen als redmiddel bescboiiwen, heerscht geen min¬
der versebil van gevoelens. Teiwijl de eene beweert, dat elkc
afleiding, aan de boven - rivieren beproefd , nutteloos of scbadelijk
zoude zijn, houden anderen vol, dat de voorgeslagene afleidingen
benedenwaarts de ergste gevolgen voor de belanghebbende distrikten zouden moeten hebben.
Een beroemd waterbouwkiindige meent, dat de Geldersche IJssel
eene niittige afleiding noordAvaarts aan de boven - rivieren zoude
kunnen A^erschaffen; een ander, niet minder uitstekend Avaterbouwkundige, houdt alle afleiding op de boA^eii - rivieren en noordAA’aarts
voor scbadelijk of onA'oldoende, en wdl dezelve zuidAA'aarts en
beneden zoeken.
Doch, wanneer men het al OA'er de plaats der afleiding eens mogt
zijn, de Avijze hoe levert nieiiwe geschilpunten op.

Zal ineu de afleiding door iniddel van kanalen bewerkeu, zuilen Afleidiu^ dour kanaUn
het overlaten, ziillen het sluizen zijn? Elk dier gevoelens vindt
ijverige voorstanders, en ontmoet hevige tegenspraak.
Maar, indien men geheel in gevoelens versehilt omtrent hetgeeii tot
herstel van den erkenden veegen
toestand gedaan behoorde te worden, denOnzckcrheid
aani^aaods
o
tegenwoordigea lo«niet minder is het te bejammeren, dat men aangaande den tegen- »und vm laucn.
■\voordigen staat van zaken zeer verschilleiide denkbeelden heeft.
Zoo worden de noorder Lekdijken, die ge^ds een hoogst
aanzienLckdijkcii ,
volgcai
1
1
•
sommigcn in ton gcvaarlijk en rijk distrikt beschermen, door eenigen gehouden, als m uiken auai.
eenen zeer gevaarlijken staat te verkeereii, tenvijl zij , die iiit
hoofde hunner betrekkingeii met den toestand van deze belangrijke voi-=ii4 audcrcn u «
dijkeii bet ineest beboorden bekend te zijn, betiiigen , dat dezelve
zich in den bestcn toestand bevinden, en geenen den minsten
grond tot ongerustbeid opleveren.
Het zoude niet moeijelijk valleii omtrent andere rivier-distrikten
even tegenstrijdige berigten, aan de Commissie omtrent de belangrijkste aangelegenbeden gegeven, optenoemen, want dat wezenlijk
of venneend bijzonder belang niet zelden de gevoelens wijzigt, om- Elgcnbclang, werk;«aia
•
«
j
aaiigclegcnbcuou
trent hetgeen in den waterstaat behoorde of niet behoorde gedaan dor nvicrcu.
te worden, heeft de Commissie maar al te dikwijls ondervonden.
Het zijn vooral deze onvolledige en tegenstrijdige berigten, welke uitMoeijcliilr.hcid
oiitaUj^n
onvoUcdlgc eu
bet buitendien reeds zoo moeijelijk werk der Commissie aanmerkelijk “"idis'^ opsavca.
hebben bezwaard en vertraagd.
De Commissie heeft reden gehad, oni zich meerinalen te overtuigen, dat in aangelegenbeden van den Waterstaat er niets noodzakelijkeris, dan dat zij, die geroepen zijn, om over deze gewigtige
belangens te oordeelen, zich door eigene bescbouvdng van hetgeen
bestaat, en van hetgeen men voor heeft te doen, grondig onderrigten.
Het volstrekt gemis
aan rivierkaarten, op eene genoegzaam groote tea,cebrek aan riTicrkaar^
schaal, om met eenig nut gebruikt te kunnen w'orden, is ook zeer
,
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G<*mis T«ii erii d-.'pot
vao ka.irlca cu plans
vuor dett watcrtUal.

l)c Celderschc iJsscl
de ecn1|;e rivior, w.iarvAn
ksaiteu ToorliAndcii 2)ja.

Kens^czhtdhciil, die nii»
(ler dRicdonderComimsalo
liccfi gcliecrscht.

KenparigliHil ran r.ordeel der Icdcn van de
Cummissic.

Orda, welkc iu dit rap*
^>ort zal in acht geDomeii
'worden1. Schctsvan den hydraulischen tocstand dcr ri-*
Tiar-provincion.

beJemmereiid geweest voor hare werlizaamiieden. Niettegeiistaande
het grool aantal opmctingcn, waterpassingen cii kaarteringen, in de
laatstc jarcn gedaaii, zijn dc gapingen in dit stuk vcelvuldig en
bijna ongelooflijk, zoo dat zich het gemis ran ecu algemeen depot
van kaaiten cn plans voor den waterstaat op de levendigste wijze
doet gcvoelcii.
De Gcldersche IJsscI is de cenige rivier van onze noordelijke
provindcn, -waarvan eeno bniikbare kaart voorlianden is; van de
Maas daajcntegcn, is cr dcr Cominissie geeiie bekend; die van Rijn,
Waal cn Lek, zijn doorgaans te klein, te oud en te onvolledig, om
tlians nog gcbruikt tc kuniien worden.
Ondcr alle doze mocijelijkheden strekt het der Cominissie tot een
bijzonder gcnocgen, Uwe Majesteit te kimnen vcrzekeren, dat derzelvcr leden in den langdurigen loop hunner werkzaamhedcn,
steeds met dc wenschelijkste eensgezindheid zijn bezield geweest,
met ijver hebbcn getracht ellcander voortclichten , de zwarigheden,
die zich voordeden, opteruimen , hetgeen duistcr Avas , te onderzoekeii,
dat, met een woord , alien hebben gepoogd dc waarheid te Adnden.

Het gelukldg geA-olg dezer stemming is ecne cenparigheid in het
beoordeelen geweest, waarmede gewis geen der leden A^an de
Cominissie zich bij den aanvang hunner Averlczaamheden had mogen
vleijcn, en AA'clke zeker veel heeft toegebragt, om aan de behandeling van zaken in hare bijeenkomsten een karakter van rondborstigheid bij te zetten, hetAV'elk te liopen is, dat op derzelver uitkomst
eenen gunstigen inAdoed zal hebben A oortgebragt.
Om in het voordragen A^an hare denkbeeldcn eenige orde in acht
te nemen, zal de Cominissie in de eerste plants, eene zeer korte
schets gcA'en van den tegenAA^oordigen hydraulischen toestand van
dat gedeelte van ons A^aderland, hetwelk in de nabijheid van Rijn,
Waal, Maas en IJssel is gelegen.

(7)
In de tvoeede *plants zal ziiJ de onderschcidcne plaiinen beoor- ii.derschoidcaeonlwerpen.
ueoordejiins a« ondecien, welke men tot voorkoming of leniging der bestaande gevareii
lieeft voorfredraffen, en eindeliik in de derde plants opgeven het- m. voorjuj van hot
°
°
•'
geaa to detcii te ilacii
geeu, iiaars inzieas, tot ycrbetering zoude moetcn ca kunuen gctlaaa
wordeu.
Men aclit het noodig, om eenckorte schctsvooraf telatcngaan van
den tegenwoordigen toestand van dc rivier- distriktcn, oindat der
Coinmissic dc mogelijklieid is voorgekomen, dat nict alien, aaa
Avie welligt dat rapport zal in liaiiden komen, cvcnzoor daarincde
inogcn bekcnd geacht worden.
In liet bcoordcclen van hctgecii andercn hobben voorgeslagcn, zal
de Coinmissic pogcn rondborstig en tcvcns besclieidca te zijn. -- Zij
zal trachtcn te gelijk in het oog tc hoiidcn, M-at men aan de waarlieid, aan Uwe Majcsteit, aan hot vaderland, enook aan de verdiensten verschuldigd is van maiinen, vaarvan sommigcn met dc uitstekendste talenten zijn begaafd, en welke alien met den prijselijksten
ijvcr getracht hebbcn datgccn voortcdragen, hetwclk zij ooi’deelden
tot hcil en redding in zulk eenc gewdgtige zaak tc kunnen dienen.
In dc voorstellinffO van hare cigeiic
denkbcelden lioopt de Com- Commissie
oogpuni,ItcLw.amii
iio
^
docl van
missic zicb steeds tc hcrinnercn , dat bet oogmerk van Uwe Majcsteit bij
i.oaci,uuwt.
hare bijcenroeping niet gcwccst is, dat door haar een nicmc jdan yaxi
iicrstel van den watcrstaat zoude ontwovpcn worden; Hoogstdezclve
lieeft vccleer vcrlangd, dat dc Commissie , met in liet ooghouding
van hetgecn door Uwe Majcsteit bij dc , aan haar gegevene, instructie is voorgeschreven, de ontwerpen van anderen zoude toetsen,
daaiuit kiczen hetgeen het aannemelijkst mogt voorkomen, en tc
gelijlcer tijd voordragen, hetgeen de ondervinding van alle tijden,
en dc cenparigstc overcenstemming van dc kundigstc mannen in het
vak der waterloopkunde, sedert jaren hceft aangeraden.
aoCommiMi.
Het kan niet anders, of hetgecn der Commissie nuttig en oorbaar
tea.

is voorgekomen, zal weJligt iiiet alleen aanloopen tegen de, misschien
meer gegronde, gevoelens, en mogelijk tegen de vooroordeelen van
sominigen, maar voorzekcr tegen de bijzondere belangen of wenschen van velen.
De Cominissie is <ius voorbereid op tegenspraak en berisping, en
zal dezelve stilzwijgend verduren, in de voile overtiiiging, dat zij
geenszins zichzelve liceft opgeworpen, om over deze belangrijke
zakcu te oordeelen, norli ook zelf niet gemeend heeft, dat hare
kunde en ondervinding voor die tank berekend "waren, maar dat
zij, door Uwe Majesteit geroepeii, hare beste pogingen heeft aangewend en moeten aanwendeii, oin zich eerlijk en getroinv van den,
haar opgelegden , last tc kwijteii.
I'cgcnTToorilige hy«lrauliscbc toestand der ririer-fTorincica.

De TcrbcLijnselen Tan
onir rlTieren ziin aictbijxorder aan dit land eigen.

^

«•

Men nioet zich niet A oorstelleii, dat de toestand onzer Nederlandsche ^i^nc^en, en de rainpen , waannede zij ons bedreigen , iets geheel
bijzonders zoude ople^ cren , hetwelk dit land alleen met noodlottige
gevolgen zoude dreigen. Alle groote rivieren, bijaldien zij niet
over rots- of steenachtigen bodem in zee vloeijen , vormen aan
hunne beneden-mondingcn verlandingen, door welke zij zich gemeenlijk met verscheidon takken in zee ontlasten.
De Nijl, de Donau , de Loire, de Garonne, de Rhone, de Wezer,
de Elve, de "Weichsel, de Po, de Adige , en, met een woord, alle
rivneren van Europa bevinden zich in dit geval.
De groote stroomen van Amerika, de Orenoque, de rhder der
Amazonen, de Mississipi vertoonen het zelfde vcrschijnsel op eene,
nog veel grootere , schaal.
Allen hebben aan hunne uitmondingen vele en uitgestrekte ver¬
landingen , door welke zij met verscheidene takken, doch met eene
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vcrtraagde snelheid in zee vloeijen. Die lage, door de rivieren
gevormde streken, zijn meest altoos vruchtbaar, cn worden niet
zelden, gelijk in ons gezegend vaderland, de zetel van bescbaving,
geluk en welvaart (^).
Maarde oorzaken, welke dien vrucbtbaren bodcm bebben gevornid,
werken inede, oin denzelvcn van tijd tot tijd aan verwoestingen
bloot tc stcllen, die wcl aan do nog onbewoonde oevcrs dcr gvootc
rivieren van Ainerilia nict worden opgcmerkt, dock Avelke , in de
ineer bcvolktc cn lage rivier-gewesten van Eiiropa, al wat de
uijvcrbeid der bcwoners hecft daargosteld , voor eenc poos kan verwoesten.
rnhcnIn bet algeineen kan men vaststcllen, dat alle rivieren hare genAllebareiMiercii
b-diUngeu . <n
verzamlen
nan
i.arc
boddingen aan de benedenmonden verboogen, en liierdoor worden jnonden.
dezclvc al ineer cn nicer ongesebikt, om bet water, betwelk in
lioevcelhcid niet vermindert, af te voeren; dit bederf neemt
aanboudend, cn zoo lang toe, tot dat eindelijk de rivier zich eenen
nieuwen doortogt sebept, waarin zich wederom dezelfde verscbijnselen opdoen, welke den ondenuitloop verstopt baddeii.
De peiisebaal en bet kenmerk, waardoor voor eeuwen de boogte
van bet water van den Nijl word aangewezen, bestaat nog, en de
fransebe gelecrden, die dezen oudeii Nilometer met de tegenwoordige waterstanden in die rivier bebben vergeleken, bebben eene
aannicrkelijke opbooging van den grond en van den waterspiegel
waargenomen.
De Po in Italic verhoogt deszelfs bedde niet minder dan de
Nederlandsche rivieren. De fransebe regering heeft deze rivier door

(') Zie dc voorbcelden hiervan aangehaald bij Wicbeking , Theor. untl Practische
WaHserhauhunst, T. 1 , P. 5 cn volgende , en ook vooral Cuvier in dc voorrede
van de Recherches sur les ossemens fossUes.

