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zouden weinig genot van die vruchtbaarinakende stoffcn Jiuniien

rah. Jfuth'.

v«u

ondeivinden.
>oii i.ft
Zuo woldt in het Arnhemsclic Broek, jaarlijks door eene shiis
liiui i:.
t
t
1
troebel rivierwater getapt , doch het zijn allcen do ianclen ,
Ivort achtci- do shiis gelegeii, waarop de slib bezinkt; het sehralc
hemcl- on kwehvatcr wordt door liet rmeinvatcr achtcruit gepeist,
cn liceft op dc landen, boven welkcn het staan blijrr, gceneii den
ininsten voordceligeu invloed.
Do Coinmissie vermeeiit dus, dat men zich bedriegen zoude,
met to vecl uitwerldng aan het inlaten van rivicrAvater te hcchten;
ten niinsto AAMiineer men niet sommige gunstig gelegeii landen ,
maav al degenen, welke overstroomd zoudeii lAwden, tot voorwerp zijner besclioiiwing wil nemen.
Doijthc «i.\
In dit gcvoclen Avordt de Commissic te meer A'ersterkt, bij <lc
hcrinnering van de gestcldheid van het Bossclie A'cld, lictAA elk bijiia
ieder Avintcr, door het Avater der Maas, uit hoofdc der lagc bekading tnsschen CrcA'ecoeur en lice boA'enland A au Heusdeii , OA erstroumd AA'ovdt, AA'aarbij men zict, datAA’cI dc landen aan denoever
der rivicr, in dc ommestreken A^an CreA'ecocur cn EoklioA'cn, ecnc
verbetering en langzame ophooging ondei A'inden, maar Avclke van
geenen zigtbaren invloed is op het Bossche veld zcIa’c , hetwelk
meestcndeels nit zeer schraal zand bestaat, cn bij ecnc ongunstige
gesteldheid der rmcr niet cens op dezeh^c kan ontlastcn, zondor
dat op hctzelA'c ecnc A^erhooging AA’ordt opgemcrkt.
Mccr landAAMarts, ten zuideu A^an ICuik cn Dnincn , kan dil
overloopcnd riAdeiwatcr , ofschoon dan ook jaarlijks , soms Aveken
aclitcr clkandcr blijA'cnde, de aldaar bestaande heigronden geenszins
vruchtbaar maken.
Aau lict bclvadc Munnikenland , tusschen de V/aal cn de Maafj.
boven Loevenstein ,hetAvelk in de meeste winters wordt overstroomd ,
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'vvordt mede geeiie zoodanige verhooging bespeurd, daar hetzelvc,
ofschooa nimmer bedijkt geweest, toch met een molcn meet droog
gehouden \A'ordeii.
ImlifU
dv' nTerJalcD
Da overlaten, welke de lieer Goudriaan voorslaat, zouden. dcrzelvei aanjjclegd
waren geweest,
zoudcji dcz'lvr dikwijU
Yloeren 0 el 314 boven het lioogst bekeiide Avater bij opene ih iei, met Idank AAr.^ei- Ijcbb'ju
jgewciV.T
zoiider ijs, hebben liggen; maar iiidieii de OA'erlatcii, ouiniac.ellijk
nadat dezelA'^e waren A'oorgcslagen, A'olgens dit begiiiscl Avarcn aau'
gelegd, zouden de lauden door dezelve reeds vcrscbeidcne maleJi
zijn ondcr AA^ater gezet, op tijden Avaarbij dezeh^e nu zrju droog gebIcA on,
Het A^alt moeijelijk op alie punteii, AA'aaroA'erlaten zijn A'oorgeslageii,
uit Iioofde A^iii bet gemis A'aii peilsclialen cn AA'aarnemingen aan die
piaatscn, deze stelling, aan Avier gcgrondhcid de Commissie niet
tAvijfelt, te betoogen; zij zal dus eencnkelA Oorbeeld hierA’an aanlialen.
Het hoogste water zondcr ijs, is door den beer Goudriaan in de \oorbc‘d1 liHcrA’4»»
Merw'e, voor Gorincbem, aangcnomen op 3 el 4 aan bet peil te
Gorincbem, dus moesten de oA^erlaten van bet land A-au Altena AA'orden aangelegd op 3 el 714 aan bet boA’cngeineld pcLl.
Maar op den 28sten December 1815 is de rh ier te Gorincbem
waargenomen op , 4 el 055 en den 27sten Januarij 1820 op 4 el 369 ;
derbalve zoude de : oA’’erlaat A^an bet land A’an Altena gewerkt bebben
in 1815 met 0 el 34, in 1820 met 0 cl 65 , en dus die* streek zondcr
noodzaak bebben onder water gezet, tevAvijlde inwonerSA^an hetzelve
nu zijn vrij gebleven.
De tot de overlaten A^erlaagde dijken zouden nimmer tot ivegen iiiot0\cr
de otcrlatcu
{;rredi.‘tt >vorde»
kunnen worden gebruikt, waardoor de gemeenschap tusschen A^ei’scbillende plaatsen dikwijls zoude worden gestremd, of ten minste hoogst o»s' ^ir (.i.rm,.
moeijelijk gemaakt. Even als bij de uitvoering A^an het plan A'an den
beer Luitjes, zouden de binnenwegen alleen de communicatie tusschen
distrikten, dorpen, buurschappen en enkele huizen kunnen open
bouden.
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Die binnenwegen, weike grootendecls uit kleigronden bestaau,
zouden dan overal vcrhoogd, verbeterd en in staat gesteld moeten
vvorden, om in alle jaargetijden to kunneii wordengebruikt, hetgeen
echter de overstrooming derzelve , bij aanlioudciiden overloop , met
vcrhinderen zoudc. Zulk eene algemeene verbetering en opbooging
der wegen zoude gewisselijk niet kiinncn gescliiedcn zonder zeer
lUlATclt koslbaar touilc aamnerkelijke kosten, weike het onbillijk zijn zoude den ingezetenen
der overstrooindc landen zcive opteleggen.
Het nadeel, hetwelk zuik ecnc inicidiug van water en ijs zoude
na zich slepen, de scl,ade, die daardoor aan liuizen en gebouwen,
laton, kan met wordcii
A
,
i
1
mor
bST”
beplantingen en boomgaarden, zoude gedaan women, kaai, ac
aou aanbrengen.
Coiumissio, nict woidcii opgeAVOgeii docT do onuerstelde verbetering der landen door liet slib der rivieren.
De ingezetenen der overstroomde landen, zouden dus aan luinne
bezittingen aamnerkelijke scliade lijd.a, en de Commissie moet het
derhalve voor onbillijk houden, liun nog in deze omstandiglieden
het verbeteren en onderhouden van wegen opteleggen, weike alleen
door deze kunstmatige overstrooiningcn , zouden noodzakehjk worden.
Tegenwer ping
be antlilen zal hier tegen misschien inbrengen, dat zonder overlaten,
"‘Van de landen tech door doorbraalc, en dus veel zwaarder overstroomd
doorbraak londer nrorzouden worden.
De Commissie kan deze redenering niet toestemmen, want het
voorbeeld, bier boven aangehaald, heeft ons reeds doen zien, en
de ondervinding van den verloopenen winter heeft hetzelfde op
nieuw geleerd, dat de overlaten gewerkt zouden hebben in omstandigheden, waarin geene dijkbreukcn licbben plaats gehad.
Albu«tT^«a^d
Hct voorbceld van den Alblasscrwaard , wellce van 1726 tot 1741
Tof
"vetl en van 1744 tot 1809 en 1820 is vrijgebleven, kan hier almede aanatroomd lijn gewoosl ,
terwiil daielTo lomler geVOCrd WOrden.
slbicT?;^ ‘
gg^a,t vrij zeker, dat, indien er, sedert 1726, overlaten had-

Ue biiinenwegeu souJcit
iixis zecT Tcrbolerd moeleii
wordeti.

siiu.
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<lcn bestaan, cle Alblasserwaard veelvtildigere malen dan nu geschied
is, zoude zijn onder water gezet.
■ . idi k
d •
Ecn gelijk voorbeeld geldt voor den Bommelerwaard.
Hoinincicrwoard.
De overlaten, door den lieer Goudriaan, tusschen Zuilichem eii
Garacren, en tusschen Rossum en Rommel ontworpen, zouden den
Bommelerwaard in. 1809 en 1820, langs de waalzijde hebben ovcrstroomd. Maar indien in 1809, de meidijk, die bet bovenste
gedeelte van den Bommelerwaard sclieidt van de dorpen Biakel
en Poederoijen, die het benedenste gedeelte van dien waard uitmaken, niet w'as bezweken, en diis die waard aan het beneden
einde was overstroomd geworden, dan had er de grootste waarschijnlijlclieid bestaan, dat deze pick gronds , ook in dat noodlottig
jaar, zoude zijn bewaard gebleven, gelijk in 1820 heeft plaats
geliad.
Eene gelijke redenering is toepasselijk op hetgeen in 1799 in
(lezen waard gebeurd is; alatoen bezweken geenszins de bandijkeu,
maar wederom de meidijk. In 1820 zoude zeer zeker de bene¬
denste der voorgeslagene overlaten, indien dezelve toen bestaan
haddcn, den Bommelerwaard hebben onder water gezet; want het
water stond in de Waal toen liooger dan ooit te voreii, en hetzcive
werd door kistiiigen op de zandpadcn en dijken gekeerd.
De
Bommelenvaard is, sedert 1757 aan de Maaszijde en 1766 aan de
Waalzijde, door doorbraken van de bandijken niet overstroomd geworden; maar de doorbraken, welke dit distrilct sedert dien tijd
hebben gekweld, zijn alle aan den meidijk voorgevallcn.
Het is dus veel eer tot de versterking van den meidijk , dan tot
eene afleiding door overlaten, dat de ingezetenen van dien waard
hunne toevlugt voor het vervolg hebben gezocht.
Voor het Maaswaalsche kan al wederom dezclfde redenering wauK
T.i..gdi.ii< v...) .m.-..gelden. Zonder twijfel waren deze landen, indien de overlaten
8
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in 1820 bestaan hadden, toen onder water gezet geworden, terwijl
dezelve in dat jaar, zonder overlaten, met den schrik zijn vrijgekomen.
Indien er ook in 18IG overlaten aan den Nederrijn en Lek
Avaren geweest, en de vloeren 0 el 314 boven den toeninaals lioogst
i... Vi. . .1.. Kaiiivre.
bekenden waterstaud bij opene rivier hadden gelegen, dan zoiulcn
dc overlaten omstreeks Arnheiu , den 29sten en 30sten December 1819 ,
met 0 el 026, en in NoA’ember 1824 met 0 cl 100, en bij Yiaitcn
mede op laatstgemelden tijd, met 0 el 2G0 hebben gewerkt.
t;,„ :,ukii
ovoruie..
XJlt allc dczB voorbceldeii nieent de Conimissie met grond te
:.u'lclooze
ovcrslrooniin; v..r..M7aaki hebben. iQinneii opiiiakeii, dat overlaten 5 de landeii acliter dczelve zoiulen
hebben onder water gezet, o]) tijdcn, wanneer de bestaande baodijken niet zijn doorgebroken.
1 urhiingeji Oil verDcwijl liet dus blijkt, hoe overlaten landen zoudeu overstroonid
fisnureii der binneimcftcn
.
v-.a d.: ii.urrav,..,, Aiet j^ebben, die zelfs nu A'oor deze ramp zijn bevrijd gcblcA'cn, dan
toch zal men moeten erkenneii, dat bet onbillijk zoude zijn, om
van de ingezetenen dezer streken de kosteu te willen cischcu Aoor
Avegen, die alleen of grootendcels zouden moeten aaugelegd AA'orden,
om de gemeenschap te licrstellen , die door de OA'erlaten gestremd
zoude worden.
xivxv
.ouic. Je
Maar al ware liet dat men ook de A-erbetering A’an zulke biniieniV^rlaton oni , IJI nlloil
;.v:! r.:.'.....
landschc Avegen, of als min noodig, hetgeen ecliter de Commissie
niet toestemt, of als te kostbaar AA’ilde achterw'ege lateii, in alien
gevalle toch zoude men overal Avaar oa erlaten AA^aren, zijAvegen
acliter om dezeh^e moeten maken, oin den doortogt van rijtiiigeii,
ook in den zomer open te houdeu, dcAvijl toch de OA'crlaten zeh e,
gelijk de heer Goudriaan to regt begeert, nimmer tot rijAvegen
zouden mogen worden gcbriiikt.
v. viii.- 5.. (viiis; ovMDe wegen achter om de overlaten zoudeu al spoedig oAvrstroomd
j'Ajnr}* kouI t.
•
worden, en, wanneer de overloop en overstorting van ijs wat aani i