2
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deiT beroemden waterbojiwkundigen Prony doen onderzoeken, ten
einde de middelen te berameii, waardoor de overstroomingen, die
even als bij ons, steeds meer en mcer toenamen, Iconden worden
voorgekomen. Men bevond, dat de waterspiegel in de Po hooger
stond dan de daken van de huizen tc Ferrare, en dat er geen ander
iniddel, om deze rivier en de Adige te verbetcien, overbJeef, dan
aan dezelve afleidingen langs nieiiwe beddingen te bezorgen.
Het verschijnsel derhalve, hetvvellv in ons vaderland dikwijls en
te regt zoo veel bekommering baart, is geenszins aan hetzelve allcen
eigen, doch er bestaan bijzondere oinstaudigheden, die hetzelve
voor ons aanmerkebjk Avijzigen (^).
lledcn«ii,
<le
Vooreerst is geene der groote rivieren A'an Enrojja , waan^an do lage
v«r5chijitA4:teii aau de riV ier»n in nn5 vaderland
ocA'^ers zoo stork bcAVOond zijn , zoo zeer aan ijs.sto])])ing onderhevig
jurfr g4«dvcln den elder*
als die van ons vaderland.
IJigang , %eaar«4ii de
De rivieren van Frankiijk, A^an ItaJie, van Spanfe, kennen geenen
r:vieieit ran Fianknjk. en
Italie niet ouderwurpen
aanmerkelijken ijsgang. Maar daarentegen, heeft de nijA^erheid en
rii r».
Uaarentegen henft de
t'.ijverheid der Nederlan- bedrevenheid onzer landgenooten, als opgescherpt
door den draiig
dors Tele ui«r gerarru
ro/nii«iJicrd
der omstandigheden, znlke maatregelen Aveten te beramen, dat,
lietgeen elders als hoogst gevaarlijk Avordt beschonAvd, door ons
bijna met gernstheid kan Avorden aangezicn.
Ko'>ge traieraiaadeti bii
De hooge Avaterstanden bij openc rivier toch zijn bet, die voor
f>peitc neier rooruamelijls
{.evaarliik. in llalie.
de rivieren A'^an Italic, Avaarin niminer ijsgang plaats heeft, alleen
1>L.) uo* de ijskartngcn
geducht kunnen zijn. Maar bij ons zijn bet toch 00k nog voornamelijk
vvori'.anieiijk to dnchlen.
de ijskaringen, die Avezenlijk A^reesselijk kunnen AVorden. limners
Verbetcringon , tan de
1771 en vervolgens die aanmerkelijke AX'randeringen aan
rivieren in 1771 toege* nadat in
bragt.
de rhderen zijn daargesteld geAVorden, Avelkc de uiterste drang der
omstandigheden toen noodzakelijk maakte (^), heeft men , bij open
(*) Zie over de verzanding der Nederlandschc rivieren de verhandeling van Rolstra in
de Verli. der Haarl. Maatsch. 1 deel, p. 733.
(*) Zie onifrent de verbeteringen, in 1771 aan de bovenrivieren toegebragt, vooral de
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rivier, zonder ijs, op onze rivieren, wanneer elk, aan wien cenig
bestuur of beheer deswege is opgedragen, zijnen pligt betracht,
zelden eenig merkelijk gevaar te vreezen. De voorbeeldelooze hoogte
van den Rijn in November 1824 heeft overal langs deszelfs boorden , in Zwitserland, Duitschland en Frankrijk, vervvoesting en vernieling verspreid, alleen in ons laag vaderland hebben de middelen,
door onze landgenooten aangewend, alle schade van eenig belang
voorgekomcn.
He srhidc , in cn? viHet is wel waar, dat in 1824 op vele plaatsen zicli aandedijken derland
door don hoog«*n
riviersland veroorwakt, is
oiel
te
bij het
zeer gevaarlijke verzakldngen en doorkwellingen vertoonden, welkc dc geen in iioemen
hoogerc strekeu
rampzaligste vooriiitzigten opcndcn, dock de onvermoeide vlijt van gebeurd is.
Er hebben wel rerzakde beambten van den waterstaat, van de dijksbesturen en de in- kingen ydnats geliad , docb
de ijrcr der ingeicteneu
beeft bet gevaar afgagczetenen, heeft het gevaar voor ditinaal afgewend. Indienraen wend.
dus voor onze rivieren, ook bij ijsgang, het gevaar zoo veel kon
verminderen, als hetzelve, voor blanlc water, sedert de bemoeijenissen
Hot groote vraegituV
van 1771 is verkleind , zonde menmogen rekenen, het groote \Taag- belrekkeUjk
onze rivieren
bestaat, om bii nsgang
stuk, de vermindering namelijk der gevaren, met welke de rivie¬ ongelukken voortekooidii.
ren een groot gedeelte van het vaderland bedreigen, hetwelk de
watcrbouwkundigen sedert zoo lang bezig houdt, opgelost te hebben.
van Kiin
De twee hoofdrivieren, die zich door ons vaderland in zee ont- cnBaschrijviog
Waal.
lasten, en door hare overstroomingen den grond, welken zij weleer
vruchtbaar maakten, somtijds bedreigen, verdeelen zich, even gebjk
de mcestc stroomen, aan hunne benedenmonden in verscheiden
takken.
Ycr’iand drr NodriDeze takken hebben onderling gemeenschap, zoo dat men de laud^ciie
rivieren,
Nederlandsche hoofd-rivieren niet elk op zich zelve, maar ais in
resoluticn van Holland van 1770, cn de Verzameling van rapporten en verhalen en
rerdere stukken , betreffende de doorsnijdingen en tverken sedert 1771 op de hovenrivieren aangelegd, verxameld door C. Brunings, en uitgegeven op Inst van t
Provinr.iaal Commite van Holland, 1798 , 2 dcelen in folio.
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■\V«4l .
Kederrijii, IJssel, Lek.
>44naal raa Si. Andries.

Maiw
5ter\*e

'NoOTii.

vral i>«

IJsdaameQ

een onderling verband staande , meet beschouwen. De Waal, dc
Ussel, Nederrijn en Lek zijn de takken van den Bovenrijn. De
Waal opent bij St. Andries eene gemeenschap tnsschen deze rivieren
met de Maasj deze vereenigt zich noginaals bij Loevestein met do
W'^aal, en vormt met dezelve gezamenlijk do Menve, die zicli, eu
door de Icillen van den verdronken Zul(lho!!nndschen waard, cn
langs Dordrecht, ontlast; aldaar heeft dezch e Aveder gcdecitelijke
gemeenschap met de Lek door de Noord; voorts vloeit dezelve
door verschillende mondingen en taklceii naar zee.
Wanneer des winters, nadat de vorst de o])pcrvlciktc dezer
rivieren tot ijs heeft doen stollen, de dooi begint iiite’^ alleii, kunnen
de losgeraakte ijsschotsen niet zoo spoedig, als de drang van liel
water , hetwelk de bovenrivieren afvoercn , vordert, zich naar zee
ontlasten. De schollen paldien zich o’\'cr en op elkandcr, cn stckeii
met derzelver punten in den opgehoogden bodein der rivier, en
vormen die geduchte ijsdammen, waanan dc geATcesdc ge'S'oIgcn
na de onheilen van 1809 cn 1820 elk nog ^ ersch in het geheiigen
liggen.
Die ijsdammen echter, die dik-svijls eene ontzettende iengte hebben ^
en den afvoer van het afkomend bovemvater bclemmeren, versto])pen nogtans niet geheel en al de rhder. Zij zijn nimmer zoo gcheel
digt, dat niet eene aanzienlijke hoeveclheid water, zoo door de
openingen, Welke in de ijsdammen bestaau, als langs en onder
dezelve worde afgevoerd. Doch ddavijls overtreft de hoeveelhcid
van het aangevoerde water die, welke dc ijsdam doorlaat; de
rivier rijst dan ziender oogen achter dezelve op, somtijds tot aan
en boven de kruinen der dijken en waterkecringen; wanneer dan
de ijsdam niet doorschiet of opruimt, moeten dc dijken doorbreken
of door overstorting vernield worden, en de geheclc massa van ijs
en water, die de rivier afkomt, wordt met gcAveld over dc landen
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verspreid, en herschept dezelve in eenen waterplas, sointijds ter
diepte van vele voeten.
De hoeveelheid waters, welke de rivier meerdcr aanvoert, dan
door de openingen van den ijsdam kan outlast wordcn, is diegene,
welke in die omstandigliedcn zoiide inoeten wordcn afgeleid (*),
om do gevaarlijke gevolgen waarinedc dezelve de dijken bedrei
gen, afteweren, want tot dus verre zijn er geene iniddclcn bekend,
iJsdammcn roCTlekowelke het zetten van ijsdammcn hebbcn kunnen voorkomcn, of nien of optcruimeii oamogolijk,
dezelve wegneinen, wannecr die zicli ceninaal ge^ ormd liaddcn.
l)c inlddeleu . ilaarto^
■Men heeft wel vele iniddclcn tot dat einde oorgeslagcn, docli voi»r{;c3la>’cu , altoos «jjlocrcikcnile bproiidon.
gcen derzelvc liceft aan lict ooginerk beantwoord, cii "Mij inoeten
liekennen geene hoop tc koestereii, dat men hierin ooit uaar A\ensch
slageii zal. Men heeft pogingcn aangewend, om door loszagiug de I/o»£agIn^.
afvoeving vanhetijs tebevorderen(=^), cndusdc gevolgenvanijsdammeii
Met buskruid hel iji I'-i
voor tc komen; men heeft getracht dezelve met buskruid tc doen springen, docu
S|ivi»sou.
of met kanon er bres in te schieten (3); men heeft beproeid, om dooi middel van dennen, aan elkander gekoppcid en dwars in de rivier\anboord
tot board gelegd,het afdrijven vanhet ijs te stuiten (‘’^); men heeftvoorHot ijs met pnlen cn
geslageJi, om, nog eerde ri'\’ier losgaat, het ijs door palen en juflfers julTers
v&sUohouden*
aan de oevers vasttehouden, claardoor alle beweging lan het ijs, en

,

(‘) Zic hicrover de verhaudclin^ van den liccr Goudriaan, over het viahen van
zijdelingsclie afleidingen , uitgegeven door het Kon. Iiisdtunt, 1823.
(-) Dlt is ondcr anderen aan het Goiuite Ccntmal van den ^Vaterstaat oorgestcld.
Men iiccft ook te dien tijdc eon ingeniour naar Z-vveden gezouden , om te onderzoeken ,
of cn hoe men daiir het ijs der rivicren loszaagt.
(3) Silberschlag zcgt , door het springen van bommen ijsdainmen op de Live tc hebben opgcruimd. De Prins Leopold van Anhalt Dessau scliij nt het cerst beproefd te
hebben
ijsdainmen met kanon te bcschicten. Silberschlag schijnt nog al vertrovnven
op de uitnerking van buskruid to hebben. Zio Mem. de VAcud. dc Uerhn , 1786 ct
1787, p. 79.
Dit is door de hecren J. van Geer cn C. Zillozcn tot voorkoniing der ijsdanuuen
Toorgeslagen. Zic de rverken der llaarlemscbc Maatscluippij , 15 d., p. 513 en 17 d.
2 stuk , p. 237.
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i.V*Lukk«a.

Oe ophooging der rivicrbeddcn verourxaalct
-TCrhuogiag van den waIvrspirgct.

Uitgroviiig en uitbag*
geriiig vao het bed der
rivioreo.

Krabin&chines.

tJifgraving eoo Wei,
ale krabbing ol’ rocriog
Tan dea groud » cntoeTeikccd.

<ius het zetten van dammen voortekomcn; anderen hebben ijsbok*
ken tot dat zelfde einde in de rivier \villen plaatsen, doch het zal
wel voor ieder, die met de gesteldheid van ecne hevrozen rivier
bekend is, onnoodig zijn te bewijzen, dat deze voorslagen geenszins als voldoende middelen beschouwd kiinnen worden.
De gestadige ophooging van het bedde der rivieren, vvelke aan
de monden van bijna alle stroomen eigen is, veroorzaakt eene
verhooging van den waterspiegel, waartegen de dijken en waterkeeringen, indien er geene andcrc middelen worden aangcwend, in
gelijkc cvenredigheid zoiiden moeten worden vcrhoogd en versterkt.
Men heeft dikwijls voorgeslageii, om de stoffen, welke de bovenrivieren aanvoeren, cn welke, naar mate van derzelver gcwdgt,
cn van de snelheid van den stroom, vroeger of later nedervallen en
het bedde verhoogen, of door roering en krabbing van den bodem
te verplaatsen, of door baggering en iiitgraving wegtevoeren; doch
het denkbeeld der dadelijke aanwending van deze middelen tot
algcmeene diej)houding van het bedde heeft nimmer kunnen oprijzen bij hen, die wezenlijk zich door eigcne en naaiiwkeiirige bescliouwing overtiiigd hadden van hetgeen bij onze rivieren gebciirt,
en wat bij dezelve werkdadig uitgevoerd kan Avorden. Behalvc dat
er nog geene voldoende werktiiigen uitgovonden zijn, om door
krabbing of roering van den grond de ophooging van den bodem der
rivier A'oortekomen, zoude men, al Avaren daartoe de geschiktste
werktuigen voorhanden, niets uitrigten, dan dat men het grind,
het zand of de klei A^an de eene plaats naar eene andere voerde,
alwaar dezelve als dan op nieuAV bezinken , en dezelfde of misschien
nog gevaarlijker opstoppingen veroorzaken zoude.
Indien het middel van roering of krabbing van den grond de
uitschuring van het bedde en dus de diephouding der rivieren
zoude kunnen ten gevolge hebben, moest deze uitschuring tot in
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zee worden voortgezet, tenvijl door dczelve anders niets meer
zoude gedaan worden, dan dat de benedenmond der rivier en dus
derzelver uitstrooming in zee, voor afvoer van water en scheejivaart
beide, des te eerder zoude bedorv’^en worden.
De uitmuntende waterboiiwkundige, Melchior Bolstra, bokcndc
dus reeds in 175-4, dat aan eene verdieping A'au het zich verlioogende bedde der ri\’leren door wcrktuigeu, welke den groud roeren, niet was te denken. (*)
Het uitbaggeren of iiitdiepen van liet verhoogde bedde is aau
geen minder onoverkomelijke zwarigheden onderheAug. Dit middel
toch , gelijk verstandige rhderkundigen , als Giiglielmini, Silberschlag
cu Brunings, hebben aangetoond, en zoo als do ondersanding ook
genoegzaaiii heeft geleerd, lean nimmer iets op den duur baten,
indien men niet tcA'ens belette , dat de uitgedicpte plants niet op
nieuw weder v'olschiete. (^)
Men zoude dus moeteii besluiten , om zondcr ophouden allc dc
stoffen, welke de rivieren aanvoeren, iiittebaggeren, eene zaak,
welke de groote Brunings te regt onmogelijk noemt (3), en die
ook nog dan onuitvoerlijk zoude blijA'en, al waren de baggermachines reeds op dieu trap van A'olkomenheid gebragt, M'elken zij
thans op verre na nog niet bereilct hebben.
De beer Goudriaan zegt aatigaande de uitbaggering tier rnderen
teregt, dat men, om over zulk eene voorgeslagen uitbaggering te
oordeelen, slechts de lengtc en breedte der rhderen de "Waal, Neder-

(') I'erhandelingen Hnarl. Maatschappy, 1. doel, p.-ig. 733.
(*) GugUelmini della natura de Fiumi, C 5. Silberschlag rowi tensserbau art
*tromen, S. 24. Verhandelingen Haarlernttehe Maatschappy, d. 1;',, p. 507.
(’) Dit uitbaggeren under anderen is voorgeslagen door Jan van der Linden Govertz..
Haart. Maatschappy, 16 deel, p. 469.
Mcmoric, aan dc Commissic ingediend, dato 28 Jannarij 1823, pag. 10.

Ceroelen van
daaromtreol.

Gtfvoclen van Ornnin^a
en aadereit iimlreat de
uitdieping.

Gevocleu ran dm Iloer
Goudriaan*
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rijn en Lek en IJssel, oppen^Iakkig op de kaarten hebbe te mcten,
als wannecr men be'vdnden zal, dat de oppen lakte van bet bed
■\an alle deze strooinen meer dan honderd inillioenen vierkante
ellen bedraagt, cn, waiineer men zicb bcrinucrt, dat eeiie cubieke
el nitbaggering cn vervoer van grond en zand al ras tot f 1
ulidtcpinf; t5 fiiian- 0])1
cicel oiunogclijk..
^ vlimt. dan zal men inzien, dat, om dc livieren circa eene cl op
die wijze to verdiepen, reeds bonderd miliioenen zouden gevorderd
•worden, en telkcns, in den tijd, dat hot rmerbcdde tkinc
cl zonde verboogen, op niciiw wederom bonderd miliioenen
zouden mocten bestecd worden. Doeb al v.'are bet, dat men door
meer volmaalctc bagger- of diepmachines , of ook door andere iniddelcn de kosten, tot deze nitbaggering vcreischt, tot op dc lieift ,
hetgeen de Cominissie met vermoedt, konde A'crmindereu, <lan
tocb zoude deze nitbaggering op den dunr, haars inziens, financieci
en pbysiek onmogelijk bevonden worden, om nog niet cens tc
spreken van de onmogclijkbeid, die er zoude zijn , om gcrccdeiijiv
eene berging voor de uitgegravene of uitgebaggerde specie te \indcii.
De oorsprong der rampen, welkc de rivieren maar al te dik\\’ij!s
Oorzaak dcr rampen
ann de I^ederlandsclie
veroorzaken, is derbalvc, naar bet oordeel der Cominissie, te
rivieren.
1. Usdammen*
de opbooging van bet bedde, cn mitsdien van deu
a. Verhooging Tan den zoeken , in
watcrspiegel.
waterspiegel, en voorts in de ijsdammen > waaraebter bet afkomend
water, tot boven de hoogte der dijken wordende opgekeerd, dezeKe
doet overloopen en doorbreken.
De erkenning nu van deze oorzaak der rampen, leidt van zelve
tot de overweging der raiddelen , wclke men in vroegeren en lateren
tijd heeft voorgeslagen, om dezelve voortekomen of tc lenigen.
Beoordeollng der voorge»la(7ene ontwerpen tot
Termindoring oC rregneming der gevaren aan
4e NedcTlaodaclie hoofd-

rWicicB.