houdend was , zoude de doortogt geheel belet of ten ininste zeer
moeijelijk geinaakt worden. Telkens na den overloop , zouden deze
wegen op nieuw hersteld en bezand inoeten worden, want dezelve
op die wijze aanteleggen en te bestraten, Avelke men met goeden
uitslag, Sedert eenige jaren, in den Baardwljkschen overlaat, heeft
aangewend, zoude veel te kostbaar bevonden woideii.
De doortogt te beliouden door middel van briiggen op jukken
over den overlaat gelegd, komt min doelmatig voor; de Cominissie
zoude vreezen, dat deze bruggen weldra zouden ontgronden en
wcggespoeld worden, en door de ontgronding der jiikken, de nitspoeling en bet bederf van dcii vloer des overiaats voorbereiden.
Bij vriezend weder, wil de beer Goudriaan de gemcenscbap over
bet ijs, voor om de ovcrlaten, opcngeboudcn bcbbeii, en bet is dev
Cominissie niet gelulct dien beer te doen deelen in baar gevoeien,
dat dit pad^ veeltijds en in vele omstandigbedcn, boogst gevaarlijk
zotide zij'n ; zoodat weinigen zicb op betzelve zouden durven
wagen.
1- Madr indien in dit geval de Cominissie meer scbroomvallig zoude
zijn dan de beer Goudriaan, zoo zoude zij aan den anderen kant
‘ meer dan bij vreezen, dat de belemmering of gebeele stremming
vaii;den doortogt, langs vele rivierdistrikten, ook daarom nadeelig
zolide zijn, omdat de vervoering van fbjksmaterialeii laiigs deze]v<'
geeri plaats zoude kunnen bebben.
De beer Goudriaan meent dat do overiaten liet stellon van
kistifi|en op de dijken, en mitsdien bet ver’i'oeren van daartoe
beboorende materialen, min noodzakelijk maken zullen; de Cominissievds echter van gevoeien, dat in alien geval, ook dan, wanneer
• de overiaten volkomen aan de verwacbting van den ontwerper
beantwoorden, eene onbelemraerde gemeenseban
langs
de
j
j.
w
tuSseben de verscliillende gedeeltcn van een rivierdistrikt, eene
8

*
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zaak is van tc vcci belang, oin gcheel op den achtergrond te

kunnen worden geschoven.
Wanneer al lietgeen over de overlaten door den heer Goudriaaii
is voorgeslagcn, bijeen wordt getrokken, dan kan lict ook Uwer
Majesteit nict •sa.eeind voorkomen, dat de Coinmissie geenszins kan
besluiten Hoogstdenzclven het algeineen stelsel van overlaten, zoo
De Coiniuissie outraailt
ecu ali;oTn«!cn sUUcl tan
als bet door den beer Goudriaan is voorgeslagcn, aaiiteraden.
orcrliiten.
Wamxeer de redenen, die de Coinmissie tot dit besluit bebben
gebragt, worden bijeen getrokken, zijn het de volgendc .
Om dal , T/ulgons de
Cc»nuatS5ic ,
I. Om dat zij zicb niet kan overtuigeii, dat de overlaten, iiiet
lie ovcrlalcn don overloop niet znllnn kunnen
bij aanboudenden overloop aan de binnendocciing zuilen doorvrederstaan.
breken , en dus al de rampen van eene dijkbreulc, met diepc
grondgaten, vcroorzalcen.
II. Om dat de Coinmissie geen genoegzamen grond idndt, om
Ojndat licl ijs derelve
Tcruiclcn of verstoppea
te vooronderstellen dat alleen water, en niet ook eene groote hoesoud**.
veelbeid ijs, door den overlaat zouflc worden naar binnen gevoerd;
Welle ijs zij vreest , dat de binnendoceringen der overlaten nog
spoediger zoude bederven , of wel eene gebeele of gedeeltelijke
verstopping daarstellen, waardoor de "verwacbte afleidbig \erlamd
of belet zoude worden.
III. Om dat bet ingevoerde water en ijs, naar bet inzien der
Onidat liet binneuUnd
door vralcr cn ijs rerCommissie, niet zoude nalaten, binnen lands verwoestingen aan
yrocit Koude irordea*
huizen, inolens, kaden, landerijen en boomgaarden te veroorzaken.
IV. Om dat de slibben , die men vooronderstelt, dat op do
OmdAt van het sltb
weinig algcTaccn nut to
landen, door deze kunstmatige overstroomingen, zouden worden
vrftchlcn
gebragt, cn dezelve zouden verbeteren, grootendeels aan slechts
weinige landen zouden ten deele vallen, terwijl integendeel andere,
weinig of niets van deze slibben zouden ontvangen, en integendeel
worden blootgesteld, om met zand bedekt te worden.
oma« «er grooteojv.
V. Oiu ddt hct bijna oiunogebjk zal zijn, bet voorgeslagcn getai
Tujcaiog vAo buicea ene.
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overlaten daartestellen, zonder tevens eene menigte huizen j gebouTot ongerief der lUge*
wen, tuinen en kasteelen opteruiinen hetwelk groot ongerief xotcncn.
voor de ingezetenen, nadeel voor de bebouwing der landen en zeer
En schad-J voor den
groote kosten tot schadevergoeding zoude veroorzaken, gelijk ook land**.
onderscheidene dorpen aan liet gevaar van vernieling zouden worden
blootgesteld, en denkelijk niemand het zoude dun cn onderneineii,
dezelve bij eene aaustaande werldng der overlaten te blijien
bewonen.
lucii ilc vloerea
VI. Om dat men de vloereii der reeds gelegde overlaten, aan- derCnulat
overlaten gedurig louile jnooten verhoogeii.
houdend, naannate dat liet Ijedde der rivier ophoogt, mede zoude
moeten vcrlioogen, zoodat deze vlocren, biiinon eeiien niet zeei
langeii tijd, dezeirde lioogte als tlians de dijken, zouden liebbeti
bereikt.
VII. Om dat overlaten,7 wanneer dezelve in ISIG waren gelegd dikwijls
p.udat zondcT
.u xomlen
geweest, nu reeds, tegen de begeerte van den ontAverper aan,
vcrscheidene malen zonder noodzakelijklxeid zouden bebben geAA'erkt.
VIII. Om dat door deze overlaten,/ de doortogt
langs
de dijken, Icramord
Onidat de doortogt bcw
w
zoude wnrdea.

,

en mitsdien de cenige toevlugt dikwijls der ingezetenen, bij OA'erstrOomiiig zoude worden bclemmerd, even zoo wel als de toevoer
van materialen en arbeiders, en van levcnsmiddelen en andere
noodwendigliedcn.

IX. Om dat de kosten merkelijk mcer zouden bedragen dan

Omdrtt de overlalcn
maer zoiideu Icoslcn dan

dezelve door den ontAverper zijn opgegeA'en, zoo als hicr voor op ■>« oniwcrpor
ondersebeidene plaatsen is aangetoond, en men boA^endien ook
middelen zoude moeten daarstellen tot outlasting der oA^erstrooiningswateren, waarvoor geene kosten zijn uitgetrokken.
X. Om dat men bij liet aanleggen van oA^erlaten langs den Oindatmcn,

Nederriin
en Lek genoodzaakt
zoude Avorden, om de dijken langs
•t
o
w
die rmer doorgaande te A^erlioogen, ten einde de bepaalde hoogte
van overloop te verkrijgen.

clerriift cn

•!<:

laTitrsJCcI.ck , door-

inoclen opboogen.

»<»">*
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Indien men eens voor een oogenblik vooronderstelde, dat de Com""“c niissie minder zwaar op alle deze bijzonderheden had gedaclit, en.
Uwe Majestcit had kunnen goedvinden het ontwerp des heeren
Goudriaans dadelijk te doen uitvoeren, indien dan de negen-entwinitig of dcrtig overlaten als in de daad gemaakt wierden voorW'clhe koalbaar i*ii niol
ondersteld , cn men dan met dien kostbaren en niinmcr beproefden
xi’in.
,
toestel, den naderenden winter , den ijsgang en storm moest
afwachten , dan toch Sire! zoude de Commissie nog stcrker dan
immer te voren, de zware verantwoordelijidieid gevoelen van
eenen maatregel te hebben aangeraden, waarvan de mogelijke en
door de Commissie gevreesde mislulcking, eene talrijke bevolJdng
.r;.:wv»njcmuiutell ecnc lutgcstrekte en vruchtbare streek lands, aan de woede van
king dui/.cmien ougeluk’•'s
ijs en golven zoude hebben prijs gegeven.
!)c im-iis...! dcr btwoDe toestand van de bewoners van vele onzer rivierdistrikten
a. crs tail rivierdistriklen
b. i
hoogst bedenkclijk j niemand is in staat te voorspellen 01 hunne
Janden, in elkcn opvolgenden winter, niet aan dezelfde of nog
grootere rampen dan die van 1809 of 1820, zullen blootgesteld zijn.
Ducb lit hebben do iafit
Doch de leans om ook bijv ijsgang,
hetzij*/ door gelulddgw invaliende
f»TW licl Rfvaar te onlgaan.
o
omstandighedeu , hetzij door verdubbeling van ijver en viijt,
het gevaar te ontgaan , blijft him over , geeft him lionp ois
aanmoediging.
En inr:i ovuriaien de
Him, in plaats von deze knns, de zekerheid te geven, dat
’’■‘“fc'hunne velden en woningen overstroomd zullen worden, zoodra de
vloed 0 cl 314 hooger rijst dan dezelve bij opene rivier zonder ijs,
ooit te voren is geweest, is een besluit, hetwelk de Commissie
nimmer als raadzaam aan Uwe IMajesteit kan aanbevelcn.
De lantalo orerstrooHetgeen in de maand Februai’ij 1825, in Noordholland is gebeurd,
laing^n in Noordholland
.
«...
11
^
ivTiiJ
J*
lecrcn ,
hoc schadcllilc leert op nieuw, indien zullee lessen voor Nederlanders nog noodig
tverstroomingen
voor
^
In";’;." ;™,;i.n
waren, welke rampzalige gevolgen overstroomingen aan die landen
veroorzaken, welke door kunstmatige middelen van het overstroo-