§ II.

Het aantal dergenen, die zicli hebben bezig geboiiden met bet

( 17 )

bcramen van middelen, om een einde aan deze onzekerheden te
makcn, is zeer groot, en het zoude eene even verdrietige als nutasnUldcr^eneB I
telooze taak zijn, die alien optetellen. Velen tocli, die , of aan de dieGroot
nntwjrpen tot Terder gevaren
rivieren wonen, of met derzelver bcstuiir in cenige lictrekking mindcrlng
aan de rivieren hebbeo
gemaakt.
staan, ineenen al ligt iets te hebben bcdacbt, lietwelk deze onbcidicr onlwerpea
Icn zoude kunneii wegnemen, ende ongcrijmdste vonrslagen Avordcn lijnVeleongcriimd
, en^ iict
zoude niitlcloo* ziju er
veelal met liet volste vertromven, en op dc dringcndste wijze bij le blkjven ililslaaa.
gedaan. Tcnvijl mannen van ervaring on wetenscliap, tcvwijl
cell Lulofs, ecn Brunings, ccn Conrad (om van gecne Icvcnde
watcrbouwkundigen te spreken) zich nict dan met schroom en
omzigtigbeid onitrcnt de verbctevingcn dcr rivicrcii uitdrukken,
vindt men allenvege en ten alle tijde ceue mcnigtc liedcn, die
dit vraagstuk met eene vonrbccldclooze gemakkelijklieid mcenen
to kunnen oplossen. De Commissie zal dcrhalve in hare bcscliouwing van de voorgoslagene middelen van berstel, allc
diegene met stiizwijgen voorbijgaan, welke baar zijn voorgekomen al te onbcdaclit en met te -weinig kennis van zaken te zijn
voorgeslagen, om zelfs maar eenigzins in aanmerking te kunnen
komen.
van be*
Een Duitsch waterbouwkundige , die zicli door liet vlijtig "N'erza- gfcnBeoorilceling
de Ileer Von Winbeking beeft voorgealcU.
melen, bescliriji en on te zamen iiitgeven van hetgecn door Nederlandschc ■\vateibouvvkundigcn is gesclireven of verrigt, ook omtrent
onzeii -vvaterstaat i crdienstelijk heeft gemaakt, hceft aan Uwe Majesteit
de middelen voorgeslagen, ivelke, volgenszijn gevoclen, onze rivierdistrikten nit derzelver veegen staat konden redden; liij heeft
daarbij de aanbieding gevoegd, om in persoon in dit land te komen,
de zaken nog mcer van nabij to onderzoeken , en zijne ontwerpen
nader to wijzigen. De beer Von ‘NYiebcking meent een zeker en
doeltrelfend middel te kunnen opgcven, om verdere rampen op
onze rivieren voortekomen, en, ofseboon bet vreemd moge schij3
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lltfCT Vou \Vitl>ci^ing hccTt }iict
cenc
f.ocr ojjpurvlakklgR koniiis
van do aangclcgculicilcii
uoairr rivicrcii.

ncn, dat een buitenlandsch ingciiieur, die dit land slcchts voor
eeneu kortcn tijd , en , tijdens het sclirijven zijner niemorie, voor
lict lafitst in 1795 had bezocht (i), die van deszelfs aangelegenhoden iiiet dan ccnc zcer oppervlakkigc kcnnis had kuniicn verkrijgen,
en aan wicn vcrdcr ook de zoo bclangrijke gcdruktc onlvvcrpen, die
tot onzcn Avatersi aat betrckking hch5)en, en in icdcrs handen zijn ,
bij zijnc nadcve doorrcizc van dit land in 1S21, volgeiis zijne eigone
bekcntcnis, onbckcnd waren, datgccn zoiide hcbbcn opgenievkt,
hctvA elk voor hot schcrpzicndc oog van Lulofs, Bninings cn Conrad,
en de , nog in Icvcn zijndc , -waterbouAvkundigen , Avas vcrborgen geblcA'cn; zoo A indt de Coinmissie zich cchter vcrpligt, om, ten gevolge van UAVer Rlajcsteits last, bij den A oorslag van den Hecr Von
Vv'iobclcing stil tc staan.

T.n i.ei pi.,n
Hij Avll ill lict algcincon de dijken langs de riAderen Aerhoogen
van dcrt Ilocr Yon AViej
1
l
.
boA'cn hot hoogst bekonde AVater bij iisgang , cn A'oorts don loop der
"

rivicr tusschen deszelfs dijken door afsnijdingen ,

opruiining van

I',

baletselcn , inkorting A^an soininige, cn het Icggen A’an anderc kribben euz. cone inccr regclmatige gedaantc gcA'en, die dezclA^c tot den
afvoer dcs AA'aters nicer geschikt zonde maken,
Ecnc algenicene A’erhooging der dijken is dan de eerste hoofdtrek
Oniierzork, of ccnc ai- yaii lict oiitAA'ci’p A^aii dcii Hccr Von "Wiebeking , en om hetzclA'e te

dijkca niageiiik zij.

bcoanloeleJi mod men overwogen , in dc eersto pJaats , of zulk eene
A

crliooging mogelijk zij, en ten tvveede, of dezelvc aan het oogmerk

lieautwoorden zoude ?
I)e Tn!‘p(‘cl.etJT?’“GeTitTaal
Tan den Watcrslaat slrm-

Dc bcidc heeren Inspecteiii*s-Generaal A^an den AA’aterstaat hebben
• • -i
r* i

«n v"r AvUcUng ‘in dczc viageii opzcttclijlt oiiderzocht, dc Commissie been luinnc begovoolen overocn.

C") Dit erkeut dc Leer Von Wiebeking in zijnc. Mcmoric ,
boden-

Z'-jixe Majesteit aongc

()
clcnkingen met naauwgezetheid ea onpartijdigheid ovcrwogen, en
hun overecnstemmend gevoelen is ook liet hare (^).
Het middeljhetwclk de HcerVon Wicbeking roorslaat, is in dc
daad sedcrt de eerste bedijldiigeii laiigs de riviercn gnbvuikt, dock
riel njidilcl ran dm
hotM*
\'<n
WicbcUing
gecnsziiis met eenig goed gc^'olg. Wanncer toch de steeds voertgaaude voor
laii}5 bepTOcfil. dc- i
r.icl vuIJofude beTvuJeti.
ophuoghig van het bedde , en. initsdicn van den Avatcrspicgel, voe? ocne
doorbraak deed vreczen, vist men niets beters , dan langzamcrhand
de dijkcn optchoogen.
deze oplmogiiig dor dijkcu langs dc rn icrcn,zict men alleivvege dc duidclijke sporen,endc gescliicdcni.3 van
onzcnwatcrstaatlccrtjdat men met dezelvc gestadig i.s voovigegaan.
Toon de Lckdijk in 1621 aaii het oiid Slijkciveer dooibrak, Avas ging vuii «leii
da tocnmaligc dijk uiet veel hoogcr of zwaaider cian dc tegcnnooi{iige zomerkadeu (-)
Immers blijkt hetj dat do Lckdijk benedendams van lial
I743,endusin nagcnocg drie ccuvvcn, ecnc vcihooguig van 0 el 01
ondergaan hceft, cn dat dczclve v ervolgeus in 29 jaieii, van 1743
tut 1772, nog 1 el 31 is verhoogd, zoo dat de gehccle v^eihoogiiig >
van 1454 tot 1772 , 2 el 25 bedraagt.
13c
ve»'hm5iug;
Dc huizen, ov'eral langs dc dijkcn diep in derzelv'cr Iigchaam gc- di’ikcn
blijk.1 uit
scIioMwing dcr
huueu
kelderd, wijzcii ten duidclijkste doze gestadiga verhooging aan , tcr- langs
dctelvc.
wijl oude sluizen, waterkceringen cn pooilen langs de riviereu, niet
minder klaar doze steeds v'oortgaaude opliooging aaiitooncn.
(*) Zic ISota ter ulgemeene overdenhing, wegens de iedreigde veihgheid van
Holland, Utrecht en Gelderland, cnz., door J. Blaiikoii Jz., 1U21.
(®) Uit den dijkbricf van den Lckkcndijk benedendams, blijkt, dat de Noorder
Lckdijk in 1454 niet hoogcr Avas dan 3ti Sticlitsche duinicn, of 0 cl9()G boven klokslag.
In 1743 Avas deze dijk tot 1 el 878.
In 1748 tot 2cll4G.
In 1753 tot 2 cl 415.
In 1771 en 1772 tot op 3 cl 220 verlioogd.
Zie dit bij Blauken , Memorie over den staat der rivieren 1823, pag- 61-

3 •

(20)
Men heeft dan niet opgehouden de dijken gestadig te verhoogen,
ell, wel verre, dat door dit iniddcl de overstroomingen eenigzins
verminderd zoiideii zijn, heeft men de dijkbrciiken steeds menigviddiger in getal, en noodlottigcr in derzelver gevolgen zieii worden.
De dijkbreuken en rampen tocb van 1741 , 1744, 1784, 1799,
1809 en 1820, bebben getoond, dat dc verhooging der dijken, waarinedc men sedert dien tijd steeds is voortgegaan, geenszins dc ongelukken, waarvan wij getiiigcn geweest zijn, bebben kunnen voorkomcn.
l^e hcer Vou Wicbcking
Het is waar, dat dc hcer Von Wicbeking alleen eene verhooging,
wil dc dijkcn niet vcr-*
KTfarcn maar allcca vcren niet zoo zecr cone vcrzivaring der dijken schijnt te bedoelen: tlit
lioogen.
blijkt niet allecn uit bet stuk, door bem desivege ingelevcrd, maar
ook bcpaaldelijk uit dc gesprekken, door bem over dat ondem^erp
Dcch dit U o&docaliiv* met een der Icden van dc
Commissie gcliouden. Docli de Commissie kan zicli geenszins overtnigen, dat iemand, die den toestaiid
onzer dijken cn derzeh'cr stalcu genoegzaam kent, immer ernstig
aan eene algemeenc cn belangrijke verbooging der dijken zondcr
Tndjco men dc diikcn
daarmede gepaard gaande verzivaring zonde denkeii. Indien men
•Is wrgea wil Mijvcn
gcLruikcn , kan men nict
▼crlioogcn zonder ver- tocb de dijken als ivegcn wil blijvcn gebniikcn, gelijk dit tromvens
KWaxing
niet anders mogelijk is, dan zal men voorzeker geene verbooging
kunnen daarstcllcn, zonder tevens tot bcliouding van dc kruinsbreedte , tot cenen rijweg vereisebt, ook bet ligebaam des dijks te
verzivarcn.
13c haizen langs do
Een onvermijdelijlc gevolg van dc voorgcslagen verhooging en verdiiken
souden
mocten
opgcruizud ^rordea.
zwaring, die cr mede gepaard moct gaan, zoude de opruiming zijn
van ontelbare biiizen en gebomven in ondcrscbcidene , aan de rmeren gelegene, steden en dorpen, en dit zoude vooral moeten plaats
UctwdJ; oadoe&lijk is* bebben aan de scbaardijkcn, die incest al sterk bewoond zijn, en
alleen aan den binnenkant kunnen versterkt worden.
Zulk eene opruiming over eene lengte van ruim honderd vijftig

De Ttfrlioo^ing derdijXcn hcert dc doorbrakcu
Jiiot Toorgekoracn.
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nren gaans zoude gewisseDjk de opofifering van schatten vereischen,
cn aan de ingezetenen mogclijk geen minder verlies dan de overstrooiningen, die men wil voorkomen, toebrengen.
De somineii, liiertoe gevorderd, zoudcn, bij de meest matige KoancUci onmogeiiik.
bcrekemng, de financiele middelen, welke daartoe kimnen bestecd
•vvorden, ten eenemaal overschrijden.
Biiitcndien is bet zekcr,dat op sommigeplaatsen de ondergronden
niet vast geiioeg zijn, om zulk ecne doorgaandc verzwaring dor
dijken tc vcrduren, waardoor dan ^Ycdel•om noodzakelijk verzakldng
derzclvc zoude moeten ontstaan, wclke weder door veniieuwde
opbooging zoude moeten veibeterd wordcn.
i\Iaar, al waren alle doze zwarighedcn uit den wcg te ruimen, Dock nl 1-on dn ophooging gcscliIeJen , dau
i;n al wildc en kondc men zicb alle de geldopofferingcn getroosten,
toch uict.
die dit plan zoude vorderen, dan toch meet men ecist de overtiiiging bebben, dat werkelijk door dit stclsel van opbooging der dijken
bet ware redmiddel zoude gevonden zijn; maar deze gemgtige stclling is gebeel onbewezen.
De beer Von Wiebeking zegt wel, dat de ervaring zijner verbeteringen aan de Hessisebe Rijndijken de deugdelijkbeid van zijnen
Kcaoriana^cuc uovoorslag aamvijst, maar bet besluit, lietwelk bij van deze dijken
en rivieren op do Ncderlandscbc maakt, gaat niet door, naar bet
inzien der Comniissie.
De verscbillende aard der gronden, de aangelegenbeden den
lands, bet groot aantal van dorpen, buizen en woningen, o’^ eral
langs onze dijken te ■\dnden, en welke aan zulk eene algemeene
vcrz^varing grooteiidcels zouden moeten worden opgeofferd, bet
staal, waarop de dijken aangelegd moeten worden, dit alles maalit
zulk cen versebil, dat bet, naar bet inzien der Commissie , roekeloos
zoude zijn van betgeen in Hessen, op eene in vergelijking kleine
sebaal, gesebied kan zijn , te besluiten tot betgeen in Nederland ,
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T)c» hri'j*
V/icljckinj;
Tpiroiit ilal lie ri^ icmt , na
tic vorl'.onj'i.r* c1i*r iljjkcn ,
•vcrdi'-rrii rii iiipf virrl.tnt!ci»
, (looli tic
■
vin»lt vocr
till gt/Ofl.'U gwu 0r«>U{3,

!NIc?-9 y-il kunncn botctlrii, <1al «l»‘^rondsloflcn
tl. r rIvKfJi: ii'ol in c-uii.'
a-iYicrca bcziiikcn.

Hef J« motM'ieliik to
N*jialen . YTelkc tie huo^lo
xii van o el G tot i cl
liovcn den hooffsten stand
•van water bij I’jsganjy,
traaricc dc heer Yoa

over eene lengte van rnim honderd vijftig uren gaans, zoude kunnen
cn moeten gescliiedcn.
Maar, daar cr geen grond bestaat om te gelooven, dat, na dezo
verhooging der dJjlcen, al wei’d dczelve dan ook vcrgczeld door cone
verbctcring van den loop der rivicren, dc vaterspicgcl nict steeds
zoude blijven verhoogen, Wijkt lict alias, dat dit iniddel geoiiszins
het kwaad in den wortc! zoude aantasten, maav dat men, na veriooj) van ecnen kortcren of Jangcren tijd , weder tot nieiiwe , a5 incer
cn nicer kostbarc, verhooging cn verzAvaring der dijkcn zo’ude moctcn OA^ergaan. Dc liccrYon AYiebckiiig stelt zich cclitcr A'oor, dat,
AA’aiinecr zijne denkbecldcn AAicrdcn iiitgeA'ocrd, de riAico cn nict
jncer ophoogen, jnaar vccl nicer Acrdiepcn zouden. Zoo lang cr
gccnc A'oldocndc gronden voor dit govoclen A\-orden bijgebrag?, zc-ude
dc Coinniissic van oordecl zijn, dat lucts A an hetgeen dc lioer Yon
'^Viebcldiig bijbrengt, regt geeft oin zulk cen gcAA’cnscht gevoig te
hoj)cn.
Het blijft toch altoos Avaar, hoezeer men ook de dijkcn A'crhoogd
niogc voorondcrstcllen, dat al dc grondstofFcn, aa'cIIcc Rijn cn Blaas
met zich A'oeren, iiaar ons B^aderland moctcii afzakkcn, dat men
nimmer de rivicren zal kunnen beletten, van aan deizelA^er bencdcn-cinde minder siiel te stroomen. Deze A ermindcring A^an strooinsnelheid toch zal door geciie uitAoerbarc afsnijdingcn cn auderc
vcrbcteriiigen lamncn AA^orden AA’cggcnomcn, cn het zal dns ook
altoos AA'aar blijven, dat dc grondstolTcn, Aan elders aangcbragt,
grootendeels A'ddr dat dc riA’icren in zee stroomen, zidlen moctcu
bezinken , en dus het beddc op dc eene of andcrc plaats, Avaar de
snelhcid minder is, zal moeten blijven verhoogen.
Het A^alt ook moeijeJijk te bepnlen, wclke de boogte zij , AMn OelG
a 1 el, boven den boogsten stand van w ater of ijsgang, tot welken
de verhooging zoude moeten voortgezet w'orden. Bij iederen iisgang
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torh zict men liet water achter fie ijsdammen steeds hooger cn hoo- guhrajft'jielihca
liij
ger tegcn de dJjkcn opklimmen; ook bij openc rivicrcn liecft men
,
ook bii opon rivler.
Jtctzelve nog in NoA^einber lS2i hooger dan ooit tc voren zien oprijzcn, en wia zal den hcer VonWicbcking de grenslijn aaiiAvijzcn,
aan wclke het watei’ achter cenen ijsdam ophoudcn zal te rijzeii s
Maav door (lie vcrhooging dcr dijkcn, al ware dezehe dan zoo menDoftrleitverhno^Ing’slechls
do fJA'er5lr.i*lij;j; I.Tsnueo
ver gcdrcven, als men wildc , of als de hcer Von AViebclci ng f^ich vnorkoinen.
iinnicr liccft kunnen voorstcHen, zoiidc ook maar allecn dc o\cistorting dcr dijkcn, en dc djjkbrcukcn, die daavoi) volgcn, kunnen
A'oorg ckom c n AAa>vd e n.
Dock tic mcc.’»lO tlijKDoch 0 :, die met dc geschiedenis van onzen waterstaat bekend hreuken
onislnau bij Ytrzinklng.
is, went, dat joist niet altoos dc overstorting der dijkcn, vooral
langs do beneden-riAderen , dijkbreuken A'croorzaakt. Het zijn dikwijls de A'crzinkingen des dijks , mccsta! aan dc binneu-docering,
AVclkc zicb gehcel ouvcrwMcht openbaren, Avaardoor dijkbreuken
ontstaan.
Do onden inding beeft dit in ontelbare gcvallen gcleerd, en men
ziot de dijkcn wegzinken en bezAAdjken , Avanneer de kruin somtijds
nog 0 el 3 a 0 cl G board beeft, en deze geduchte A^erscbijuselen
o])enbaren zicb vecltijds, waiuieer het AA’atcr Avcrkclijk aan het
vallcn is. C).
•

—

r'*Tid(>

Het gebeuvde in dc maand NoA’ember 1824 geeft eene nicinve
kracht aan deze bedenking. Bij deii A^oorbeeldcloos hoogen waterstaud
bij opene riAdcr in die maand, liebben cr eene meiiigtc A^erzaklungen in de dijkcn plaats gehad, en de vrees A^oor overstrooming

C) Het is ccnc gcivone dwaling der Duitschc waterboutvkundigen , dat de dijlccn
mccstal door ovcrloop zouden bezAvijlccn; de ondervinding leert in Nederland het
tcgcndcel. Zic een dergelijk gcvoelcn ook geuit door Silbcrschlag Mem. de Vacad. de
Merlin, 1780 cn 1787, pag. 71.

ZnndcT cenige ovcrsircKV
mitig onlwnjtrfle men in
"November i S 2 4 vo rz i w
Viug tan vide djjLcn*
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"Maor hcl onttrerp ran
den liecr Vou AVicbcKing
voorJtomt <lo vcrziukin^
Aict.

A1 hnil «lns hot plan
▼ ail lieu heer Von ^Vi<;bekinguilgovocril geweost,
JmiI zulks in N»>vcinl«,’i*
x8v4 Diets kiinnon IicIih'd.

>s in HoUand, Noordbraband, Gelderland en Utrecht, algemoen
geweest, ofschoon de dijken nog nergens overliepen.
Gccne maatregelen toch, het zij van verbetering of afsnijding der
nvicren, hotzij van verixooging dor dijken, ziillen kumien beletten,
ijsstopping het water weder tot dezelfdc hoogte opkiimine ,
ais waarop het bij opene rivior in 1S24 was gcrezen, en do iiitvoenng A'an hot plan des I.eeren A\,n Wiebeking zoiuTe, naar bet
mzien dcr Cominissie , geenszins de verzinkingen voorkoinen , m elke
toen , op zeer weinige uitzondcringen na, aan alle dijken zija bespeiud. Iliernit blijkt duidelijk, dat de gevaren, waarvoor men
toen zoo aigemeen beclucht Avas, geenszins zouden ziju vcrminflcrd,
al M'arc ook toen liet ontwerp van den heer Von Wiebeking uitgevoerd gcwcest.

IDijkbreuiftn geduchtcr ,
naar mate dal do dijkcn
i»oog»?r lijn.

riet is ook noodig, bij dit voorstel van ecne algeineene verzwaring
der dijken, te doen opmerken, dat in het algemeen dijkbreuken
des te ineer geduchte geA^oJgcn hebben, vooral voor de Janden,
onmiddellijk achter dezeive gelcgcn, naar mate dat het water van
eenc grootere hoogte nederstort. De doorbraak derhalve van eenen
hoogen dijk is veel geweJdiger en nadeeliger, dan van eenen lageren.
Indien dus de dijk tegen Iiet geweld des waters niet bestand is,
en toch moet bezwijken , is het beter, dat dezelve vroeger bij lageren
rivierstaud, dan bij eenen hoogeren doorbreke , en dewiji toch de
verhooging dcr dijken de verzakkingen niet kan voorkoinen , zoude,
ook uit dit oogpunt beschoiiwd, ecne doorgaande algemeeno verhooging geenszins zijn aanteraden.

Dc tiilTocring van bet
onfwcrp van Von Wicbekingis eenc nuttcloozo
geidverspilling.

Het gezegde zal, naar Iict oordeel der Cominissie, genoegzaam
zijn, om bet besluit te regtvaardigen, dat de iiitvoering der ontM'erpen van den heer Von Wiebeking grootendeels voor niets anders
dan eenc nuttclooze geldverspilling zoude te houden zijn, waarvan
welligt de soin de krachten van het Rijk zoude te boven gaan.

Die ilnanclecl de krnchtcu van hot Hijk soude
to bovea gaao.
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Indien de heer Von Wicljeking gelegenheid had gehad, om zich
ineer bijzonder met onzen waterstaat bekend te maken dan zoude
Iiij welligt Iiebben ingezien hoe onvoldoende zijn voorslag aan die
genen moet voorkomen, welke onze aangelegenheden te dien opzigte
beter hebben leeren kennen.

,

Het is er verre af, dat de Coinmissie zoude beweren, dat er niet
vele dijken zijn , wellce de behoorlijke hoogte en zwaarte missen; zij
heeft gelegenheid gehad, om zich integendeel te overtiiigen, dat er
verscheidene bestaan, welke niet indien staat zijngebragtof gehouden, M'elke de veiligheid der landen achter dezelve vordert; zij
weet bij ondervdnding, dat dijken somtijds worden opgegeven als in
de beste orde te zijn , welke, zoodra slechts des winters het water aan
derzelver kriiinen nadert, de billijkste redenen tot vrees opleveren.
Even zoo is zij overtuigd van het hoog belang eener geregelde
leiding van den stroom der rivieren. Het is eene waarheid, die door
veiTe de meeste waterbouwkimdigen, onder anderen door Velsen en
Brumngs, wordt erkend, dat gebrek aan toezigt over de leiding des
strooins en verkeerde behandeling, in deze zeer veel heeft toegebragt,
om den bedenkelijken staat der rivieren, zoo niet geheel te veroorzaken, althans voortebereiden en to verhaasten, en de Commissie
zal zich voorbehouden om later op deze stolfe tenigtekomen.
Regtstrecks strijdig met die van den heer Von Wiebeking zijn de
ontwerpen van den heer E. C. Luitjes.
Deze heer heeft door eene aankondiging van het Comite Centraal
van den Waterstaat in 1809 aanleiding ontvangen om zijne denlibeelden medetedeelen; dezelve vonden toen aanmoediging en bijval
bij velen, en zijn in 1821 in druk uitgegeven. (*)
y) Ontwerp, om, de steeds toenemende ongelulcken by yskaring op de loven-^
nvteren ,.^00 met geheel te voorkomen, althans grootendeels te vemiinderen, door
t-, C. Luitjcs, Oud-orcropzigter bij ’s llijks Waterstaat, Dordreclit 1821.
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Indien de lieer Von
Wiebeking omen toestand
keter gekond had » xoode
Mj desen voorslag niet
gedaan hebben.

Hot is echter waar ,
dat tele dijken vorbe*
terd knnnea worden*

Stroomlelding is seer
nuttig.

la dtkwijh verzuixad,
hetwelk seer nadeelig ia
geweest«

Voorslclling van het
ontwerp ran den heer
E. C. Luitjes.
la regtdraads strijdig
net dat ran den heer
Von Wiebeking.

(26)
Grelgk de heer Von Wiebeking de verhooging der dgken als bet
eenig redmiddel wil aangemerkt hebben, even zoo zoekt de beer
De HcerLnitjes wUda Luitjes hulp in eene doorgaande verlaging van derzelver kruinen.
ilgken door^iande Tcr^lagen*
Dit voorstel heeft, toen bet na de rampen van 1809 werd te berde
Dat Toorstal heeft relo gebragt, vele voorstanders gevonden, velen denken er ook thans
Toorstanders geronden«
nog gunstig over. Wij hebben oiis dus niet ontslagen inogen rekenen van hetzelve in onpartijdige overweging te neinen.
De beer Luitjes stelt dan voor, om de thans bestaande cUjken
Ilel onlTver]) van den
heer Luiljes oatirikkcld.
aftenemen tot even boven bet hoogste water bij eene opene rivier:
liiervan worden echter uitgezonderd zoodanige lage polders^ die
bijzonder aan de Leh liggen, gelijk ooh die, welhe bij overstrooming
dadelijli weder in de rivier moeten ontlasten, of inloopende, een
stihtaand water uitmaTien,
TTij wil voorts bet binncntalud der dijken zoodanig verzwaren en
^Vil iiet biniieutalnd
der rerlaagde di)kcn Tcrftwarea.
versterkeu, dat dezelve daardoor in staat worden gebragt om
overal, zonder doortebreken, den overloop te kunnen doorstaan.
De ontwerper wil deze afneming der dijken doen beginnen te
Wtl dc rerlaglng te
Btslich beginncn*
Bislich, een uur beneden Wezel, en dezelve voorts, langs de wederzijdsche oevers , zoo verre voortzetten als de pbysieke gesteldheidvan
bet land bet, zonder gevaar van de lage polders, verder beneden
gelegen, veroorlooft.
Het zal bier, in de eerste plaats, noodig zijn optemerken, dat,
De Pruissiscbe regering
cal bet plan Tan den beer
Duitfea moeten goedken> om bet ontwerp van den heer Luitjes nit te voeren, het ook een
Ten, alrorens dczcWe vcrlaglogcn op baar grond- vereischte zal zijn, om bet Pruissiscbe gouvernement te doen deelen
gobied toeUtcn sal.
in de overtuiging van deszelfs uitvoerbaarheid en nuttigheid, ook
voor de Pruissiscbe onderdanen.
De Commissie vermeent, dat deze zaaknog almoeijelijkhedenzoude
in zich hebben. Zij zoude zelfs gelooven, dat de Pruissiscbe regering ,
wel verre van eene verlaging van de dijken, op deszelfs grondgebied
gelegen, ten gevalle van de Nederlandsche onderdanen toetestaan,
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welligt ongaarne zien zoude, dat ziilkeNederlandsche dgkenverlaagd
wierden, door wier ovcrioop, ingezetenen van Pniissische landen aan
overstrooming konden onderworpen warden.
Ontwerpen, die geheel of gedeeltelijk op vreemden bodein moeten
uitgevoerd warden, zoude de Commissie huiverig zijn, om aan Uwe
Majesteit ter overweging aantebieden.
Toen dit ontwerp liet eerst aan liet voonnalig Comite Centraal
van den Waterstaat word voorgedragen, waren het vooral de bewonnrs langs de boyenrivieren, wclke niet ongnnstig over hetzelve
dachten, en waarlijk voor hen zouden de ZAvariglieden, in de uitvoering van dit plan gelegen, veel minder zijn dan voor de ingezetenen
der lager gelegene landen.
De ondervinding toch heeft, door hetgeen in de inaand February 1825
gcbeurd is, wederom op nieuw doenzien, dat, welke zware rampen
de overstroomingen mogen veroorzaken, dczelve echter aanmerkelijk
gelenigd warden, waiineer slechts de landen in bet voorjaar weder
droog en bebouwd kunneii w'orden. Dddr vooral drukt de last der
overstrooming aanhoudend en zwaar op de ingezetenen, alwaar
de velden, een of twee zomers, overstroomd kunnen of moeten
blijven, waardoor men niet alleen de voortbrengselen van die
landen mist, maar deze voorts voor een’ korteren of langeren tijd,
door het blijven staan van het water op dezelve , in waarde verininderen. (*)
Het is dus niet vreemd, dat de ingezetenen van de Overbetuwe,
van waar het water spoedig en vanzelve wegloopt, en die van
andere distrikten, die zich in lietzelfde geval bevinden, niet zoo
(») In Fehruarij 1825 zijn bciden , NoordhoUand en Orcrijsscl, door zeevloeden zwaar
gctcistcrd, docli dc uitwcrksclen van die ramp zijn in de tiveede dier provincien van
vccl minder gcvolg dan in de eerste , om dat daar vele landen, indicn dezelve niet door
kuiiHtmiddelen worden drooggemaakt, voor altoos onder den vloed bedolven blijven.

4*

Pc
bewoners
lang*
de bovenrivicren denken
gunsliger over hot ont¬
werp vail tlcn beer I.uiljes
dan die auu dc bciivdenrivieren.

Omdat dclandender cr.r»ten Tanzelfna dc overslronming droogloopen.
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Da !uivocTin{5 van dlt
oni\rerp verderleJiik voor
d;j l»enedt*nlan(l<in.

ScLijaredcnen voor hat
rerUgea dcr dijkezi.