Dt; Cuniiniiaiv U beduclit
om do veranUTOordfllijlt-
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inings-water moeten worden outlast, lioe onzeker dikwijls, niettegenstaande alle aangewende vlijt, en hoe langzaam in de uitvoering
en daarstelling, de iniddelen bevonden worden, die tot dat einde
moeten worden aangewend, en hoe groot en algemeen de elJende
is, welke door zulk eene langdurige overstrooming wordt veroorzaakt.
De ondervinding van \Toegere doorbraken van 1726, 1741, 1744,
1809 en 1820, heeft doen zien, dat de Alblasserwaard niet dan
laat ill den zoiner, en dan nog alleen bij giinstige oinstandigliedeii,
kan droog komen.
De Conimissie heeft boven aangemerkt, dat vele andere streken
zich in hetzelfde geval bevinden; dezelve nu voorbedachtelijk zeker
aan soortgelijke onheilen bloottestellcn als die , welke thans Noordholland teisteren, is eene zaak, waaraaii de Commissie geenszins
liare goedkeuring kan hechten.

Doch veel minder nog kan de Commissie tot zulk eenen maatregoi
liare stem geven, dewijl het beAvijs , naar haar inzien altlians,
ontbreekt, dat deze overlaten, al wilde men er voorts alles van
hopen, hetgeen de ontwerper er van verwacht, indedaad overlaten
zullen blijven, en niet verkeeren in ware doorbraken met diepe
grondgateh , waarA’’an zij de geA^olgen geenszins behoeft te beschrijA’’en.
De heer Goudriaan zelf onderstelt de mogelijkheid van zulk
eene heillooze uitkomst (^), en op de nadere aan hem geAU’aagde
inlichtingen OA^er dit punt (=), heeft hij bij de Commissie de A'rees
deswege niet kunnen AA’^egnemen.
De Commissie meet, ten slotte barer OA’^eiwegingen omtrent do
ontwerpen, door den Inspecteur-Generaal Goudriaan voorgedragen,
aanmerken, dat zij A^ermeend heeft met stilzwijgen te mogen en te
(*)
(’)

§ 25 van zijne vcrliandeling over de zijdelingsche aficidingen.
Date 28 Januarij 1823, n®. 30, pag. 13 en 14.

n. com.ia>iir
die droog

den ,

gfiuali*:i

nil’.'
'
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Gntvt'«r]jcu ran den
Heer KjaijenhoiTi
tot
sJuiling Tan deNederrija
eu Lek f Iict stortcn ran
denoWer water o]> den
l,Jssel , en scheiding van
Waal en Borenmaas.
Verpligting die de Walorntaat lieeft aan den heer
Kraijenhoff.

3)« nitgare der proefontwerpen
ii
hoogst
AUtlig.

kuniien voorbggaan het door hem, in § 26 cn volgende van zijiie
Memorie ter overweging van het door den heer Jan Blanhen Jzoon
voorgedragen ontwerp tot afsluiting der Merwede (in 1819 bij de
eerste Idasse van bet Koninldijk Institiuit uilgegeven), in verband
met en als cen onvermijdelijk gevolg van de afsluiting van Nederrijn
en Lek, voorgesteld plan tot gehecle omdijking, in cenen algemeenen ring, van het land van Voornc en Putten, den Zwijndrechtscheu
waard en het eiland van Dort, en wcl, dcwijl dit plan van gehcelc
herschepping, door voornoeindcn Inspecteur - Generaal Goudriaan
alleen voorgedragen zijnde geworden, als ecu, naar zijn inzien,
onvermijdelijk gevolg van de afsluiting van Nederrijn cn Lek, nu
niet meer voor de Commissie cen bijzonder punt van overweging
bchoefdc uitteinaken, daar laatstgenoemde afsluiting, zoo als hieronder nadcr zal blijken, haar minder raadzaam w’as toegcsclieneri,
cn derhalve de gevolgen daarvan van zelvc lavamcn te vervallcn.
De orde, die de Commissie zich hceft voorgesteld, brengt haar
nu tot do overweging van twee ontwerpen ter verbetcring der
rivieren, gevormd door eenen man, aan wien dc waterstaat van
dit land veel is verpligt. De Generaal KrtojenholT hceft zich, door
zijne hydrographlsche waarnemingen, omtrent alien, die in het
geval zijn zich met den waterstaat bezig te houden, ecne verdienste
verworven , die, in den loop der w'erkzaamhcden van dc Commissie,
dagelijks op derzelver w'aren prijs is geschat, en die ook door elk,
dier zaken slechts eenigzins kundig, moot worden erkend.
A1 mogten ook de denkbeelden van den heer KraijenholF, in vele
opzigten strijdig zijn met het gevoclen van andere ervarene mannen ,
dan zal toch elk onpartijdig beoordcclaar gedrongen zijn, om toetestemmen, dat door de uitgave van deze ontwerpen, zoo wel als
van dc vroegere gedriikte hydrographlsche w'aarnemingen, dc heer
Kraijenlioff zuUi een schat van rivierkunde aan het publiek ten

gebroike heeft gegeven, als welke hem regtmatige aanspraak geeft
op de dankbare erkentenis der natie.
In twee gedrukte geschriften, welke de Schrijver den bescheiden
naam van proefontwerpen geeft, en w^aan^an bet eene bet aanviilsel van bet andere mag genoemd wordcn, draagt de Generaal
Kraijenhoff zijne ontwerpen voor.
De duidelijkheid en gemakkelijkheid, waamiede alles in dit wevk
is ontwikkeld, geven den lezer een volkomen helder overzigt van
de groote, en w^aarlijk reusachtige plannen van den Schrijver, en
doen hem gemalckelijk bet oogpunt beseifen, waaniit de Generaa!
Kraijenhoff den watcrstaat der Nederlanden beschouwt.
Dat oogpunt is nagenoeg hetzelfdc, waaruit Proni den toestand
der Italiaansche rivieren ’SA’ilde aangezien hebbeii.
De beddingen zijn verhoogd en gaan dagelijks roort met to

w«rken 'an
Kraiienbcfi'.

verboogen.
Er bestaat evenmin een middel, om deze verhooging te stuiten
of voor te komen, als men de uitbarsting van den Vesuvius
stuiten j of ebbe en vloed beletten kan plants te hebben.
Niets anders blijft er dus over, als men het kwaad niet lenigen ,
inaar in den grond genezen wdl, dan aan de rivieren nieuwe bedden
van genoegzaam vermogen te "t'erschaffen , waardoor zij, weder
gedurende eeuwen, zullen kunnen blijven vioeijen.
Dit denkbeeld, betwelk in der daad door deszelfs grootschheid
verbaast, schijnt den Generaal Kraijenhoff voor den geest gezweefd
te hebben.
De Commissie heeft zich voorgesteld te moeten onderzueken, of
indedaad de middelen , door den Generaal Kraijenhoff voorgedragen,
zoo grondig genezend zouden zijn, als hij zich voorstelt, en vervolgens, al waren zij zulks, of zij in den tegenwoordigen stand
van zakcn aangewend zouden kunnen worden.
9

den

h'rr

Ziiu ilnidfli't; f: iild*"
%rlilevi'ir.

(K-gpuiit wafc.llir dr
Keir Kraiimhof.
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Indieu men sleclits een nieuw bed aan de rivieren begeerdc te
geven, zonder zich aan eenige andere zwarigheid te storen, dan
Was er gewis nicts eenvoudigers dan regt toe regt aan, van den
onverdeeldenBovcnrijn, dw-ars door de Vcluweheen , eenen nieuwen
en diepen tak te graven, door welken de rmcr derzeiver wateren
in de Zuiderzee, gedurende cene recks van eeinven, zoude kuunen
ontlasten.
ni>eU uict 4!1u<;{i lie
Maar bij het vonnen van zulkc ontwerpen inoet men toch ook
vhY-*i'*krt,
“ok de
^rtrfiiciele
iHU^rliikltcid
niet enlcel naar de physieke inogelijklieid vragen, men dient ook
*{•8? oniwcepet- Uomt in
4anmcrkiu^.
te overwegen of de geldelijkc middelen, welke tot de uitvoeriiig
zouden A^ereischt worden , te vindcii zoudeu zijn, zonder den
ingezeteneii lasten opteleggen , die hen nog oneindig zwaardcr
dan de rainpen van watersiiood zouden drukken; men dient in
T'Jr wchttart vj«ii %an—
bedenking te nemen, of ook door dc uiti^oering van zulke ontworitMi SUai. AAU girene out*
pen, het belang en de welvaart van hoogst aanzicniijke gedeeUen
werp- H o]i U* ufiAri**!.
van den Staat, op zulk eenc wijzc zouden kunnen worden gckrenkt,
dat de nadeeleii van zulli eenc krenJdng zouden to boven gaan (ie
verbetering, welke dc rivieren als zoodanig zouden ontvangen.
D.r l«flA”5i'n tan tic
De rivieren zijn tuch niet eidcel als water afvoerende kanalen to
•cSoopvAarl iiisit nil Sict
• >.'rlivTon
beschouwen, maar wel degelijk ook als zoo vele middelen, door
"welke scheepvaart en verticr, koophandel en nijverheid levendig
worden gehouden. Hot is dan ook om deze reden, dat Uwe
Majesteit, in de instructie aan de Commissie gegeven, goedgoI'onden lieeft te bepalen, dat dc grootc coinmerciclc belangcn van
het Rijk, door de Commissie niet zouden worden uit het oi>g
1'erlmen.
ii»
u:.
Ontwerpen derhalve, ivelkc de commerciele of andere grootc
v"'/allu belangen van dit land, op zulk eene verregaande wijzc ,
'
zouden benadeelen, dat dit nadeel die der watervloerlen overtrof
of nr niede gelijk stond, zoude de (’ommissic , in den geest van
Ccmdikkelijke

vrcg om

a4a deu Rija een nicuw
f«» goren.