Opliooging
waardcn.

der uitter-

K*.*ne to rrocgo kodijkioi; U scliaJelijH..

zeer tegen zullc eene verlaging dcr dijken en de daardoor veroorzaalct wordende overstroomingen zouden opzien; maar gehecl aiidera
is het gelegen. met de bewoners van de Tieler- en Bommelerwaarden,
van een gedeelte van het Maaswaalsche, en van de landen van
Kuilenburg , die, bij zulJc eene overstrooiriing, en bij iedere ijsstopping,
diep onder water zouden geraken, en wier landen, verre in den
zomer, ter naauwernood zouden kunnen droog worden. Voor hen
zoude het noodzalfelijk gevolg ■^"an zulke ontwerpen moetcn zijn ,
dat hunne landen, tot laat in den zomer onder blijvende , alle jareu
meer en meer zouden bedcrven, en eindelijk gehecl buiten staat
geralven, oin de verponding en de molen- en polderlasten to
voldoen.
Het denlcbeeld van zulk eene kunstmatige overstrooming over de
verlaagde dijken, bij elken hoogen rivierstand en bij ijskaring, doet
zich natuurlijk genoeg voor, en er schijnt in den eersten opslag veel
voor te pleiten.
Wanneer men onze rivierdistrikten gade slaat, ziet men do
onbedijkte landen, de uitterwaarden bij voorbeeld, en hot als boven
den verdronken Zuidhollandschen waard verrezene Bei’gsche veld,
veel hooger en doorgaans veel vruchtbaarder dan de ingedijkte
landen. Niet onnatuurbjk dringt zich dan do gedachte op , dat wan¬
neer men ook thans bedijktc landen open liet liggen, dezelve even
hoog en even vruchtbaar als de uitterwaarden en het Bergscbc
veld zouden worden. De berocmdste waterbouwkundigen stcmmcn
er in overeen, dat de onvoorzigtige bedijking der riA'ieren, de
rampen , waaraan wij thans zijn blootgestcld, heeft voorbereid , on
dat het bijna volstrekt gebrek aan toezigt over den loop der riviercn,
hetwelk voorheen bestond (en thans nog nict zoo volledig, als
wel te wenschen ware, wordt uitgeoefend ), zoo als ook de partij ,
welke eigenbelang en baatzucht van dat gemis van eenig algcmeen
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beheer lieeft weten te trclcken, dezen tegcuwoordigen toestand Lceft
vcriiaast. Hct kan dus niet vreemd voorkonien, dat men voorslaat,
om thans nog tc doeii, wat een Velzen en een Bruiiings oordcelden,
dat door onze vooroudcrs had inoeten verrigt Avorden.
Dock, Avanneer men de zaak Avat meet van nabij bcschouw't,
beboordc men, ah'^orens aan zulke sclioonschijnende ontw'erpeii
oenig gcAA'igt tc hechtcn, en. de dadelijke iiitA'oeriiig in ernstige
ov'erAA'cging tc nemcii, eerst te onderzoeken, of nit de algemeene
iiitvoering Aan dezch'e ook zulkc nadeelen zouden ontstaan, AA’clke
A'cle <ler rivierdistrikten, in plaats A'an dezeh'e te A^erbeteren,
gehecl en al onbew’oonbaar zouden makeii.
Zoo ziju cr, bij A'oorbeeld, uitgestrekte distrikten, die thans door
con of tAVcc gangen molens opmaleii, en die door de herhaling \’an
deze OA crstrooming, schicr elken Avintcr in eenen diepen plas zouden
veranderd Avordcn, AA'elke dilcAvijls tegen den volgenden AAunter nog
niet droog zouden zijn geworden.
Zal men in ernst A'oorslaan, om de Vijf Heereii Landen, Avaarvan
sommige zomerpeilen zich 0 el 4 a 0 el 5 onder AP bcA'inden ,
of de AlbiasserAA’aard, AA'aarvan de landen van 1 el, tot 1 el 7
onder AP liggen, door zulke Axrlaagdc dijken te omringen.
Den
NoAcmber 1824 Avas de hoogte van den Nedcrrijn aan
de Grebbe 10 el 2 boA'en AP; indien men de hoogte van den
Ecm te Amersfoort omtrcnt gelijk stelt met AP , dan heeft men
Aan de Grebbe tot Amersfoort een AcrA^al A'an bijna 10 el op eene
lengte A'an bijna negen uren gaans; derhalve zoude het PtiJuAA'ater,
met dat A'crA'al, OA'cr den, volgens het ontAA'erp A'an den heer kuitjes,
veriaagden Grebbedijk, naar Amersfoort stroomen, en het lijdt gceii
tAAnjfel, of zulk eene groote kracht zoude de tooneeleii A'ernieuAA’^eu
A'an 1595, 1643 en 1651, toen de Grebbedijk is doorgebroken, en
toen de poorten A'an Amersfoort voor het geAVcld des Avaters zijn

Duch dU
tliaiii niel
te verandcrett.

La.Aggckcltlordc polder*
door de verlaging der
diikon Tcruicltl.

Hij ToorliC'clil de ViiC
Hcerenlandon on dc* Allilassorwaard, die onhe•woonbnar zouden Avorden

M’annccr dc ^V.Ageuingschc diik A'crlaagd
Avierd , zouden de dnrpcii
Ttin de Geldcrsche A'alei
cn Amersfoort tA'cgsjmeles.
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I)e Ix'kdiik kan
vrrlaagd wonlcn.

siet

I)c Mnncndoccring van
do rcriaagdc dijkon van
«J«n beer Ltutjes ongeuergsaam.

bezweken (*). Men kan Iiiertegen inbrengen dat sedert dien tijd, de
Slapcrdijk, van de Egelmcer tot aan de hooge gronden bij Renswoude, is gclegd, dock de Cominissie vreest dat deze dijk, in
deszelfs tegenwoordigen toestand, niet lang tegen liet water, hetwelk door bet voUcrijke dorp Vecuendaal cr tegen aan moest stroomen,
zoude bestand blijven, tersviji dit Vecnendaal gewissclijk , door cenen
cenigzins aanlioudenden overloop, dicp zoiide overstroomd, en dus
aan hot pJan van den beer Liiitjes zoude inoeten opgcuiTcrd worden.
Het beboeft geen betoog, dat de Lckdijken, van Ainerongen tot
Krinipeii, voor geene zoodanige verlaging vatbaar zouden zijn, Een
groot gedceltc van de provincien Holland en Utrecht, de iiitgestrekte droogmakerijen van Rijnlaiid en Scbieland, zouden door
eene verlaging on overloop dcr Lckdijken gcheel en al bedorven , en
in een moeras verkeerd worden.
De Cominissie zal in een ander gedeelte I'an dit rapport hierop
nader terug komen.
De beer Luitjes meent, dat de binnendocering der verlaagde
dijken , zoodanig zoude moeten worden versterkt, dat dezelve voor
doorbraak, ook bij aanboudenden overloop , zouden bestand blijven.
Hij meent dit oogmerk te zullen bereiken door aan de binnendocering
eenen val van 1 op 8 te geven. Do Cominissie eebter houdt het er
voor , dat dijken , met eene binnendocering van een oji aclit cenen
aanboudenden overloop niet zouden kunnen verduren.
Dock ook 0]) dit punt behoudt de Cominissie zicb voor, terug tc
komen, wanneer zij de W'aarscliijnlijkbeid zal overwegen van het
bestand blijven van O’s^erlaten, waaraan men con binnentaliid van
1 op 15 zoude W'illen geven.
(') Zie van Bemmel, beschnjving van Amerafoort, 11 deel, p. 042, en Gilibeiua ,
i\viU-.rlundtche iratervlaeihn , p. 294.
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Wanneer de dqken zoodanig verlaagd warden, dat bg gsgang het
water over dezelve stroomde, is het klaar intezien, dat alle huizen,
gebouwen en dorpen, langs de dijken, op de deelen die men zoude
begeeren te verlagen, zouden moeten worden weggenomen, ten zij
men dezelve als zoo vele eilanden op onverlaagde dijksdeelen ^^dlde

De hniten lasgs d«
Terlaagde dijkeasoudant
of weg^Qomen of als
too vele eilanden moeten
bUjTCii tUan.

laten staan.
Er
n’icta auders
Het binnenland, door het overloopen der dijken overstroomd, jnogclvjk
dan do
liutzert op terpen to stelzoude ook geene gelegenheid voor het stichten der huizen aanbieden, Ion , lict^een zecr ko5t«
baar zoude zijn.
ten zij men dezelve alle, zoo wel de reeds bestaande, als die, wellie
van de dijken zouden worden afgebroken, op optewerpen heuvels
of terpen wilde plaatseii; eene zaak, die gewis in zulke uitgestrekte
en vollirijke oorden, als zijn vele der aan de rivier paleiide landeii,
zeer vele en mogelijk onoverkomelijke zwarigheden zoude hebben.
De heer Luitjes begeert ook, om zijne dijken beter tegen den
overloop bestand te raaken, dat dezelve nimmer als openbare wegen,
e=i.ruikt
en dus als middelen van commimicatie zullen dienen. De Raadpensionnaris van Bleiswijk lieeft reeds, in zijne verhandeling over de
dijken, aangeraerkt, dat dezelve beter tegen overloop zouden bestand
zijn, wanneer dezelve niet tot wegen wierden gebruikt, en derzelver kruinen rond en begroesd, en niet vlak en kaal konden
worden gemaakt. (^)
Dock by hoogen vloed, die gemeenlijk vergezeld gaat van kwel
in de binnenlanden en gemis van uitlozing van hemelwater, zijn
de dijken op vele plaatsen, het eenige middel van gemeenschap
tusschen huizen, huurschappen en dorpen; zij zijn daar en boven
dikwijls de eenige plaatsen, werwaarts men zich met have en vee,
tegen de overstrooming bergen kan. Deze dijken zouden afgeslecht,
dien ten gevolge bij ijskaring overstroomd worden, en dus ook uit
(*)
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Mcii zoude das, bi)
orerstrootoiog* zlleen met
Fzzrtujgen, de gemeenechap kunneQ openhouden.
Men eondo nicowa ea
koatbare wcgen moeten
aanleggen. In plaaU der
dijkcn.

Hot houtgewas, gebouwen, enz. , tvil da
hoer liuitjes op ecnen af«
stand Tan 38 el achter
zijne Terlaagdc dijken
wcgruimen.

^ Cit zondo zeer bezwaai^
lijk zijn roor de eigesaars.

I3e Comnissic ontraadt
bet outwerp TZQden bear
X.uitjea.

dien hoofde met meer als wegeii of bergplaatsen kiumen dieneii.
De eenige gemeenschap tusschen huizen en dorpen, die alien op
terpen moesten geplaatst worden, zoude dan alleen over den vloed
met vaartuigen kunnen geschieden.
Er zouden buitendien overal nieuwe wegen , door het binnculand,
moeten worden aangelegd; eene zaak, wel in zichzelve niet oiiinogelijk, doch die geweldige kosten zoude naar zich slepen.
Een gevolg van deze verlaging der dijken zoude ook zijn, tlat op
liet land, aan den voet der binnendocering, ter breedte van ten
minste 38 el, alle houtgewas, lieggen, boomen en struilien zouden
moeten worden opgeruimd, en bet land niet bebouwd of bespit,
maar tot weigrond moeten blijven bggen. Overal, en op deu
kruin der dijken, en aan derzelver voet, vindt men groote en
kleine huizen, kasteelen en buitenplaatsen, bosschen, booingaarden
en bebouwde velden; dit alles opteruimen, en in weiland te veranderen, hetwelk voorzeker, uit hoofde van deszelfs hooge bgging,
slechts middelmatig zoude zijn, heeft gewisselijk groote zwarigheden
in, en mogelijk zouden de bewoners en eigenaars, waiineer men
tot de dadelijke uitvoering overging, verldezen, de verwoesting
hunner woningen en eigendommen eerder van den watervlocd
aftewachten, dan zulk een middel van belioud aangewend to zien,
hetwelk misschien erger zoude zijn dan het kwaad, dat men
hegeert afteweren.
Maar indien men niet ihogt willeh overgaan tot de opriiiming der
talrijke huizen en gebouwen langs de dijken, maar dezelve op onverlaagde gedeelten, als zoo vele eilandeii, wilde laten staan, dan
zoude vooral sterk bewoonde dijken, Veelal hervormd schijnen in
plaatselijke overlaten, van welke de heer Luitjes, dm andere door
hem aangevoerde redenen, geenszins gunstige gevolgen verwacht.
Om alle deze redenen heeft de Commissie ook geenszins van zich
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iiunnen verkiijgen, om aan Uwe Majesteit de uitv'oering van een
ontwerp aanteraden, hetwelk met zoo vele zwarigheden, als dat
van den lieer Luitjes, zoude gepaard gaan.
In eeiien zekeren zin met de denlibeelden van den heer Liiitjes omwtr,. v»
oA'ereeiikomende, is liet ontwerp, waarin de heer InspecteurGeneraal van den Waterstaat Goudriaan, de middelcn tot leniging
^ an dc rampen, die de riviei’en veroorzaken, meent te hebben
gevonden.
Zijnc dcnlvbeelden , met die schraiiderheid en rijkdom van keunis,
welke hem bijzonder kenschetsen, voorgcstcld, verdienen de allerernstigstc overweging, cn Iioe men ook OA’er het min of meer aannemelijke A-an zijn A^oorstel moge denken, zeker gaat het altoos, dat
de memorie A'an den heer Goudriaan , geplaatst in de AAvrkeji A^an
de eerste klasse A'an bet Koninklijk Nederlandsch Institunt (' ) als
e.en der uitmuntendste eu best Ijeredeneerde stnldcen, welke in de
laatste jaren OA'er den Avaterstaat ziju in Ijet licht gekomen, meet
geacht Avorden.
Het mag geenszins de bedoeling der Commissie te dezer plaatse
zijn, In t A^eehmldige A'oortrefFelijke, lietAA'elk in deze Aerhandeling A'oorkomt, aanteAviJzen, cu naar AA’aarde te prijzen. Haar
oogmerk kan en moet alleen zijn derzeh'er oordee! te zeggen OA'er
het al of niet raadzame der middelcn, door den heer Goudriaan
A'oorgcslagen.
De overweging van dezeh’e heeft de Commissie aanleiding gegeA'en, om \'an gemelden heer A'ele ophelderingen te A-ragcn, hem A'ele
vragen en bedenkingen voortestellen, welke AA’ederom gelegenheid
hebben gegeven tot zeer belangrijke memorien en stnldien , AA elke
de heer Goudriaan haar heeft verstrekt, en het is, na OA'eiweging
/*)
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van alle dezelve, dat zij eindelijk hare bedenkingen over zijn A’oorstel heeft kunnen bepalen.
ScheU vail hat outweip
Dewijl er dan geen middel bestaat ora het ophoogen van het beef
ran den heer (lovdriaan.
der rhderen te voorkomeii, en dewjl de dijken niet onbepaald kunoen verhoogd worden, raeent de heer Gouclriaan, dat het best tin
zekersr middel, om dijkbreukeii boven gezette ijsdammen, voortekoracn, daarin bestaat, dat men van afstand tot afstand langs de
rivieren , overlaten aanlegge , waardoor de overmaat van aangevoeref
water boven den afvoer, door, langs en onder den ijsdam, op de
binnenlanden worde afgeleid (^).
Het is, dus schijnt de beer Gondriaan geredeneerd te hebben, her
is, wanneer er zich ijsdamracn gezet hebben, en de toevoer van
water zeer stork is, niet mogelijk dijkbi'euken te voorkomen. Beter
is het derhalve , de overmaat van toege^'oerd v^ater boven den afvoer,
' >t*ei Isitn:.
afteleiden door overlaten, daartoe op plaatsen , die men vooraf heeft
uitgekozen, aangelegd, dan dijkbreuken aftewachten, die dilavijls o]>
hoogst nadeelige plaatsen voorvallen , en die, vermits de hoogte der
dijken en de diepte, welke de grondgaten verkrijgen, veel gcweldiger overstroomingen znllen veroorzaken, dan zachtebjk overstrijkende overlaten, welke bij oprijzing van het water boven derzelver
vloeren, niet metdadelijk en plotseling goweld , maar van lievcrlode
en met eene trapsgewijze opklimming en vermindering, het water
op de landen achtcr den overlaat zouden brengen.
De heer Gondriaan toont zeer wel aan, op welk eene wdjzc
Hoeclani^ dcieJve in
Ataatte breugeu , oiu Tijl*
aan deze overlaten de noodige wijdte zoiide kunnen geven,
of zes Tialen bet middcl* men
]>iar Terniogen ran eenc
riri'^r aftcleiH^rj