f-ienlnki;

gtfdk'r'lteti

vAtt
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hetgeen Uwe Majesteit van haar vordert, aan Hoogstdenzelven geenszins durven voorslaan, al waren voor het overige ziilke jdannen,
op de vernuftigste wiize, door do scliranderste waterbouwkundigen
ontworpen, en al ware derzelver doelmatiglieid, uit het oogpunt
van den waterstaat alleen bescliouwd, ook volkonien gebleken.
Middl'-nTen einde omtrent de ontwerpen van den (Jencraal Kraijenhof!,
ovt’r iud
rp v. ..
d«G hcci Kraii-f.nh.dV iuU;.
het meest mogelijke licht te verspreiden , heeft de Coinunssie
berigten ingewonnen van die genen , wellie zij meenen Icon,
aangaande de rivierkundige belangcn dor distjikten, in dezelve
betrokken, het best onderrigt tc zijn. Zij hccft aan de beidc heeren
Inspecteurs-Generaal en aan de Hoofd-Ingenieurs van den Waterstaat
in Gelderland, Noordholland, Zuidholland cn Overijsse!, dienaangaande eene reeks van vragen voorgesteld, waai van de ingekosnene
antwoorden aan eene geregeide discussie zijn ondenvorpcn.
Met
den heer KraijenholT zelven heeft de Comniissie eene brieftvisscHng
geopend, en zij kan de bereidvaardigheid niet gonoeg locinen,
waarmede de Generaal such beijverd heeft, om dcr Commissie allc
zoOdanige ophelderingen te geven, welke zij vermeende noodig te
h'ebbeh j bin hare gedachten oi er dit bolangrijk ondcrwerp te kiinnen
bepalen.
De Commissie zal kortelijk de werken optellen, Avelke de beer yfeiit'fdfd«'in d hr'iot v.M.
httT I< rtii ’uUorf i*v
Kraijenlioif als nuttig en noodzakcJijk veordraagr.
jcfa
;
Vervolgens de nuttigheid, de voor- cn nadeelen cn de nit\<)erwerken.
2. Over»^e*j;in?T 'ler v -u ♦ II Jiadrelew.
baarheid dezer ontwerpen overwegen.
■VVaaruit dan eindelijk het besluit omtrent het meer of min |4'inaV I..
raadzame van het geheel, van zelve zal voortvloeijen.
Even hoven het punt van scheiding van het Paimerdensche .sla/'vin: ;v« der w r-fi-i*kanaal cn de Waal, aan den Kijfwaard, zoudc aan den IJssel eene
nieuwe gemeenschap met den onvcrdeeldcn Bovenrijn gegeven d**!! ICjsfwsiin? u*: B’eworden.
9 cfii
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Een kanaal, van genoegzaam verinogen, om het water, hetwelk
thaiis door den. Nederrijn in den Gelderschen IJssel wordt afgevoerd , afteleiden , zonde van dezen nieuwen IJsselmond tot
Bingerden worden gegraven.
Op acht verschillende plaatsen zouden de bogten van den IJssel
worden afgesneden. Door deze afsnijdingen zoude onder anderen
aaii dtfu Jiti- veroorzaakt worden,
dat Doesburg aan den linker oever van don
SciT >L»v-i van uen ysicl.
IJssel zoude komen te leggen. A^oorts zoude de rivier over derzelver
^
eu uitgelieele lengte worden verbreed, door uitschuring verdiept, en diis
va:i dwri
veel meer vermogend dan thans gemaakt worden j de wederzijdsclie
dijken zouden ook aanzienlijke verzwaringen ondergaan.
i.jk-t.
Paiiaerdeuscb
kan^aL
Het Pannerdensche kanaal zoude worden afgedamd, en zoude
'if5fda*nd , bn de gewe*
Si-*rrfa.?h4n*
dan ophouden eene stroomende rivier te zijn. De dam zoude gelegd
worden even boven den Pannerdenschen korenmolen en de gewezene
Sterreschans.
3i)«kaa;*al tot g<;meeuDit afgesloten Pannerdensche kanaal zoude door een bijkanaal
'• xa li.)]: af^eslotan
Pan:i.!rien$eh kanaalmet
met de Waal, de gemeenschap open houden. Onmiddellijk achter
viarV
dit bijkanaal zoude het Pannerdensche kanaal zelve, door eene
N.*jeviji:i eit L«k ^an
schutsluis worden gesloten, en v'oorts de geheele lengte v^an Neder¬
j'jaaerdeir l it Krimpeii ,
•i » >r sluuc’is in acKt komrijn en Lek, van Pannerden tot Krimpen, in acht kommen worden
men v»rjfli'!n
verdeeld, door middel van schutsluizen, welke op de volgendc
v.ri,ar de alui- plaatsen in de rivier zouden moeten gelegd worden: als te Arnhem,
a-;« y;
aan het Leksische veer , even beneden Reenen , te Wijk bij
Duurstede, te Kuilenburg, te Vreeswijk, te Ameide en eindelijk te
Krimpen.
11. t k'tiuiil vail St. AnHet kanaal van St. Andries, hetwelk de gemeenschap tusschen
Iriet ^-slole-i.
Waal en Maas, boven den Bommelerwaard daarstelt, zoude wor¬
J)e -iTerUat viuHeer^ den gesloten, en de thans bestaande ov^erlaat van Heerewaarden,
•iwiirlf:; w»-;»i».':ii)Tnen.
tusschen den Bommelerwaard en het land van Maaswaal, worden
weggenomen.
% .ft 4

titfrJJsicl-

ti»i Waal. T.i.M' de aehen]i«
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In de Maas bij WeU, zoude eene schutsluis warden gelegd, en
eene dergelijke in den mond van die rivier bij 'Woudrichem, waardoor dus dat gedeelte, hetwelk tussclien Well en Woudrichem is
bevat, almede in een, door sluizen afgesloten, kanaal zoude wovdcn
veranderd.
Aan de Maas zoude een nieuwe uitloop gegeven warden, naar
liet oude Maasje, beginnende tegen over Well, langs Heiisden,

*" ‘'ss'"-

t* ge^en.

Doverert enz.
Op de Waal, zoo wel als op de Maas, zouden eenige bogtenworden
afgesneden: als op de Maas, eene bogt bij Alphen, eene tweede bij
Kessel en eene derde tusschen Maren en’t Wilt; en op de Waal,
eene doorsnijding van den Ooipolder, van Erlekum tot even boven ^
dc
Nijmegen; voorts eene verbreeding van de Waal daar waar thans
bet dorp Lent is gelegen , Avelk laatste door deze veranderingen ^^7“=;
gvootendeels zoude moeten worden opgeruimd.
De oude Wiel zoude eindelijk gesloten, en de Werkendamscbe
killen langzamerhand beteugeld worden.
Wanneer men nu alle deze reusaclitige werken te zamcn trekt, Dit alles komt neer , nn
komen dezelve hoofdzakelijk hierop neder:
1. Aan den IJssel bet vermogen te geven , om bet water , betwelk thans door denzelven en Nederrijn en Lek stroomt, mede
aftevoeren.
liet inakcn van JN'eder2. Nederrijn en Lek in een bevaarbaar kanaal te veranderen.
rijn e:i I^ck t-ot «cki
3. De gemeenscbap die er tusschen Waal en Maas bij St. Andries kanaal.
Scheidiog ran Maas
Waal.
en te Woudrichem plaats heeft, weg te nemen, en aan de
Het geven van eca
Maas een nieuwen uitloop naar het oude Maasje te geven.
nieuwen uitloop aan fie
4. De doorsnijding van den Ooipolder en verbreeding der Waal Maas.
Doorsniiding v.-m Je
Ooi.
bij Lent.
Beteugeling en eindf5. De langzame beteugeling, en eindelijk de volkomene sluiting lijte
sluiting der killen.
van den ouden Wiel en de Werkendamscbe killen.
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llct p!an i» dus eene
i<«;riehc|iping dw riTifreu.

Keue delta «ciiadeli]k
toor eeno rivier.

Tjfjgten in bet af^ctrok>vae ecUadelrik.

Normiilc Tirier.
T>c hrcr Kraijcnhoff wjl
dc riviereti tot dicn sorijialcu slaat tcrogbrcrgea.

?.M!k eeno tbeoretischa
!•.< rscbcpping hceft praktdclio awarighcdcn.

Uit deze opgave blijkt als van zelve, dat de Commissie niet te
veel zegt, wanneer zjj de nitvoering van deze ontwerpen, eene
volkoinene herschepping der nedcriandsche rivieren noemt.
Dit schijnt dan ook in de daad het oogmerk van den heer
Kraijcnhoff tc zijn geweest. Hij wil den Rijn en de Maas ieder afzonderlijk doen bestaan, een der takken van den onverdeelden Rijn, in
een met sluizen opgcsioten kanaal hervormen, en aan eike rivier
eene eigene constitutie op zich zelve geven.
Ofschoon de langzame werldng der natuur inedebrengt, dat dc
rivieren zich aan derzelver benedemnond, in vele taldven verdeeieii ,
die men in navolging van den mond van den Nijl, wel eens delta's
genoemd heeft, zoo is cchter deze verdeeling in taidcen, in het
algemeen, en uit een rivierkundig oogpimt beschouwd, schadelijk
voor de verlanding van het bedde , en het diep blijven van den
benedenmond. Even zeer, wanneer de zaak eukel in het afgetroldcene wordt beschouwd, zijn bogten en kroniten belemmerend
voor den afvoer des waters, en geven gelegcnheid tot hot zetten
van ijsdamnien. Alle rivierkundigeii zijn het op dit stulc volkoinen
cens, en stellen zich eenen regten stroom, die met een enkelen
mond in zee loopt, als het ideaal voor van eene rivier , die niets
te wenschen zoude overlaten. De heer Kraijenhoff schijnt zich
voorgesteld te hebben, om, zoo veel de omstandigheden ziilks zoiideii
gedoogen, onze rivieren naar dit voorbeeld te verandercn, cn haar
die gedaante te geven, w'elke de theorie zoude begeeren, dat dezelve bczateii. Maar het is ook mogelijk, dat cr in de werkeiijkc
nitvoering van die theoretisch nuttig geoordeelde herschepping, zicli
zwarigheden opdoen, die het misschien wenschelijk konden maken,
om de zaken liever op den ouden voet te laten, dan dezelve aan
^^eranderingen bloottestellen , waarvan de gevolgen w'eIJigt voor
bestaande inrigtingen hoogst schadelijk zouden kunnen zijn.
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vauNcderHet pntwerp om den Nederrijn en Lek aftesluiten is met vol- rrjaD«?onsliiilini;
Lek geen iiieu'V
deakbeelil.
komen nieuw; de lieer Kraijenhoff deelt zelfs de geschiedenis van
CoripronkelijJv
ran
dit ontwerp mede. Hetzelve schijnt van Martinas Beijerinlc, iaud- JTarliu?;a Beijerink.
meter van Gelderland, aflcomstig te zijn, en werd in 1808 door
Nadorhand V(,.orgodradeszelfs zoon, wijlen den- Inspecteur van den Waterstaat, Willem gen door V.'iUeni lieijormk.
Beijerink, ter bane gebragt. De overweging van dit ontwerp ivas
11.;t ontwerp nrerw >in 1809 aan het toenmab'g Comitc Centraal van aen Waterstaat, giti door }»ot CoTnilo
Centraal. on aldaardooj
Jeden beslroiJoii ,
bijzonder aanbevolen. De heer Kraijenhoff, lid van dat Comite, ecnige
door den heev raijenl: jd
verdedigde hetzelve tegen de tcgenwerpingcn van vcle Icdou. Dit vcrdedijjil.
heeft, bij veranderde omstandigheden, aanleiding gegevcn, (Sat <ie
denkbeelden van wjleii W. Beijerink, door den heer Kraijenhoff
nader getoetst, meet uiteengezet, cn in eeii aanecngescliakcld verband met eene algemeene riviers--lerbeteiiiig zijn gebragt; met een
woord, dat dezelve aanleiding hebben gegevcn tot het opstellen
dezer twee voortreffelijke vcrhandelingen, welke een schat 's^an
kundigheden en onderzoeldngen bevatten > waarmede zjj , die zieh
met aangelegenlieden van den waterstaat zulien moeten ophouden ,
vccl trgonjpmak
hog lang bun voordeel zullen kunnen doen. Het zal eebter niet in Vond
hot Comit^ Ccnliial
r.in J. Blanken Jf.., ra:j
L. Bniniogs on
overtoliig zijh bptemerken, dat, toen bet plan tot afsluiting van de
Van Boeck Calkoeu.
Lek, in bet Coinite Centraal werd ter tnfel gebragt, hetzelve,
hoewel ondersteund door de schranderbeid en bet vernuft van den
beer Kraijenlioff, niet zeer veel .bijval under de kimdigc leden van
die vergadering mogt verweiwen. De leden Jan Elanken Jz., C. 1j.
Brunings en Van Beeck Calkoen, verklaarden zich tegen hetzelve.
De eerste heeft, toen het ontwerp van Beijerink in handen van den
beer Kraijenhoff meerdere ontwikkeling had verkregen, zijne IiedenJ. T'.li*uk-7:i Jr. aobri'j’t
kingen tegen hetzelve door den drak bekend gemaakt (/). Aan den lpgt»n
!tet prorfontwerp,