(*) De heer Silbcrschlag had reeds wocjjer overlaten of verlaagde dijken, tot voorkoinlng der gevaren bij ijsgang in Klcefsland, voorgeslagen, doch zijn onhverp i-;
slechts ruAV. Hij Avilde ook aan het binnentalud zijner overlaten slechts eene doceviricgeven van (i op 1 , hetAvellj zeker tc Avcinig is. Zie zijn ontAverp Memoirea de I'nvud.
de BerUn 1780 en 1787. p. 71.
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on) vijf a zes malen het middelbaar vermogen der rivier te kunnen
afleiden.
^^
,
tD'.cftriiig.
Hij meent wijdcrs dat eeiie docering van 15 op een aan het binnentalud te geven, genoegzaam zoude zijn, om ookbij aanhoiidenden
overloop, tegen ontgronding en doorbraak des overlaatste waarborgen.
Wrik
Dewijl nu de vloeren van deze overlaten zoo hoog gelegd zouden
worden, dat dezclve nimmer bij opene riner zouden ovtistolen,
zoude de uitwerking, welke de Iieer Goudriaan zich \andezeve
voorstelt, hierin bestaan, dat bJj ijsstopping, het water over dc
vioeren der overlaten been strijkende , den waterspiegel voor verdere
verhooging en mitsdien de dijken voor doorbraak zoude bewaren.
PUfttsvc* ;;J>v4ttr
Deze overlaten nu, zouden op de volgende plaatsen moeten gesteld :4elv«^ zoudeti
wordon.
worden, zoo als op de hier nevens sub h. L gevoegde kaart wordt

<ic-

voorgesteld.
Langs de 'VV^^U
lo. Op de Waal (^).
Id de
tu
Eene inleiding in de Betuwe over de Gentsclie en Beminel- IJemmeUcb*bnllcflviaetsche uiterwaarden, of liever twee overlaten, een nader bij den.
Gent, en de tweede bij Beminel.
Eene dubbele inleiding beneden Nijmegen, als een op de Boneden Ni1n.ee*-r:.
buitenvelden tusschen Lent en Oosterliout, en een op de daar
tegenovei liggende uiterwaarden oinstreeks Weuit. Dus zoude
een dezer oveidaten strekken, om hetWaahvater de Betuwe
inteleiden, elide andere, om door hetzelve een gedeelte van
het rijk van Nijmegen en het Maaswaalsche te ov<MStroomen;
dit water van de Waal zoude te Batenburg weder op de Maas
gebragt worden, terwijl aan den linker oever dezer rivier, op
dezell'de hoogte, weder eene inleiding het water van daar ^ ^
i(■) Zie Goudriaans gcdrwk(« I'erhnnrlelins over het v>.nken van ^ijdelnignoht
cffe.iili'ngeii p. 75-

door Noordbraband, en den te verbetereu BaardTiijkschen
overlaat, of aiidere wegen, naar het Bergsche veld zoude
voereii, zoo als reeds bij het Coniite Centraal van den Waterstaat, ingrootere bijzonderlieden, in aanmerking gekomenis.
Omstreeks Loenen zoude weder een overlaat het Waahvater
de Betuwe inleiden.

Omslreeks Loam;n.

Tff Ccltten

Tiiischttu NVataffl
jJrciiniel.
Tuasclieii
Opiineu.

Tuil

Ter wederzijde -s'an Ochtcn moest een overlaat naar de
Betuwe gemaakt w'orden.
En in het Maaswaalsche Aveder
tAA^ee anderen bij Druten, en nog eene tusschen Wamel en
Dreumel. In den Tielerw^aard, zoude het Avater nog door
tAVee oA'erlaten Avorden iiigelaten, als tusschen Tail en Opijnen, en tusschen Haaften enHellouAv; tenA’ijl de BoinmelerAvaard door tvA'ee inlatingen, als een boA^en Boinmel en de
andeie tusschen Gaineren en Zuilichein , het ^VaalAA'atcr zoude
ontA^angen.
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I’ni^clien ITaaftcn eo

H«Ilou\v,

BoTtsa Botnmol.
Tiis.sche!i GAvierfi! ea
7-aiIichent-

Het land A'aii Altcna zoude door tAA’ee OA'erlaten, oj> de
hoogte van Woudrichem , een gedeelte A^an het AA'ater A'an
Maas en Waal naar de Bakliei’skil afA'oeren.
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Eindelijk, de bestaande OA’erlaat door ricereAA’aarden, zoude
geschikter gemaakt AA'orden dan dezelA'e thans is, oni een
gedeelte van het Avatcr A'an de Waal naar de Maas aftevoeren.
Langs ^ederriju en Lck, ontAA'erpt de heer Goudriaan de a'oIgende overlaten:

Een tegen oA'er Arnhem , op de hoogte A'an Elden.
Een tAveede boA’’on Driel.
Een derde tusschen Heteren en RandAA'ijk.
Een vierde door de Mars tegen o\er Reenen.
Een Aijfde op dc iiitem'aarden tusschen Maiirik en Ek.
Een zesdc op de Rijsw'ijksche uiterAvaarden.
Een zevende OA'er Beusichem.
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Een achtste boven Kuilenburg.
Een negende boven Everdingen, door welke laatste de vijf
Heerenlanden zoiiden overstroomen.
Een tiende boven Ameide , almede op de vijf Heerenlanden
iiitstrooinende.
Tervvijl men aan den regter oever van den Nedenijn slechts
eene inleiding bij de Grebbe \dndt ontworpeii, welke bet
water door de Geldersclie valei, langs de waiien van Amersfoort, naar de Eem en Zuiderzee zoude brengen,
De beer Goudriaan, stelt eindelijk, docli eenigzins voorwaarclelyk
voor, om ook overlaten in de Lopikker, Krimpencr eu Alblasserwaarden te makcn.
Aan de zijde van den Noorder Lekdijk zulke inleidingen -s'oortestellen,
schijnt der Commissie na de ondervinding van hetgcen bij de doorbraak van den Krimpenerwaard in 1726 is voorge^^ailen, eii in aanmerking genomeii zijnde de tegenwoordige gesteldheid der waterkeeringen binnen den Lekdijk benedendams en den Krimpeneiwaard,
eene zaak te zijn, waaraan volstrektelijk in geen geval kan worden
gedacht. Hierdoor toch zoude het water uit de Lek, in bet hart van
Holland geleid worden (hetgeen in alien geval meet worden vermijd).
En bet zoude e-s en onraadzaam schijnen den laag gelegenen Alblasserwaard, door kunstinatige inleiding met water te bezvs^aren.
Het was noodig eene opgave van de plaatsing der overlaten te
doen, ten einde te kunnen beoordeelen, welke landen de beer Gou¬
driaan zich voorstelt aan de overstroomingen te onderwerpen. Deze
zijn derhalve:
De Qs'^er- en Nederbetuwe, Tielerwaard en de landen van
Buren en Kuilenburg.
De vijf Heerenlanden en Alblasservvaard , de Lopiklcer en
Krimpenerwaarden.

Ttf Kullcnbiirg.
I^ren Ererdinge;!.

Te Araeitle.

Aan dc Crcbbi*.

Voiirtrjiardelijk i« tlil<oj>ikkcr , Kriinpfncr ru
Alblasjerwanrdcn.

Doch dcsc laal^te ktfurt
de Gummi5.sie , in alien
geval, Tolslroklelnk si.

Kedenen waarcia deze
opgave van de pluaUiug
der ovcrJatm wordl gedaan.

liel plan van don
Kcer Goudrianu zoudea
overstroomd M'orden :
Ue Beltiwr.
Do vijf Heerenlanden
en don AlI»las»oru'»arJ-
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Het land van Maas en Waal, het gvootste gedeelte van het
Rijk van Nijmegen.
De Bommelerwaard.
1*,« ;«Mj?lev<vj»rdr..>) AltetJii.
Het land van Altena.
*.M If’t r.-t h^? vstlei.
De Gcldersche Valei.
^ ■•«• >(ior;3bral»anil*cho
Terwijl een gedeelte van de Noordbrabaiidsche Maaspolders
T'tii.. s|iolJcrs roiidou mot
•iLi-r
w.iier
bczwaaril
met nog meet water dan thans zoiiden worden bezwaarcl.
V ‘ rdti .
De landen benoorden de Lekdijkenblijvcn, met uitzondering
irfjidef:
f«.-< hinren rcrsclioond.
van de Lopildier en Krimpeneiwaarden, geheel vevsehoond
en voor overstrooming vrijgewaard.
In de schriften van den beer Goudriaan over deze stof, komeji
N'lilu^v wciilceri in lict
sinic Tan den lieer Goii.‘iia. !: tf' vindon.
vele voorstellen en wenlien voor, de verbetering der rivieren in bet
algemeen betrefFende ; met dezelve beeft de Commissie steeds
getraebt baar voordeel te doen, om daarvan nuttige aanweiiding te
maken in hetgeeii zij Uwe Majesteit liieronder zal voorslaan, doclt
op deze plaats meet zij alleen onderzocken, of een stelsel van
overlaten, zoo als bet door den beer Goudriaan wordt voorgeslageii .
anet een gegrond vertrouwen op eenen goeden iiitslag mag worden
aangeraden.
In de eerste i^laats moet de Commissie oinnerken, dat iiitgestrekte.
GivolgeiJ "vau Iiet ontwerp van dea hecr Goudrtafta.
distrikten, bevattende vele steden, dorpen, gehnebten en afzonderOverstrooming Tan uitgebreide distriktcn» wel» lijke buizen, aan de overstroomingen zouden worden onderworpen,
ke
gedeeltellik sonden
in octen 0 rooggetaalen
w^aarvan een groot gedeelte niet dan met molens weder kan worden
»Torden.
drooggemalen.
De Over- en Nederbetuwe mogen, wanneer de booge waterstand
geweken is, weder droog loopen, maar een groot gedeelte vanMaasAla Maaswaal» groo- waal, bet grootste gedeelte van de Bommelcr- en Tielerwaarden, bet
toadecU de Bommeler- en
Tielerwaarden , Kullenland van Kiiilenburg, en al wat aan de Dief- en de beneden Lingeburg onx.
dijken gelegen is, moet door molens worden drooggemalen.
De vijf Heerenlanden en nog veel meet de Alblasserwaard, de
JJr Tijf Heerenlandeii

titt Mrfd»waaliiche ea
gcileelie van hctKtjk
••iti! Nilmcgen.

» f. AlbUiiserwaard.
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Lopikker en Krimpenerwaard bevinden zich in hetzelfde geval; deze
distrikten te zamenmeer dan 49,600 bunders groot, vereischen meer
dan een gang molens, en Igden aan eene gebrekkige uitw^atering.
Ook bet land van Altena wordt mede door molens drooggehouden.
De overstrooming derhalve zoude voor vele van deze landen, vooral
ook in zoo vcrre noodlottig zijn, als dezelve geene zekerbeid zouden
liebben, tijdig in bet vooijaar wedcr droog te kunnen worden. De
xVlblasserwaard cn vijf Heerenlanden, zouden niet altoos verscboond
blijven, al ware bet dat er in de bcnedenriviereii geene jjsdammen
Avierdcn ge^'onden; want de overstroomingen in de Betuwc zouden
bet water voor de Dief- en Lingedijken opzetten, en bet gebeiirde in
de jarcn 1726, 1711, 1809 et 1820 leert, dat bet van dien kant is,
dat dit distrikt de meeste rampen overkomen zijn.
Men zoude misscbien bier tegen kunnen inbrengen, dat overlaten
niet bestemd zijn, om zoo langdurig te werken als dijkbreuken; de
eerste toch zouden opbouden water aantevoeren, wanneer de waterspiegel in de rivier tot den boogsten waterstand, bij open water, is
A'erlaagd, terwijl de dijkbreuken niet opbouden water aantebrengen,
tot dat tie breuk door de daling der rivier weder beloopen is. Maar
bier tegen kan de opmerking gesteld worden, dat overlaten, zullen
dezelve in de tiaad de gewenscbte verligting aanbrengen, zoo A'^eel
water nioeten kunnen afvoeren, dat door dezelve, volgens den
heerc Goudriaan, tot zes malen bet middelbaar vermogen der rivier
kan worden afgevoerd, en indien deze boeveelheid, van Waal,
Nederrijn. en Lek, in de Betuwe wordt afgevoerd, ziet de Commissie
niet boe men zal kunnen verboeden, dat niet telkens, bij zulke
kracbtige afleidingen bovenwaarts, dezelfde toestand van lioog water
aan de Dief-en Lingedijken plants vinde, w'elke in 1726, 1711, 1809
et 1820, zulke rampzalige gevolgen voor dc benedenw’aarts gelegene
distrBcten bee ft voortgebragt.

AUen<i.

<>evaar '‘'uor
Ai-^
blasscriivaavd «ii» dt vhi
Hecrcnlandc.T t w«r.av:-

Tegenvvtrpia^.
0»crlftten weri'cn .;i
Z'fo lanff .t1« dijbbr- nkf •

Dc.nutwof'rJ.
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Oiizekfr of do overlateu
U'sUfld siilleu blijvon.

Oiidervmdiug hicrin d«
gids.

Overlaton xija nog niet
g«»noegtaajn boproel’d.

Hverl-ten, welkc met de
▼oorgeslageuo
orcrcenkorust hebben , opgoteld.

De Lijiuersche ovcrlaat
lurel't eons Rcwfirkt, eu
is doorgcbroken.

Doch Kieruit kan nieix
nift b<’shuten.

Oindat de docering te
Rcring is.

Omdat de Toet en binnendocering beploegd is ,
en met Uekpalen bezet.

Het ware wensclielijk dat de vraag of de overlaten op den duiir
zullen bestand blijven, tegen den overloop van ijs en water, voldoende
Icon worden beantwoord.
In de beoordeeliiig van soortgelijlce zaken, kan men wel van
voren de meer of mindere waarschijnlijldieid inzien, of de voorgeslagene, maar nog oniiitgevoerde zaak, aan het ooginerk zal heantwoorden, doch de volkomene zekerheid van den goeden iiitslag kan
alleen door beproeving worden verkregen, en het doet de Commissie leed, dat dergelijke overlaten nog niet aan zuUc eene proef
zijn onderworpen geweest, wellce het aanraden van het daarstelieu
van hijna een dertigtal derzelve, voor den Koning, voor de natic
en voor haar geweten zoude wettigen.
Er zijn tot dus verre slechts drie ovei'laten bekend, welke inetdc*
voorgeslagene eenige overeenlcomst hebben , als :
1. De Djmersche.
2. De Snippelings overlaat.
3. De gewezene Rijnlandsche Slaperdijk.
1. De Lijmersche overlaat heeft slechts eene enlcele maalin 1S20,
met 0 el 20 a 0 el 27 op de kriiin, bij den nog oiigedaalden Avaterspiegel gewerkt, en dezeh^e is toen doorgcbroken.
Ofschoon dit voorbeeld geenszins voor de overlaten pleit, zoude
het echter onhillijk zijn hieruit het hewijs te willen ontleenen, dat
OA’’erlaten, in andere omstandigheden dan die van de Lijiners,
niet zouden bestand blijven, om dat het binnentalud A'an dezen
oA^erlaat, tot eene proef aangelegd, slechts is, van 8 op 1 in plaats
van 15 op 1; omdat door beploeging tot aan den A"oct, en ten
deele op de glooijing, het zetten van hekpalen, en de berijcling met
karren, veel is gedaan, waardoor de doorschuring van dien overlaat
is voorbereid, hoewel dan toch ook op plaatsen ahvaar geene hekpa¬
len gestaan hadden, en alwaar geene keuteekeiien aanwezig schenen
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van gemaakte sporen, bg den overloop van slechts weinige duimen
in 1820, de binnendocering der overlaat merkelijk is beschadigd

Ducli ook op pUfttsen ,
alwaar geeae bekpalen
stoodea t was de overlaat
weggeloopen.

geworden.
2. De Snippelings overlaat heeft eene docering van 15 op 1. Snippelings overlaal.
Wannerr grAterktheefl.
Dezelve heeft in 1814, gedurende tAvintig dagen, de ovendoeijing
met eene lioogte van OellG tot 1 cl 60 doorgestaan.
Gunstigt' iiilkrTilJt dler
Deze uitkomst is ten uitcrste gunstig voor den Smppehngs w.-'rking.
overlaat, cn men lean volgens dezelve besluiten, dat deze overlaat,
aan hetgeen men zich daarvan beloofde, volleomen heeft \oldaan.
Doch nit deze ondervinding volgt nog geenszins, dat men op
Ilieniil cflilcr nIet it**
andere min gunstig gelegene plaatsen, de voorgestelde o\erlaten andere
ovrrl.Hen te l*rsluiton.
met dat vooruitzigt van zekerheid tegen het wegloopen zoude
kunnen stichten, ^vc\i^e de Commissie wenschen zoude aantetreffen
in maatregelen, welke niet alleen millioenen schats zoiiden kosten ,
maar daar en boven naar het gevoelen der Commissie , de belangens
A'an velen op eene aanmerkelijke wijze benadeelen.
de cm'UiidigheDe Snippelingsdijk verkeert in bijzondere omstandigheden, die deaWuiU
van den Snippelingsdijk, zoude men bij anderc overlaten niet aanhoogst Avaarschijnlijk, om niet te zeggen zeker, niet zullen trciTen.
worden aangetroffen op andere plaatsen, alwaar men door middel
van overlaten, het water in de binnenlanden zoude willen inleiden.
Dtfiigdzaamhchl
der
Want dc specie waaruit de Snippelingsdijk bestaat, is eene bijzon- dijkspns.
derc barde en taaije klei. En bet komt der Commissie voor, dat
Welke oldera r.iet i«
deze taaije kleisoort, op de ineeste plaatsen, ahvaar men de over- Tinden
is.
laten zoude moeten leggen, niet in genoegzame hoeveelheid te Adnden
zoude zijn.
Immers de specien op de meeste hooge waarden, ahvaar de heer
Goudriaan de overlaten bij voorkeur wilde geplaatst liebben ,
w'orden meer zandig en zavelig beAmnden, en men kan dus uit het
gebeurde van den Snippeling in 1814, niet besluiten tot hetgeen bij
andere overlaten zoude geschieden.
6

Omdat de hooge Wiarden xsmdtg xijn.
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Dc hccr Inspcctcur - Gciieraal Goudriaaii, hceft deze bedenking
pogen te ontzenuwen, door eene proefneming, welke, volgens ziju
inzien , de zaak beslissen moest; hij heeft door een’ oiider zijne
bevelen staanden Adspirant-Ingenieur van den waterstaat, zoo wcl
aan den Snippelingsdijk j als langs den gewezenen rijnlandschen
Slaper, en op de verscliillende uitterwaarden, alwaar volgens het
onderhavige plan overlaten zouden worden aangelegd, vier eii
dertig monsters van den grond of Idei, ieder van omtrent eene
kubieke palm doen steken. Deze monsters zijn aan de Coinmissie vertoond, en de Inspecteur-Generaal Goudriaan beweert,
indien de specie van den Snippeling in de daad zoo boven alle
andere uitstekend was, dat dan ook deskimdigen dezelve terstond
uit de overige, die men vreest dat zandig en zavelig zou zij u,
• moesten onderkennen.
Doch de Commissie meende voorshands dat uit zulk eene proof
Toi.i«.i.ae geen w'ettig besluit kon opgeinaakt w'orden, om dat uit eene hocveelheid van een kubiek palm, bier of daar uit een dijk of uiterwaard gestoken, niet volkomen de aard der gronden kan gekend
worden, om dat de specie in zulk eene kleine lioeveelheid overgozonden, na eerst te zijn verdroogd, naderliand weder is be\’TOzen, en
toen weder natgemaakt, uiterlijk van aard is veranderd, zoo dat
dezelve niet wel kan onderkend worden.
Er heeft buitendien bij den Snippelings overlaat, eene bijzondere
JDo hoogto
orcr- omstandigheid plaats; het water vloeitderwaarts been over de Deven•tortiog
over denvanSnipp«stadsweide, zijnde eene vlakte van nagenoeg loooel, wellie
volgens het berigt van den Hoofd-Ingenieur F. Beijerinck, op ruim
5 el 00 Deventersche peil is gelegen. De overlaat zelve is in 1809
op de hoogte van 6 el aangelegd, doch de binnengronden, die o]>
cenigen afstand achter den overlaat liggen, zijn bijzonder hoog, en
grootendeels boven den kruin des overlaats verheven. In deze hoogc
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gronden zijn slechts twee laagtens of openingen, waardoor zich het
overloopend water benedenwaarts kan ontlasten, dock welke openingen in lang niet voldoende zijn, om het overstrijkend water geregeld af te voeren.
Het is das minder te verwonderen dat de Snippelings overiaat,
gelijk de lieer Goudriaan zegt, in 1804 den overloop, gedurende
twintig dagen van 0 el 16 tot 1 el 60, zonder eenige besdiadiging
heeft verduurd. Immers , uit gebrek van genoegzaain spoedige afvoer
acliter den overiaat, was het verschil van waterstand achter en voor
dezelve niet zoo aamnerkelijk, en er had diis wel eene overstrijking
plaats, doch geenszins, uit hoofde van deze kom achter dezelve ,
eene sterke overstorting, welke eenig aamnerkelijk gevaar voor de
\\*aariii dc ware Corbihnenglooijing kon veroorzakeii, zoo dat hierin de ware oorzaak laak
van ho5 nicl door
breken van den iinippt*!!**!;
inoet gezocht worden waaroin gecne aanmerkelijke beschadiging van •^rlegrn is*
den overiaat heeft plaats gehad.
Snippeling Utfl hwiEindelijk is de overiaat van deii Snippeling op eenen grooten IfUDeden
tvoV van den
afstand van, en buiten den trek des strooms gelegen, zoo dat alronin.
geen hinder \.«n
dezelve geeii hinder heeft van het ijs, hetwelk ongetwijfeld over hetlleefl
ijs , bctwclk onder*
xonde l-fscha*
de'andcre overlaten, meer op den trek des waters gelegen, storten , iiverlaten
digon.
en de binnendocering beschadigen zoude.
BijnlaMdsehe
Slaptr3. De gewezenc Rijnlaudsche Slaperdijk, bestond almede uit diik.
eene uitneinende specie, en wij ontinoeten hier wederom dezelfde Bestond nit »»*er i-t-rci'
zwarigheid, die ons bij de Snippeling heeft opgehouden.
Is de specie van dien gewezenen Slaper in de daad zoo \eel beter
dan die van de uiterwaarden? Zie daareene daadzaak, welke, van
wederzijde even stellig beweerd en ontkend , moeijelijk is met
zekerheid te voldingen.
Die‘ Slaper
was merkeliik minder hoog dan do voorgeslagene over- alsdcvnorgeMagene
De Siaper nicl too hoof;
±
overlaten, boven het land, achter de overiaat gelegen, verheveii; over
dezelve had geenen overtogt plaats, de overiaat werkte met eene
6

*
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groote hoogte alleen kortstondig, gedurende den tijd namelgk, dat
de vloed op het sterkste was.
Xr storte zicU geeu ijs
Er storte zich geen ijs over dien Slaper', gelijk zeker bij de rivierflyer decelrc.
overlaten het geval zoude zijn.
Vit
de
ascgohaaldc
Wanneer dit een en ander te zamen wordt genoinen, oordeelt de
vtKirbeeldcu kau voor de
JverUten uiet besloteu
Commissie, dat uit de bestaande voorbeelden der drie overlaten, te
weten: die van de Lijiners, de Snippeling en den Rijnlandschen
Slaperdijk, met geene genoegzame zekerheid kan worden besloten,
dat de rivier- overlaten, A'olgens het plan van den heer Goudriaan
aangelegd, door het geweld van water en ijs niet vernield, en in
doorbralcen zoiiden veranderd worden; en het eenparig oordeel der
Ouvoorzigtigh«id in liet Commissie , strekt daar heen, dat het te onvoorzigtig zoude gehan44nprijzpn van dit onl)e»
pi-oerd kosthaar atelsel.
deld zijn, een stelsel te willen aanraden, volgens hetwelk bijna
dertig overlaten zouden moeten aangelegd worden, zonder dat men
alvorens door eene proef had bewezen gezien, dat een enkele overlaat, op dusdanige trekking van water en ijs gelegen, waaraan de
meesten zouden zijn blootgesteld, zich tegen dit vereend geweld
had bestaud getoond.
I^Ien vermoedt, dat de
De specie, waaruit deze overlaten noodzakelijk zouden moeten
orcriateu spoedig zonden
vernield v^ordeii.
gemaakt worden, en het geweld, hetwelk dezelve zouden moeten
verduren, doen met reden vreezen, dat de overlaten niet alleen niet
zouden bestand blijven, maar door eenen eenigzins langdurigen over¬
loop zouden vernield worden.
Uet
soude orer de>
In het stelsel van afleidende overlaten, meent men dat door
lelre been atorten.
dezelve aUeen water en geen of weinig ijs op de landen zoude
worden gebragt, doch de Commissie heeft geenszins kunnen slagen,
om zich van de gegrondheid dezer stelling te overtuigen.
Het zoude echter vereischt worden, dat' deZe zekerheid op ge¬
Gcraar yoor de ingeze*
tenca hieruit ontataande.
noegzame grond wierd verkregen, alvorens men de ingezetenen der
distriltten, die overstroomd zouden worden, aan de gevaren, die
Wtrite k&rtitoodig.

1)1

de iAstorting
de Coininissie
overlaten, al
bestand, het

van ijs zeker zoude veroorzakeii, konde blootstelleii ;
kan zicli niet voorstelleii, dat bij het overstorten der
bleven dezclve dan ook, hetgeen zjj niet gelooft,
ijs merkelijk minder, dan bij ecnc dijkbreuk, zoude

naar binnen gevoerd worden.
De OA'^erlateii zullen toch dan alleen weiken, wannecr een ijsdani
beneden dezelve het water doet opstuiven; do ondervindiug leert,
dat in zulke gevallen, het water achter deze daminen oprijst, tcrwijl de beleinmeilng bijna alle werkelijlce stroom in de rivier belet ,
zoodat somtijds de drijvende ijsschollen, door den wind sti oom opwaarts gevoerd worden. Waiineer in zulke omstandigheden de
werking van den overlaat begint, ziet de Commissie niet in , dat
er iets bestaat, hetwelk het ijs veihinderen zoude , zich op dc landeii te storten en daar alle die veiwoestingen aanterigten, welke
hetzclve gewoonlijk veroorzaakt.
Het zoude, naar haar inzien , weinig helpen , indien de overlaten ,
zoo als de heer Goudriaan begeert, stroom afwaarts wierden gelegd,
dewijl toch de trek des strooms, in den loop van de gewmie rigting
der rivier belet, zich streldcen zoude, w'eiwaarts het water, door de
overlaat wderd geleid.
Dezelfde reden, die het water door de o-s erlaat voert, zoude ook
het ijs met zich brengen, en de Commissie ziet niet, -wat de ingezetenen voor de heillooze en bekende uitwerkingen van hetzeh^e
zoude beveiligen.
Het plaatsen van eenige rijen van wilgen boomen, door den heer
Goudriaan voorgeslagen, schijnt insgelijks een ontoereikend middel.
Niets zoude, naar het inzien der Commissie, verhinderen, dat
zich de stroom van ijs en water naar de overlaten rigtte, en men
weet, dat voor dicn stroom , stevige hiiizcn , sterke molens eii
zw'^are boomen niet bestand zijn.

Al wlevtlcu dti ovcrlalea
jtlrooinnfwaaTls gelegd ,
loude dit niet Uelpcn.

llcl ])Uii(cn ▼.m wil
geji ontocreikend.
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Jong plantsoen van wilgen voor de overlaat, zoude, naar hct
gevoelen der Commissie, telkens, wanneer dezelve krachtdadig den
stroom afleidt, gcenszins voor het ijs bestand blijvcn , en vooral niet
kunnen beletten, dat hetzelve ijs niet gelijk met hct water naar
bi linen worde gevoerd.
ttfwijtfiid'f nolJfji
De heer Goudriaan slaat wel voor, oin door ecnige ijs afwijzcnititjt-u jut'tle
hc]pen.
de iiollen, het ijs aan den overlaat te wcren, doch de Commissie
nioct crkeimen niet intezien, hoe dit op ecnc wijze , die eenigzins
aan het oogmerk beantwoordt, zoude kunnen geschieden.
Ongcituegr.nnmiieul van
De heer Goudriaan tracht wel, door het aanhalen van het voorh*:t voorbcchl van don
.Hiiippt'ling en Lijmcrs ,
beeld van de Lijmerschen en Snippelings overlaten, de waarschijuom aantclooncn dot cr
f»oen jjs over dc overUlcn
lijkheidtc betoogen, dat er zoo veel ijs over de overlaten niet zoude
ivlorten r.al.
worden gevoerd, als men meent reden tc hebben om te vreezen.
Doch zijne I'edenering komt der Commissie, in dit opzigt \ooi ,
niet genoegzaam klemmend te zijn, omdat de overlaat van de
Lijmers, reeds dadelijk bij het begin ’s an dcszelfs w'erking, is doorgebroken, en dus opliield overlaat te zijn.
Ook de Snippelings overlaat ligt verre van de rivicr ’l en^ijderd,
on ontvangt, gelijk liier boven is opgemcrkt, weinig of geenijsA an
dezelve, en de Rijnlandsche Slaperdijk is niinmer aan overstorting
van ijs blootgesteld geweest.
De heer Goudriaan onderstelt, dat de snelhcid, waannede het
I)*: l»€cr OouJriaan gclouft dat do ovcrlalen
bet tv;iior zachtclijk zuN water door de overlaat zal stroomen, niet groot genoeg zal zijn oui
k-n iiilcidcn.
de binnen-docering te beschadigen, of binnenlands ^'ele schade
aanterigten. De Commissie heeft zich van de waavheid dozer
Htc^r.au
JwijfcU do
C.nniniifiestelling niet kunnen overtuigen.
Wanneer ijsdammen den afvoer des waters door de stroombaan
grootendeels belemmeren, en het water achter dezelve met snei. hckl oprijst, heeft er in den stroom achter den ijsdam eenc verA«Ulof do i)*tlaii»nien i:
wt.irig strooni.
mindcring van snelheid plaats , welke somtijds, gelijk hier boven

reeds is aangemerkt, zoo groot kan zijn, dat de wind de schotsen
in de rivier opwaarts drijven kan. Maar wanneer de overlaat begint
te werken, moet het water, lietwelk de riwer meer aanvoert
d'J slroom ninet
dan de ijsdain kan doorlaten, door den overlaat stroomen, en de zichKjid.iniiasrdon
ovi‘rU»t
Commissiekanzich geen reden voorstellen, waarom dit water geenc
snelheid zoude verkrijgen, die des te grooter moot worden, naar
mate van den vermecrderden toevoer ■\'an water van bovcn.
Wnirlx^cld van aiidrHoe zich het ijs , door zijdelingschc afleidings-wegen, tegelijkmet Uugfclie afvner van ij*.
het water ontlast, is ook nog in den winter van 1S23 op 1824, te
Heerewaarden gebleken.
Niet alleen het water, maar ook het ijs, rigtte deszelfs loop over
de onhedijkte landen van Heerewaarden, tusschcn het Maaswaalsche
en Heerewaarden , van dc Waal naar de Maas, maar , naardien ook
deze rmer door ijs verstoptwas, keerde en ijs en water, door het
kanaal van St. Andries en over de landen tusschen Heerewaarden
en de Oude Schans St. Andries, weder naar de Waal.
Indien de Commissie zich niet bedriegt, is een gedeelte van den
ijsdaih j welke in dien winter bij Rees heeft gezeten, na deszelfs
opriumiiig, eerst van de Waal naar de Maas, over de Heerewaardensche velden, en vervolgens van de Maas weder op dc Waal gekomen.
Wanneer men de ligging der voorgeslagenc overlatcn op de kaart
beschouwt, ziet de Commissie niet in, hoe het mogelijk zal zijn,
al de dorpen, huizen en gebouwen, zoodanig vrij te Avaren, dat
hieruit niet voor de bewoners dier streken de grootstc nadeclen
zouden ontstaan. De dorpen
Elden, Driel, Rijsvijk, Bcusichem, geloijcn.
Dorjicn in ilc o>Ci-UL'?ii
■*’
Genty Bemmel, IJzendoorn, Neerijnen, Waardenburg , Weurt en
Hurwenen, vindt men op de kaart onmiddellijk achter, en als in
den trek der overlatcn hggende , geteckend. ^
_
Mociioli|klit»iil om drt
Het is niet moeijelijk op eenc kaart, in klein bestek, een aantal
riKteu.