(*) Irlemorie letrehhelijh den Btaai der rivieren, lenerens daarin opgeslutene aanmerkingen op het proefontwerp tot siviting van de rivieren den hederr?jn en Lei:.

eoz. ,

door don Inspccteur-Gcneraal J. Blanlcen Jz., Utrecht 18S23.

Coudriaaa ,
denkt rrvusllger over b
1 :4 r t.
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anderen keint schijnt in de schriften van den Inspecteur - Generaal
Goudriaan, eene geneigdheid voor dit plan van afsluiting door te
stralen.
Ouderiuck ^4U )iot verTen einde de hoeveelheid water te bepalen, welke naar den IJssel
TTiogeti vau lieL Fanner•lufiiciic kananl y van dcii
zoude moeteii worden cifgeleid, onderzocht de heer Kraijenlioff,
lit-rr Kran<?ithon’.
wellce hoeveelheid water thans door het Pannerdensche kanaal wordt
afgevoerd. Hij bedient zich daartoe van keiirige, door hem in liet
Zijn^
liyjr mu*lrisrhe werk gestelde hydrometische proeven, omtrent de snelheid van het
propvunwater in het voornoemd kanaal, waaruit dan vervolgens en nit de .
met zorgvuldigheid bepaalde afmetingen van hetzelve , de hoeveelhcid waters berekend wordt, welke thans door het Pannerdensche
kanaal wordt afgevoerd , en welke in het vervolg, indien het
plan, waarover nu wordt gehandeld, merd uitgevoerd, door den
nieuwen IJssel naar de Zuiderzee zoude moeten stroomen.
Maar om uit de in het werk gestelde waarnemingen, voor iedeven
waterstand, de gemiddelde snelheid eener rivier, en dus derzelver
vermogen te berekenen , wordt de kennis vereischt van een getal,
waarmede de formule, die tot deze berekening dient, moet worden
vermenigvuldigd , en dit getal kan alleen door ondervinding en
proeven, en geenszins door de theorie bepaald worden; dit is de
empiriscfie coefficient, waarvan in de schriften der w^aterbouwkunKTn)'i:*i}‘ch<* C<»«'fRcicnt.
digen zoo dikwijls melding wordt gemaakt, en omtrent welke
men het nog verre is van eens te zijn.
De fransche Avaterloopkundige Dubuat had deze empirische coef¬
fiepaling derrelvc iloor
Pishtjat.
ficient uit waarnemingen in het klein, uit proefnemingen in goten ,
kanaaitjes en kleine riviertjes bepaald, en de heer Eijtelwein,
beroemd waterbonw^kundige, in dienst van Z. M. den Koning van
Pruissen, stelt denzelven volgens Dubuat, in rijnlandsche maat, op
90.9. Deze coefficient van Dubuat heeft de heer Kraijenhoff, in
zijne hydrographische waarnemingen getoond, datop degrooteNederop enis rivirrcn
toepii5*oh^k:.
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laiidschc rivieren niet toepasselijk is. Hij heeft dan zelf dezen
_^
celt*einpirisclien Coefficient voor het Pannerdensche kanaal, nit eigene Coefficient
_
root
het Pf.ftproeven ontwikkeld, van welke der Commissie echter de bijzonderheden niet zijn medegedeeld; hij vindt dan dien Coefficient in
Xederlandsche maat (0 53,813 en in Pujnlandsche 96,0^2; en het
is ingevolge van deze bepaling, dat de hoeveelheid water wordt
berekend, Avelke de nieuwe IJssel, bij clken waterstand, zoude
moeten afvoeren. Maar de Ingenicur van den Waterstaat M. G.
\«;rsfhil
uf/Beijcrinck, heeft, aangaande de geiniddelde snelheid in het Pan- Cocfficierit
\ar. M
<r.
Bciierinck, vn
v.
lifcr
acrdcnsclie kanaal, bij verschillende waterstanden ook eene menigtc
proeven met zorgvuldigheid in hot Averk gesteld, en de hoeveelheid
water, welke volgens dezelve werkelijk Averd afgeleid, vergeleken
met die, welke uit den door den heer Kraijenhoff bepaalden Coeffi¬
cient kon berekend worden. Het verschil tusschen de uitkomsten
der procA^en A^an den heer Beijcrinck, en de berekening met den
Coefficient van de heer Kraijenhoff, is zoo aanmerkelijk, dat de eene
met de andere niet zijn overeentebrengen.
Kivniit lut vcrijUf.o
v.-in lictzplfi- kanaa! l-t*

rekfn«V

De hcei M. G. Beijcrinck, heeft op zijne beurt eenen empirischen
Coefficient A’^oor het Pannerdensche kanaal bepaald, en eene bijlaag,
ondcr no. 1, hierbij gevoegd, Avijst de gemiddelde snelheid aan in
liet meergcmelde rwierA'ak. 1°. Zoo als dezelA'e door den heer
Beijcrinck , door proeven is geA'onden. 2®. Zoo als dezeh e, A olgens
den Coefficient van denzelfden heer, berekend is. 3“. Dezelfde
berekening, volgens de formule A"an Prony. 4’. De berekening met
den Coefficient van den heer Kraijenhoff.
Deze tafel toont, dat de uitkomsten der berekeningen, onderling
eii met de Avaarnemingen, zeer aanmerkelijk A'^erschillen, en het
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komt der Coitumssie zeer moeijelijk, zoo niet geheel onmogelijk.
Voor te beslissen, welke van deze berekeningen de ware zijn.
Ongc&oegz&amlicid van
In den tegenwoordigen toestand der waterloopkunde, heeft men
hot proefkundig gcdeelto
dec r.*atcrloopkundi5.
nog gebrek aan genocgzaine proeven en ondervinding, om mei
zekerlieid den Coefficient te bepalen, waannede men, bij iederen
waterstand eener ri^der, de gcmiddelde snelheid, en claaruit en uit
bet bekende profiel, de hoeveelheid des doorstrooinenden waters
zal kunnen berekenen.
Zoo oordeelt de beer Kraijenboff, dat de Coefficient van Dubual
in Rijnlandscbe maat van 90,9, op onze groote livieren niet toepasselijk is: ondertusschen verzekert ons de Priiissiscbe waterbouwkundige Funke, dat dezelve Coefficient voor de Wezer, voldoendc
resultaten heeft opgeleverd.
De Commissie heeft zoo even opgemerkt, dat de beeren Kraijenboff en Beijerinck, voor betzelfde rivici’vak, door proeven, o])
dezelfde -uijs genomen, versebiliende Coefficienten hebben gevondeii.
De beer Kraijcnlioff zelf, die ointrent zaken van dezen aard, meet
ondervinding dan welligt iemand anders beeft verzaineld, zegt, dai
er geen standvastige Coefficient, op alle riviervakken toepasselijk,
kan bestaan (*).
Onr.tikcrludan !u dobdBebalve dit alles vermeent de Commissie, in de vijze, waaroj)
rckcningbet profiel van bet Pannerdensebe kanaal, door den beer KraijenholT
Wordt berekend , eenige onzekerbeden aantetreffen, welke tot bel
vennoeden zoiiden kunnen leiden , dat ook bierin die groote
naauwkeurigheid niet wordt aangetroffen, welke in alle onderzoe-

(*) Ontwerp van scheiding van Waal en Maas , p, 74; ahvaar hij den Coefficient
voor de Maas tc Megen vindt.
Te Bokhoven .
In het kanaal van St. Andries.

. 2G.82
.45.88
. 40.79
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klngen van dezen aard zoo wenschelijk, doch welligt nergeiis
moeijelijker dan in de waterloopkunde, te bereiken is.
dete btTeke&iiigen
Onder alle deze omstandigheden , welke de Commissie met al nietOp blinddingt
te ver*
trnuwcn.
den ernst, die het gewigt der zaak vordert, heeft ovemogen, zoude
het haar gevaarlijk scliijnen, een vol vertrouwen te sclienken aan
de "W'aterloopkundige berekeningen, welke de beer Kraijenhoff tot
grondslag heeft gelegd. Men is, wel is waar, dikwijls genoodzaakt
ztilke berekeningen, als benaderingen , bij gebrek van beter, te
gebniiken, doch de tegenwoordige toestand der wetenschap, zoo
wel wat derzelver theorie als praktijk betreft, komt der Commissie
voor niet zoodanig te zijn, dat men met genoegzame veiligheid, dc
iiitkomsten van zulke berekeningen zoude kunnen aannemcn ^
vooral, wanneer dezelve tot eene geheele verandering van den
tegenwoordigen toestand der rnderen zouden mocten leiden.
Doch , indien de theoretische grondslagen , waarop de heev
Kraijenhoff zijne plannen heeft gebouwd, der Commissie niet boven
Zwarighedeu t<gfn i.ei
alle bedenldng zijn toegeschenen, vindt zij ook tevens een groot jiraUtisch
gedcelu der
onlwerpcn van den lieer
aantal praktische redenen, welke haar doen gelooven, dat denadee- Kraijenholt.
len van dit ontwerp de vooxdeelen verre weg zouden overtreffen.
Ten einde deze beschouwing der voor- of nadeelen van het be- Beachouwieg derztivr
wuste ontwerp, met eenige orde te doen afloopen, zal de Commissie Uitwerking van her
ontwerp.
ysael
in de ecrste plaats, de uitwerking van deszelfs uitvoering op den •j.1. OpdpdenNedcrri)n
r
Xick.
IJssel, vervolgens op den Nederrijn en Lek, dan op de Waal en 5. Op de Waal.
4. Op lie Maa«Merwe , en eindelijk op de Maas, overwegen.
XJsatl
Men behoeft slechts den loop der drie riviertakken, waarin zich bestemdGeldersche
cm veel water
afteveeren.
de Bovenrijn, kort na deszelfs intrede in dit Rijk verdeelt, te
Uit bocfde van
beschouwen, en daarbij het groot verval van 9 el 6, op eene lengte gioot
verval.
van omtrent 124,586 el in aanmerking te nemen, om intezien, dat
de Geldersche IJssel bestemd schijnt, om eene zeer groote hoevcefheid water aftevoeren.
f
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Alware het ook, dat, gelijk sommigen beweren, de noordelijke
uitloopen der rivieren verlanden, dan nog zoude, ingeval van lioogen
rivierstand, de Ussel, bij het groot verval van deszelfs bedde, het
verinogen kunnen verkrijgen, en naar het inzien der Cominissie
behouden, om eene groote hoeveelheid waters afteleiden, en dus
de distrikten langs Nederrijn en Waal te bevrijden van de schade,
De Comfzu3&ie is over- welke dit water zoude kunnen veroorzaken.
De Commissie heeft,
aaa than, moot
aandacht en inspanning, den tegenwoordigen toestand van den
Gelderschen Ussel overwogen, en zij heeft zich volkomen overtuigd van de noodzakelijkheid, om een groot gedeelte van het
afkomend Rijnwater, vooral bij hooge rivier, langs dezen weg
afteleiden. Of ondertusschen het middel, hetwelk de Generaal
Kraijenhoff voorslaat, het verkieslijkste is , vereischte een nader
onderzoek.
Alle iniddelen toch, die men tot verbetering van den waterstaat
wenscht uitgevoerd te zien , moeten niet alleen nuttig, maar ook
geldelijk mogelijk zijn.
Minkestb&rei oven doelIndien men hetzelfde oogmerk, iiamelijk de outlasting der bovenT.tkfe.iijk,
’ ‘
rivieren langs den Ussel, door een min kostbaar middel dan het
door den Generaal Kredjenhoff voorgeslagene , konde bereilien, zoude
men het eerste gewisselijk moeten verkiezen.
Do heer K.raijcnlioff’
De Commissie heeft in het ontwerp van den heer Kraijenhofl',
•preekt niet Tan den
ooj.a Rijn
geeuc melding gevonden van den ouden Rijn, waarvan de beteugelde bovenmond, ter lengte van 339 el begint te werken, wanneer
het water van den onverdeelden Rijn tot d el 552 aan het Pannerdensche, en d el 081 aan het Arnhemsche peil is gerezen.
Het is ondertusschen duidelijk, dat de watervrije afsluiting van
den ouden Rijnmond, aan de Lobithsche tolkamer, een onmiddeUijk
no .luiting T&n denieiTen gcvolff vau liet bosluit, tot de uitvoering van het plan van de sluitina:
ccagovolg T«tt hot proof- ®
®
van den Nederrijn en het graven van den nieuwen Ussel, moet zijn.
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W«Bt t indieir desol ro
De beschouwing van de kaart dezer rivier - distrikten toont dui- geene
plaate bad, auudo
het graafschap ZutpUeu ea
Orerilssel,
doordeaoudexs
" delgk, dat bijaldien, na de uitvoering van dit ontwerp, de oude lUja ornrstroomd
worJen.
Rijn begon te werken, hetgeen bg eenen hoogeren vvaterstand dan
hier boven vermeld is, geschieden zoude, al het water, lietwelk
thans door dezen riviertak bij Kandia, Aveder op den Nederrijn
wordt gebragt en deze rivier zoo merkelijk bezwaart, door de
dijken aan den regter oever des nieuwen Ussels zoude wordeii
opgekeerd, en derlialve het Graafschap Zutphen en de lager gelegcne
distrikten zoude overstroomen.
Ui* rastgeslelde waterDeze werldng van den oudeii Rijn zoude niet alleen ten hoogste vcrdeeling
, doordewerking dus ouden Kv'mm
verderfelijk zijn voor de landen aan den regter oever des Ussels, Tcrbroken.
maar het water van dezen sprank, zich op den IJssel ontlastende ,
zoude de waterverdeeliug op de Waal en IJssel, zoo als die door
den heer Kraijenhoff vooraf was bepaald, ten eeneninale vcranderen,
en de laatste rivier bovenmatig bezwareii.
Ue sluiting des ouden
Dit sluiten nu van den ouden Rijn, staat niet alleen aan het Bijns
hangC niet alleeu
van dit Hiik , inaar ook
Gouvernement van dit Rijk, want, volgens het bestaande traktaat van Pruisscn af.
met het Pruissische Gouvernement, van 7 October 1816, vermag ivaMaat
de rijshenn in den bovenmond tot geene meerdere hoogte worden
•rehragt dan 13 voet of 4 el 081 aan hot Arnhemsche pell, over de
lengte van 339 el.
De Commissie
heeft deze bedenkingen
aan den heer Kraijenhoff ontwerp
Maar , iudien bet proe/v/v*i***
j
wierd
uitgevoorgedragen, en het verband aaugetoond, hetwelk er tusschen de
geheele sluiting van den ouden Rijnmond en den nieuwen IJssel taat aantpdringcn.
bestaat, en zij kan niet dan volkomen instemmen met het antwoord
van dien Generaal, dat, wanneer aan den nieuwen IJssel eeu
grooter vermogen dan dat, hetwelk thans het Pannerdensche kanaal
en den ouden Rijn te zamen bezitten, wrd gegeven, er geen
redelijke grond voor Priiissen kon bestaan, om op het behouden
van de afleiding langs den ouden Rijn aan te blijven dringen.
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bcschottwing van de uitwerking van den oiiden Rijn
op den nieuwen IJssel, staat eene andere omstandigheid in verband,
welke liier wel degelijk dient in aanmerking te komeii, en waaraan
de Generaal Kraijenhoff, naar het toeschijnt, minder gewigt hecht
dan dezelve verdient.
> .,.u,trc.i.s
Nict zcWcn hebben er dijkbreiiken plants aan den regter Rijnik
never , buiten ons grondgebied, omstreeks Emmerik. Dit overWfearvau h«'t water zich St^I*OOTlXlIlSS * water,
het Graafschap Zutphen instroomende, ontlast
.-.M -tcu
IHllIaSt.
°
zich, over de thans bestaande dijken aan den regter oever, o[>
ices* hidden kaii, biitiietmecr
dc uit- den IJssel; doch deze ontlasting zoude geen plants meer kimnen
LtvT"rphebben, of immers aanmerkelijk belemmerd worden, wanneer de
IJsseldijken tot de hoogte, door den Generaal Kraijenhoff voorgeslagen, wierden opgetroklicn. Het Avater, uit de doorbraken bij
Emmerik en hooger op voortkomende, zoude oj) den regter oeA er
van den IJssel gehouden worden, en zich eenen of anderen uitAveg
moeten verschaffen.
De Commissie is van oordeel, dat de belemmerde en vertraagde
afvoer van dit overstroomings - water, voor alle de Janden , weJhe
Nsa-eiigT
gerolgen
daardoor onder water zouden gezet worden , hoogst nadeeJige
gevolgen zoude hebben, en dat, indien men tot de iiitvoering van
het onderhavige plan overging, er middelen zouden moeten beraamd
worden, om dezeonheilen, zoo mogelijk, te voorkomen, of immers
te lenigen.
j),.., .wirijjiicid door
Dc Commissie heeft deze zwarigheid aan den beer Kraijenhoff
.un hLc. Kra.isni.on- er
^ gjj (Jq gegi’ondlieid daarvuii is ook door hem later
erkend (*).
Men zoude dan middelen moeten daarstellen, om dit oA^erstrooEji era middel tT tegcn mings-water op den IJssel te ontlasten, en dit zoude, A^olgens den

kimrini

(*)