(

Oclijfc l.liik.1 uit hot
• •nUrerp door den hcer
CroudriniiM van cle ovcrlaat door 'I laud Tan
-Ahrna goniaaki

Afeii zal il<* uoudige
ruiintc yoor dc ovorJateii
rinileo.

Bij voorhoeld nJct to
Wcurt.

J^iel le I«fienen on OoitorhoU.

l>**ler Ir 'J'lrJ.

1)oc!i itiiiidcr geinakkolijk tiidschcu
cn

TIet land ran Altona ,
dca hcrr Goii-

)

oveilaten voortestelien; maar de moeijelijkheid wordt grooter, wanneei ditzelfdc op ceiie kaart van eone genoegzame groote schaal,
voorzieu van alle aanwczigc voomerpen, moot gesclueden, en
e.ndelijk vertoonen zich eerst al de zwarigheden in derzelver
^oJJe kracht, wanneer men de plaats der dadelijke uitvoering op
liet terrein zeJvc wil afbakenen. De overlaat door het land van
Altena, sedcrt jaren voorgeslagen, en over liet plan, van welke
men hier onder breedvoeriger zal moeten spreken, heeft volkomen
doenzien, welke zwarigheid de aanwijzing der plaatsenzoude inliebben, alwaar men bcpaaldelijk besluiten zoude, de overlaten to
willen plaatscn.
Niet minder dan bij de dorpen Gent en Beminel, vreest de Conimissie, dat de vereisclitc lengte , welke de overlaten moeten bevatten (ziillen dezelve eenigzins aan het oogmerk voldoen ), ook up
andere plaatsen niet zal gevondcn worden,
Bij Wcurt, bij voorbeeld , zal men aan den overlaat de noodige
lengte niet kunnen geven; aan dc ovcrzijde van de Waal, te
Loenen en te Oosterholt, zal dezelfde zwarigheid bestaan; men
zal moeijelijk genoegzame rnimte vinden om aan al de ^ ereischten,
welke de heer Goudriaan aan dc overlaten Avenscht te geven, te
voldoen. Men zal die niet op genoogzaam hoog voorland kunnen
leggen, om dezelve van de rigting des strooms afgekeerd te plaat¬
sen , en om de meiiigte diepe widen en kolken, die zich aldaar
beyinden, te vermijden, en bij dit alles nog het dorp Oosterholt
buiten den trek des w’aters to houden. Boven Tiel zoude waarschijnlijk de overlaat ter opgegeAcne lengte kunnen worden daargesteld, maar aan de overzijde tusschen Wamel en Dreumel, is
slechts de gclegenlieid voorhanden, om cen overlaat van mindere
lengte daar te stellen.
De moeijelijldieid, om in het land van Altena naareischte slagen,
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heeft den lieer Goudriaan reeds gedrongen om toetestaan, dat Toor eene OTerlaat*
deze plaats voor het daarstellen van overlaten min gesclukt was,
en dezelfde aanmerking zoude waarscliijnlijk ook bevonden worden
van toepassing te zijn op bet land van Kuilenburg, alwaar zich bxirg ongescbikr.
geene gelegenlieid zoude aanbieden om de vereisclite ruiinte en
rigting te vindea cvenmin ook om aldaar eeiie overlaat aanteleggen,
wier vloer 0 el 314 boven den lioogst bekenden waterstand,
bij open rivier, verheven was, dewijl ter bereiking van dit
oogmerk, de dijken, die tliaiis nog beneden de bier bedoelde
hoogte van den vloer tier overlaat gelegen zijn, (zoo als 1 10 dcr
bij de bebandeling der afleiding langs den Diefdijk breeder zal
worden aangewezen), zoo wel als de daaraan bclendende en de
tegen over liggende dijken, ten einde eene werking van 0 cl 941
te verkrijgen, in eene boogst aamnerkelijke mate zouden inoeten
verhoogd worden.
Hieruit zoude dan ook tevens deze zonderlinge uitkomst, met
wiskundige zekerlieid verkregen worden, dat, boewel bet ontwerp
ont'-'-'T” ftniJi.
van algemeene overlaten de strekking beeft tot eene verlaging der
bestaande dijken, betzelve eebter, wanneer men tot de dadelijke
uitvoering wilde overgaan, bier ter plaatse tot eene verbooging zoude
leiden, opdat volgens den wensch des ontwerpers, de vdoeren der
overlaten 0 el 314, boven den boogsten waterstand, bij opene rivier
verbeven bleven.
De overlaten aebter de tbans bestaande, en dan aftegravene binncnund
OverUlcii niet op Ket
to Irggeit.
dJiken, op bet binncnland te leggen, kan nog minder in aanmerking
komen.
Dewiil
het binnenland doorgaans
lager ligt dan de uitenvaarden, ligtOmdat
Iictxelre lafiet
J
®
dan dc iiiUrwaafden.
zoude bierdoor het water over de overlaten in eene grootere diepte
storten, en daardoor nog des te v’^roeger de vernieling van de
binnen - docering bewerken.

,
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Ucrekoning der kostea

De lieer Goiidriaan
bcrekent de kosten zijner overlateii op
f 140 a f 150 per roede , dat is omtreut f 37 a / 40 per strckkendc el, waaronder de aanicoop -^-an gronden is bcgrepen; doi:]j
de iiadere bcrekeniiig tot claarstclling van de ovcrlaat door Altoua
iilijkt lo goring Ic zijji,
vvaavvan hierondcr iiadcr) , door hem aaii de Commissie ingfc/.ui;ttit lict oalwcrp ran de
ovi-rlaal door i^Uctu.
daii, doct Kicu, dat de kostcn, (allcen tot het aanleggcn dcr u\<nlaatkaden cn onvcrmijdelijkc opruimingen t an gebouAVoii), daai
ter plaatsc per el zulleii bedrageii jT SI-47|, wamiecr men de
leugtc dcr biiitciilmden ad 3G70 ci in bet oog Iioiidt, doch wanneer men de te maken openingen in den bantlijk neemt , die
.'dechts 1460 el worden ondersteld , beloopen dezelve kosten/'204-80
per el; zijnde liieronder niet begrepen de leicbjkcn en gevolgen
van dien, alsmede de iniddelcn tot ontlasting van Iiet water aau
hot bcnedcn-cinde van dc ovcrlaat, die , door veiiaging van (lijkeji
of kaden, als de aanlcg van sliiizen, waterleiding, stoonnnoien
enz., cnz., en die tot verliooging van dijksdeelen, nevens dc overlaten zijn noodig geacht.
DfCli tnk de vcrig*'
Boven en bchalve het bovenstaand verschil, gelooft de ConnnisbofcVcuiiigto Rcrirg.waaiitfur Tncnbillijke scbfldesie , dat doze berckening nog verre weg zoude te kort schieten,
l«o*itelliiit;en ^v^l gcven.
wanneer men bij de uitvoering de billijkhcid begeerde in het oog
te iioiiden.
De bew’oners tocli der menigvuldige liuizen, die of afgebroken ,
of onbewoonbaar zouden worden, de eigenaars van bouwlanden,
booingaardon, beplantingcn en tuinen, achter en in den trek dior
dertig overlaten gelegcn, zouden gewdssclijk op schadevergoeding
aanspraak maken, die het der Commissie niet voorkomt, dat hun
zoude kunneu worden ontzegd.

rkn den hcer Goadriatn*

f

Van
d /* 40 de
• trekkeode cl.

Pag. >18 Tan deszclfs verhandeling over dc afleidingcn■

( 51 )
Wanneer toch dijkbreiiken en stormvloedcn, door overstroomingen,
den ingezetenen zware verliezen aau have cn cigcndoinmen toebrengen, heeft steeds de edelmocdige Nedorlandschc natic, met
onvergebjkbare milddadiglieid, zoo vccl mogelijk, de onvcrmijdelijkc

I}« Achade dor nnluttrlijke overslrooining.woxdt
▼eel verzacUt door de
edoIrnoedigUeid dc? natie.

rainpen verzacht en gclenigd.
Hoch (lit touilc nitt
Maarwanneer men, door dc kunstinatigc overstrooming van vooraf gebcuren
bii kunstmatige
overstroomingen door
daartoe met groortc kosten gemaaktc orerlaten , de laiidcn onder ovcrlotcn.
water zet, is het niet te verwachten, dat dc natic Jiaic bcurs zal
openen, om dc gevolgen uittcwissclicu van ’viitgc"< oerde ontA\erpen,
waar^'an de uitslag, door sommigen althans, van 's orcii voorspeld is.
Verbelering \«m dc binDe beer Goudriaan stcit zich voor, dat dc binneulaiidcn, door nenlnndrn iloor hci sVd;.
het slib.van Let door de orerlaten ingelcide rivierwater, zoiidcn
verbeterd en opgehoogd Avorden.
Dit denkbeeld moct
Dit denkbeeld moct natuiirlijk b5j elk, die den tocstand onzer naiMurlijk opkomcn.
rmeren en uiterwaarden heeft beschouAvd, opkonicn. Het is dan
ook door velen, die over de rMeren geschrcAXii helibcn, onder
anderen door Velzen en Engelman geopperd.
De niter,vaarden
Orad.iL doorstt.iii.s dc
zijn doorgaans vruclitbaar , en opgehoogd door het sLib cn zand uiterwaarden
vruchlbaordcr zijn dan
hiiinei.*
der xivler, teiv^ijl het binnenland incest altoos lagci cn sclualei is, land.
jazelfs, volgenssommigen, mcorenmccrin olkandcrpakt enbezinkt.
^VoTdt
r.angcdrtoigcn
Men wjjst ons zelfs, cm oiis in dezen. cen rigtsnocr to geven, door
het TOorbocM d<r
EgyptenaTcn.
op de oude Egyptenaren, die, wijzcr dan onze a oorouders, die
kostelijke rivicr-slibbeii niet buiten hunne landen slotcn, Avaardoor kunstmatige overstroomingen, door hot Abetter Nijlvatcr, Iinnne
landen ATUchtbaar maakteii (*).
13och iiet is de vreag
Maar het is hier de ATaag niet, of onze voorenders wcI of kAA^a- niet,
of onze vourovders
wel of iAvaliiSr c;chandf)d
lijk gedaan hebben , met dit ATUchtbaarinakend slib A'an liunnc hebben-

(*)

Zie hievover Velzen , rivierJcvndlvc verh.(indcl, p- 124.
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landen te weren. Het is nutteloos en ijdel, thans na zoo velc
eeuwen te onderzoeken, wat men in oude tijden had behooren
te doen; voor ons kan het alleen belangrijk zijn, te weten, wat
Miar elleca tvat wij thans door ons moet gedaan worden.
b«Uooren to doeu.
Om»tnnd}g!i«dcn sedert
De omstandiglieden, sedert de cerste bcdijkingen dezer landen,
de ecrjlo bodijkins rcr.ifidertl.
zjjn gewisselijk zoo aanmcrkelijk verandcrd , dat hetgeen toen
nuttig en raadzaam mogt zijn, welligt nu als schadeDjk cn onberaden zoude moeten verworpen -worden.
'Men Ti'rWacht nict ▼«cl
Op gronden van ondeivinding, gclooft de Commissie niet, dat
Tan tie ini^ittnc; vau slib.
men thans van deze zoo dUavijls aangeprezenc inlating van troebel
rivierwater, hetzij door sluizen, diiilcers, overlaten of andere
middelen, die voordeelen, algemeen te A^erwachten heeft, welke
men er zich van voorstelt.
De grondstoffen toch , die eene ri^der met zich voert, verscliillen
'Vcraclillleudo aa/d dor
ITToud^tofFcu.
van aard, naar mate van de gesteldhcid van den grond, en van de
Hoe sneller de laatste is, des te zwaarNaa;' male vau «len snellieid van den stroom.
bodeni eu dvii alroom dcr
l i \ *<'r.
der zijn ook de grondstoffen, w'elke de stroom met zich sleept;
awaarilc Rroiiditof- ook ziet men, zoodra de snellieid vennindert, de zwaarste grond¬
stoffen den bodem der rivier oplioogen.
Het zwaarste grind ^dndt men dus in die rivieren, wellce met
l)«siij ijicUo riricren,
jrii* 1.
de meeste snelheid stroomen, in den Bovcnrijn en in de Waal. In
de Maas, in de Lek en in de Benedenrmeren, vindt men meest
die vruchtbare Idei, Avelke men boven allcs, op de landen zoude
1 u de t/ai;eM , kltfi*
wenschen te brengen.
Wanneer de rmer buiten hare oevcrs trcedt, bezinlcen eerst de
zwaarste stoffen op de naast bijgelegenc landen, en vcrvolgens de
ligtere en betcre, spocdiger of langzamer, naar mate dat het water
deszelfs snelheid kortcr of langcr behoudt of verliest.
Zoo Avorden niet zelden, bij de overstorting der zomerkaden en
V)« ttlt^.rw«ardei». diVbeeand.
hooge oevers, de waarden even achter dezelve gelegen, niet met
fea tiiiVcc eeT5t«
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vruchtbare klei, maar met zand bedekt, terwgl de ligtcre klei
op de meer acbterwaarts gelegene landen bezinkt.
Zoo lieeft de snelstroomende Waal in 1809 en 1820, eene ongeloofeliike boeveellxeid zand , door de doorbraken van Loenen en
Oosterholt, op de landen gebragt, en dezclve op eencn aaninerke-•
liiken afstand bedors^en.
De Waal, sneUer stroomende, en dus zwaarder grondsto en met
zicb voerende, dan de Lek of Maas, brengt ook meerder zand
op de uiterwaarden, de Lek weder meerder dan de Maas, terwijl
deze laatste, als liet zachtste stroomende, ook de vruchtbaarste
boorden lieeft (^).
Waimeer nu rivierwater , lietzij door overlaten , sluizen of
andere middelen wierd ingetapt, zouden, naar bet inzien der
Commissie, dezelfde verscliijnselen plaats liebben.
Naarmate de rivier sneller stroomde, zouden ook zwaaidere jen Mhier'.ieiXc"’”®
grondstoffen op de landen worden gebragt, welke ook des te vcrvoipc^ .u- iici ij»spoediger zouden bezinken , naar mate dat bet water meer of
min spoedig deszelfs snelheid verloor. Onmiddellijk achter de overlaat zoude men waarschijnlijk bet grove zand vinden, de landen
verder acbterwaarts gelegen zouden zekerlijk, door bet nedervallen der kleistoffen, vcrbeteren, maar nog meerder acbterwaarts ,
zoude de Commissie geloovcn dat bet water, van deszelfs grond- de men Achroal water
stoficn beroofd, weinig tot •^TUiclitbaarmalcing, en in bet gebeel
niet tot ophooging van den bodem zoude toebrengen.
Landen derbalve, eenigzins van de overlaten verwijderd,

(») De onvcrdceldo Rijn in Iflco.fland stroomt nog sterker dan de Waal; van [daar
dat in 1784 vcle duizcnde morgens in dat gcivest, door de dijkbrenken, met 4 a 5
voeten zand tTcrdcn beschoteu. Silbcrschlag in Memoires de Berlin, 1786 et 1787,
pag. 72.