In het ontwerp tot schciding v.in Wnal cn Bovenniaa?
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Generaal, door verlaging van de IJsseldgken bij Doesburg, of door
het maken van overlaten moeten geschieden.
liidien men de dijken \^ilde verlagen, zouden bij eenen hoogen
stand des IJssels, zonder doorbraak bij Emmerik, de landen aan
den regter oever dier rivier oyerstroomd worden. Een overlaat in
de regter IJsseldijken zoiide, belialve het bovengemeld nadeel, aan
al de zwarigheden onderworpen blijven
Waaraan
naar het Hctwelk ' »-b •••?!*.
oordeel der Gommissie, alle overlaten onderhe-^dg zijn.
Men zoude dus de noodige slnizen, om dit invallend overstrooiningswater te lozen, in de regter IJsseldijken moeten stichten,
doch dit zoude niet kunnen geschieden, zonder de kosten van liet
Jblu dc kostcii vhi. r.ri
geheele ontwerp wederom merkelijk te doen verhoogen, en dezelve geheel
verre boven d*!
raining brenffcn ZMvIe
verre boven de raining van den ontvverper te brengen,
VeTscliil vau acvotlcT*.
■VVanneer de Gommissie hier zegt, dat de Generaal Kraijenhoff hierover
tusschen der
lieer KraiicnhuiT cr? d-r
toegeeft, dat de overstroomingen door doorbraken bij Emmerik, Conunissic.
aan zijne ontwerpen eenige wijziging moeten geven, kan zij echter
de gronden, waarop zijne overtuiging rust, niet geheel goedkeuren.
tJit de doorbraak bi;
Hij beweert iiatnelijk, dat de ijsgang van 1823 en de daardoor Rees
ran aSaS geen be**
veroorzaakte doorbraak bij Rees, heeft doen zien, dat zich dit aluit optoxnaken
ovcrstroolnings-'Water te Doesburg op den IJssel ontlast.
De overeeUstemmende berigten van de Inspecteurs - Generaal
Goudriaan en Blanken, van de Hoofd - Ingenieurs F. Beijerinck ,
Mentz en M. G. Beijerinck doen zien, dat deze doorbraak bij Rees,
in den morgen van den 8 Februarij 1823, uit hoofde der hooge
binnenlanden achter deZelve, zoo weinig water heeft doorgelaten,
dat men dezelve j reeds op den dag der braak, met een klein schuitje
heeft bevaren, en dezelve, reeds des avonds van den volgenden
dag, in het geheel niet meer instroomde. Dewijl dan mi deze braak
zoo weinig heeft gewerkt, heeft ook de hoeveelheid waters, welke
zich door dezelve op den IJssel heeft kunnen ontlasten , niet
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zeer aanmerkelijk Icunnen zgnj en derhalve kan men den Generaal
Kraijenhoff niet toestemmen, dat nit deze omstandigheden, de
vatbaarheid van den IJssel, om eene groote hoeveellieid water
aftevoeren, zoude blijken.
er kieh in den
Eene andere vraag, op den nieuwen IJssel geheel toepasselijk,
nicuwcn IJ^ssel ijsdamzaeti
knanon zcttcn ?
welke bier voor den geest moet komen, is deze: of men 00k in
dezenieuwe rivier, ijsverstoppingen te vreezen zoude hebben? Wordt
deze vraag bevestigend beantwoord, dan is het vrij klaar, welke
Gevolgen ran dezolre.
de gevolgen van zulk eenen toestand van zaken zouden moetenzijn.
Wanneer die ijsverstoppingen hoog op den nieuw’en IJssel voorVermeerderiiJg van ge-»
Tnar op do Waal.
vielen, zoude een aanmerkelijk verlioogden waterstand , en initsdien eene zeer groote vermeerdering van reeds bestaand gevaar
op de Waal, het gevolg daarvan moeten zijn.
Hadden deze ijsstoppingen lager op den IJssel plants, dan zouden
Of vcrwocjtendc ovcr- de aanpalende landen aan dijkbreuken onderworpen worden, welke
itruojoingcn langs ,den
des te geduchter zouden worden, naar mate de dijken der rivier
hooger zouden zijn opgetrokken.
Het is wel waar, dat men zeggen kan, dat het gevaar vaji
ijsstopping op den IJssel, veel zoude verminderd worden door de
X;o noruiulc gedaante meer normale gedaante, welke aan deze rivier, door de uitvoering
TUQ den oieuTTcn IJssel»
sal ciet nltoos blj'jren van het nieuwe plan, zoude gegeven worden; doch dit zoude niet
bostaan.
beletten , datdezelfde redenen, die door den tijd alle rivieren meer
of min voor den afvoer van water ongescliikt maken, 00k hier
voorhanden zijnj maar daar en boven, al bleef de rivier volmaakt
Meat «1 gebeurde dit« in den toestand, waarin men wenschte dezelve te kunnen behouVdijft het tetten van ijsdammcB toch nog mo- ■ den,
dan nog vindt men geene genoegzame grondeu , om zich
gelijk.
voor het gevaar van ijsdammen gewaarborgd te houden. limners
gebeurt het op de ri^deren dikwijls , dat het ijs, bovenwaarts
minder vast en sterk zijnde, 00k daar bij invallende dooi het
eerst opgeruimd, en tegen het beneden nog vastzittend ijs wordt
£00
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aangedreven, en men ziet niet in, hoe de normale rigting dcr
mier hetzelve beletten zoude, daar opeentepakken en een’ ijsdam
te vormen.
Dat dit op den nieuwen IJssel waarschijnlijk zoude gebeuren,
en dat men diis op dezelve voor ijsdammen niet zoude bevrijd
zijn, valt nog te meer in het oog, wanneer men de sterke stroom,
die Ijovenwaarts op de rivier zoude plaats hebben, in aanmerking
neemt, alwaar het verliang is 0 el 171 op 1000 el, tenvijl dit
verhang benedenwaarts tusschcn het Katervecr en Kampen, slechts
0 el 076 op diezelfde lengte bcdraagt.
Wanneer ook de onverdeelde Bovenrijn groote ijsvelclen aanvoerde,
vreest de Commissie , dat men zich in geenen deele ontheven zoude
kunnen rekenen van het gevaar, dat zich deze schotsen in den
bovenmond, even als thans in het Pannerdensche kanaal plaats
heeft, zouden vastzetten, hetwelk voorzeker en de Waal, en de
sluis, in het Pannerdensche kanaal te stichten, in gevaar zoude
brengen.
Dezelfde redenen, Avelke aan den stroomdraad van alle rivieren,
eencn meer of minbogtigen loop geven , zouden ook werlizaam zijn,
om op dezen nieuwen IJssel dezelfde uitwerking als elders voorttebrengen. Men zoude dan door verloop van tijd bogten en kromten,
dicpere geulen en ophoogingen, schaaroevers en opgeworpen platen ,
op deze rivier zich zieii vormen. Hieruit zoude noodzakelijk moeten
voortvloeijen , dat langzamerhand dezelfde verschijnsclen , welke op alle
rivieren worden opgemerkt, zich ook wederom hier zouden vertoonen.
Doch ook al bleef het bedde der nieuwe rivier onveranderlijk .Moiren
Hi’ Kj'j;
zt.udr g/oiidnnar den niouwci:,
in deszelfs nonnalen staat, zoude echter daarom de Bovenrijn niet UsiO
ophouden, gelijktijdig met het water, zand en slib medetevoeren;
van deze stolfen zoude de IJssel, naar mate van deszelfs grooter
vermogen, eene grootere hoeveelheid ontvangen. Er is geene ledeu
11
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om te oiiderstellen, dat deze stofifen zich niet benedenwaarts zoudeii
nederzetten, het bedde niet zouden verboogen, en aldaar geene
banken en platen zouden vormen, waarvan dan wederom dezelfde
onheilen, die wg thans ondervinden, te wachten zijn.
Alle deze considcratien doen bij^ de Commissie het ®eevoelen ontdatDoCommusieooraeeit,
de nteuwe ^ssel aan
°staan, dat het gevaar van ijsstoppingen op den nieuwen IJsel, vooral
na verloop van eenige jaren, in meerdei-en of minderen graad , even
als thans , zoude blijven bestaaii.
lJ-*Ieminerinf; Her tiitDe heer KraiienhofF
ineent bii deszelfs ontweip gezorgd te hebben ,
^vatorin^en door den nien^
wen
uitwateringen bij het daarstellen van den nieuwen IJsscI
zouden belemmerd worden , doch ontkent geenszins de mogelijkheifl,
dat zulke belenuneringen, bij zeer hoogen waterstand, niet voor
jiij houueii witerstana. ecneu Icoiten tijd zouden kunnen plaats hebben.
Doch hieruit zoude, vermits deze belenuneringen slechts van
zeer korten duur zouden kunnen zijn, geen wezenlijk nadeel ontstaan.
Een waterstand, bij voorbeeld, als die van 1789 , toen het water
tot op 4 el 50 aan het Doesburgsche en 4 el 94 aan het Zutphensclie
peil was opgerezen, zoude buiten twijfel eenig meerder bezwaar
Kuiueu zeidzaam voor, kunnen verwekken, doch zulke gevallen koinen hoogst zeldzaani
en in dczelve zoude » volpens
den heer Kraiienhoff. yoor ^% cii 111611 zoudc oolc Hog ill dczelve, volgeus liet wgevoclcn van
kitnncn voorzicn worden.
den heer Kraijenhoff, kunnen voorzien, door de uitwateringen
binnen langs de dijken te leiden, en dezelve ineer benedenwaarts
op de rivier te brengen.
iloch hierop merit de
De Cktinmissie inoet hierop aanmerken , dat het niet genoegzaam
Commt5sio aan
•!
-i
•
•
i i i
is, om, golijk de heer Kraijenhoii wil, de lutwatenng der Janden
oa uitwiterms^n inoe- te Tcgelen iiaar de gewone zomer waterstanden. De ondervinding
ten, niet geregeld worden
.
•
•
ziaar de gewone zomer- tocK leci't maar bI tc
dilcweif, dat in het vooriaar, wauneer de
atandeu der rivier.
orasat in het Toorjaar laudeu bet Hiecst iiict w'ater zijn
bezwaard, hetwelk alsdan het
<lc rivier doorgaans liooii
it
i
gur i.< dan die standen» meeste nadeel veroorzaakt, de -waterstand der rivier hoven den
kj

en alt dan ue uilwatering

LeUiomeird kun&CA
zoinerstand verheveii is , zoodat alsdan de iiitvvatering, tot groot zoude
tvorden.
bederf der landen, geen plaats zoude kunnen hebben.
DU met TiforbcfliUii
Hetgeen de heer Kragenlioff van den waterstand van 1789 zegt, toogelicht.
ondersteunt dit gevoelen, en hetgeen in 1816 en 1817 is voorgevallen, als wanneer door hoogen rivierstand, de landen geene uitwatering konden bekomen, bevestigt hetzelve niet minder, terwijl het
van zelve spreekt, dat de tegenwoordige toestand hieromtrent zonde
moeten verergeren, omdat, bij de uitvoering van het plan van den
Generaal Kraijenholf, de waterspiegel op den IJssel zoude moeten
Ill )iel Algciuten de ververhoogen. In het algemeen beschoiiwd, kan de Commissie niet betering
der uitwatenn, volgens het procidan den voorslag van den heer Kraijenholf goedJieuren, om de gen
werp , goccigfkfurd.
uitvvateringen der binnenlanden te verbeteren, door togtslooten of
andere alleidings-kanalen, binnen langs de dijken, aanteleggen. en
door de uitn^aterende sluizen meer benedenwaarts te bouwen.
Zwarigheden die men
Het is echterklaar, en de heer Kraijenholf ontkent het geenszins, hieriu
vchter outmoelcn
zoude.
dat, wanneer men tot de dadelijke uitvoering overging, men hierin
zeker zwarigheden zoude ontmoeten , die men voorshands niet kon
verwachten, doch die eene nadere opneming zoude doen vooruitzien, gelijk bij voorbeeld hooge gronden, ongelijke Ugging der lan¬
den , beken, die men zoude moeten doorsnijden enz. Het is wel
waar, dat deze physieke beletselen uit den weg te ruimen zijn,
En wolke «ict zonder
doch ook worden hierdoor wederom nieuwe kosten veroorzaakt, kosten
zouden zijn orteom niet te spreken van het ongerief, hetwelk dit een en under ruimen.
zoude kunnen te weeg brengen.
In den Ooipolder bij Doesburg zoude zich, bij de uitvoering van Grondjiomp lea ooifen
van Dcc?T>urg
het plan van den heer Kraijenholf, eene groote hoeveelheid water,
ontstaande uit de verzameling van hemelwater, in de wateringen
of leigraven, door de bovenlanden van Wheel, Didam enz. loopende, met het zoogenaamde Broekhuizer water vereenigen; dit
zoude, bij hooge rivier, nog met water uit den ouden IJssel vermeer-
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derd worden, en de heer Kraijenhoff stelt voor, dit door eeiio
grondpoinp of groiidduiker, onder door den bodem van de twecde
te makene afsnijding, ten oosten van de stad Doesburg , to
ontlasten.
Het komt der Cominissie voor, dat de bouwing van zulk eenc
o.
.... grondpoinp grooto zrvariglieden ontmoeten zoiide, en al was dezel™
gemaakt, en al konde dezeh’e ook al, geUjk de liecr Kraijenhoff
betoogt, eene eeuw of langer diiren, zoo moet men toch altoos in
her oog houdcn, dat, iiidieii er eens eeliig ongemak aan doze
,.t..e.,.>.ia...v.. wnterleiding kwam, het herstel daan-an omnogelijk zoiide zijn.
"SS;...Ook zoude nieinand kitnnon Instaan, dat, door verloop wan het
bedde der rivier, door ijsgang of andere oorzaken, deze grondpoinp
of duiker niet zoude kuimen instorten, voor altoos verloren gaan ,
en nog daar en boven overstroomingen, ter wederzijde van den
MiHitere tvrarisheden.

nieuwen IJssel, veroorzaken.
„ ,
.
tt i
Dit zijn dan de voornaamste ongerieven, welke de meuwe IJssel,
volgens bet oordeel der Commissie , voor de landen, aan denzelvcn

palende , zoude moeten hebben.
Er zijn wel nog eenige andere zwarigheden voorgekomen, dock
welke voor minder belangrijk te bouden zijn; zoude men bij
voorbeeld niet gelooven, dat er veel ongemaks nit zoude ontstaan,
indien de stad Kampen eenige ^ an bare zonderbng talnjke poorten,
Kfmpea'toetSnetseien, of
, rivier uitkoineii, moost toemetsolen, of indien zij bare
Krug te .erarisaeiea.
feostbare brug, mot 66110 scbipbiug moost verwissolen ?
Indien men nu vervolgens de uitwerking van de uitvoering van
rHS
bet plan van den beer Kraijenbolf op de Waal bescbouwt, dan is
hier weder de eerste vraag, die zicb voordoet, of door ^et daarh
a vr 1 stellen van den nieuwen IJssel, de ijsdammen, zoo gevaarbjk op de
-Waal, eliwelkc nog in den voovlaatsten winter (1823 op 1821)
reel bekommeting reroorzaakt hebben, zouden worden voorgekomen.
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Het is klaar, dat, dewijl het vermogen van dezen nieuwen Ussel
zoo veel grooter dan die van het Pannerdensclie kanaal zijn zoude,
erde gelegenheid zoude bestaan, om langs dezelve meerder ijs, dan
tlians gescliiedt, aftevoeren, en dat daardoor zeer zekerlijk de ^Vaal
zoude worden verligt.
Dc Waal lal waarMaar echter komt het ook der Commissie voor, dat de ^Vaal, in jchrjnlijk
meestal vroeger
tian de
opnumen
vele en wel de ineeste gevallen, de meest verinogende rivier blijvencle, ook bij aandrang van water cn ijs, het eerste zoude losgaan,
en van boven nederwaarts doorwerken, terwijl de IJsscI nog eenige
dagen in rust, en vast zoude kunnen bbjven zitten.
Behalve het meerder vermogen van de Waal , is lueitoe <le
Jonr de ri.^strekking van het Bijlandsche kanaal bevorderlijk, want uit het- lingUitvanwordt
het liiiUndscrfs
zelve dfijft het ijs regt de Waal in, maar het moot eene bogt Lanaal bcvorJerJ
maken, om in den Ussel te komen.
Wanneer dus ook de beide rivieren open mogteu zij ii, zoude
altoos aan de Waal eene zeer groote hoeveelheid ijs worden toegcEn bngftvoig sal d?
voerd, hetwelk zekerlijk beneden op deze rivier, ijsdammen en ■\Vaal
aaii iisdammen o.'idcrworpen blii ven.
mitsdien overstroomingen zoude kunnen •^’•eroorzaken.
Doch j indien men ook konde toestemmen, dat de nieuwe Ussel,
iiaar gelang van deszelfs vermogen, dezelfde hoeveelheid ijs zoude
afvoeren als de Waal (mede volgens derzelver capaciteit gerekend),
zoo zoude dan toch nog, buiten het ijs, hetwelk de rivier zelve
oplevert, op de Waal eene hoeveelheid ijs voorhanden blijven.
die raeer dan voldoende zoude zijn, om onderscheidene ijsverstoppingen te veroorzaken.
De Commissie is dus, aangaande de uitwerking van den nieuwen Door den
JJsscl Ycrmindert
wpl
het geraar van
Ussel op de Waal, van gevoelen, dat door dezelve de ijsverstop- eenigzins
iisstopping op dc Waal ,
pingen op de laatste rivier, w’el eenigzins zouden kunnen vermin- doch vervalt niet geheel.
deren, doch vooral niet geheel en al zouden ophouden.
de IJssel eene
Het is, met betrekking tot de Waal, al verder bij de Commissie al or niet
groote lioeverlU'*ii).
te
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M^.ier Tin iie whi «i in bedcnMns: genomen , dat de IJsel door het ontwerp van den
ira“e'’“rminderln“
lieei” Kraijcnhoff, eene ineer normale gedaante en grootere snelheid
zoude bekomen, eii dus te gelijk eene grootere geschiktheid tot
uitschuring van het bedde zoude kunnen verkrijgen, en of daardoor
niet te vreezen zoude zijn, dat de hoeveelheid waters, welke des
zomers door den Bovenrijn -wordt aangevoerd, grootendeels langs
den IJssel zoude afstroomen, waardoor, in dat jaargetijde, de
bevaarbaarheid van de Waal zoude verminderen, hetgeen allezins
strijdig met de groote commercieele belangen van het Rijk zoude
bevonden worden.
Doch de heer Kraijenhoff geeft hieroj} het antwoord, dat, om
de omnatige vergrooting van den bovenmond van den IJssel voorwaardoor aan de Waal deszelfs, voor de scheepvaai t
Doth dit lal ligl voof- tekomen,
ifknmen
noodig , water ontroofd zoude worden , het noodzakclijk zijn zoude ,
ora de koppen der ijsseldijken, taluds en bodem aan den boven¬
mond , tot ten minste 200 mctei s biunen dezelve, door beklamping ,
bestorting of andcre wijze, zoodanig te verzekeren, dat de \eYwijding van dien mond niet zoude te ^Teezen zijn. Hierbij kan
alleen de aanmerking gevoegd worden, dat deze kosten, door den
heer Kraijenhoff, als bij zijne begrooting niet gevoegd zijnde, die
IJoor ccaige me<?rdflre
kostcn.
van het geheele ontwerp zouden vergrooten.
De nieuwe IJssel zoude gcMus, oneindig beter dan de tegenr.‘e nicuwc IJasel ge^ehikter voor de acliecpwoordige, voor de scheepvaart geschikt zijn; deszelfs diepte is
bepaald op 3 el, en al mogt deze diepte al eens, in somraige
■Ms zi}t:de 3 el dtcp*
tijden, tot op 2 el verminderen, dan zoude toch nog in alien
gevalle, de scheepvaart gemakkelijker en beter op den nieuwen
dan op den ouden IJssel plaats hebben. Maar, wanneer eens
wierd bevonden, dat het noodig was den bovemnond van den
Dock eenigztos Iwijfclarhtig, of deicWe dcze
om meer water voor de scheepvaart op de
die3ite wel aUone tal bc- IJssel te beperken ,
honden.
Waal te houden , dan kon de bedenking ontstaan, of de IJssel in
/sart*
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dat geval, die verkregene bevaarheid wcl in die mate, welke men
wenscht, behouden zoude, en of men niet, ten einde dezelve te
bewaren, op den nieuwen Ussel benedenwaarts, stroombeperkende
werken zoude moeten daarstellen.
En ilit voordt'fl
In alien gevalle zoude men, bij de uitvoering van dit plan, en dnnrT’.AOiu
r.iin.
bij de zeer groote uitgaven, welke er toe zouden vereischt Avorden,
moeten zorgen,. dat de Ussel zoo wel als de Waal, zoo goed. mogelijk kan bevaren worden.
Het is niet enkel noodzakelijk , dat die voikomene bevaarbaarheid ,
die als een voordeel van liet plan wordt aangemerkt, alleenlijk kort
na de uitvoering plaats hcbbe , maar dezelve zoude duurzaain
moeten zijn. En wanneer nu eens bevonden wierd, dat het in
vervolg -van tijd noodzakelijk wierd, om den Ussel, ten gevalle
van de Waal, te beperken, dan zoude men altoos ook, volgens het
oordeel der Commissie, tot beperkingen benedenwaarts moeten
besluiten, indien dezelve dan niet door reeds gevormde platen of
droogten aanwezig waren.
Wanneer men nu van de Waal zijne opmerlczaamheid vestigt op UilwerWiig op NedeiNederrijn en Eek, eh ,de uitwerking., welke de uitvoering van het r])u en Lek.
onderhavige plan op deze rivier^ op de landen en dijken langs
derzelver oevers , op den waterstaat der aanpalende distrikten, vooral
op Holland en Utrecht zoude moeten hebben , dan vindt men
geene mindere reden dan de reeds opgetelde, om in zulk eene
belangrijke zaak de hoogste voorzigtigheid in acht te nemen.
Onder de voordeelen, welke de Generaal KraijenhofF van de i3e licer Krarieuhol!'
dat bet outwerp
afsluiting van de Lek verwacht, behoort vooral opgemerkt te 3ueent,
vooral voordeelig zi’in *al
Toor de landen ten noor¬
worden dat, hetweUc de landen, ten noorden van dezelve gelegen, den ran do Lek.
van dezen maatregel zouden genieten.
De lekdijken boven- en benedendams, van Amerongen tot
Schoonhoven, beschermen de rijkstc en vruchtbaarste , maar te
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gelijk ook, tie laagst gelegene landen der noordelijke pro\incien.
Indien deze dijken ongelukkiglijk bezweken, zouden de onheilen,
die er het gevolg van zouden wezen, gewisselijk onberekenHoHaiit! fit Utrecht. baar ziin. Het meest uitstekend nut van het ontwerp van den
0.nt\r de uilvocring ytn
•'
•i.i'itiJ
<.et
jiroef-ciiwerp,
hei-ogj.
T^raiienholf,
bestaat
dus
daann,
dat de landen, achter rten
eeliermd tegen rivicrover«reen.„.ree
Hoorder Lekdijk gelegen, dat de voornaamste gedeelten der provincien van Holland en Utrecht, met derzelver uitgestrekte en
diepgekelderde droogiiiakerijen, voortaan van alle vrees van overstrooming aan de Lekzijde, zouden ontheven worden.
En inderdaad, indien de aflsluiting der Lek gelukkig was daargesteld, en het grootste gedeelte van het water van die rivier 0]i
den nieuwen IJssel gebragt geworden, dan is er geen twijfel, ol
de toestand dcr landen, door de noorder Lekdijken beschermd ,
zoude, wat betreft het gevaar, hetwelk de Lek veroorzaakt, veel
veiliger en geruster dan thans zijn geworden. Ware de Lek in
November 1824 afgesloten geweest, dan toch zoude de vrees en
schrik voor doorbraak van derzelver dijken, niet door dit geheele
oord tot Amsterdam toe , zijn verspreid geworden.
D.: .oiuUins v.n ac
De Commlssie is dan volkomen van gevoelen, dat de afsluiting
gen,* thins joor dese Van Nedcrrijn en Lek voordeelig zgn zoude voor de aangrenzendo
honici!.
landen, ten minste voor zoo veel het gevaar van overstrooming
betreft.
Deze landen zouden door dezen maatregel niet meer
blootgesteld zijn aan een gevaar, hetwelk zich schier ieder jaav
vernieuwt en ‘vergroot.
Dnuitwateringinopd.
De Cominissie gelooft verder ook gaarne met den heer Kraijenliofi',
^ntwcrp'nferiijden.
dat dc uilwatering op de Lek, door den voorgeslagen maatregel,
geenszins zoude komen te lijden, zij meent veeleer , dat deze
uitwateringen in den aanvang eer bevoordeeld dan beiiadeeld
gouden kunnen worden.
Poll, ae ui.«tv..ra.n
Duarentegcii stemt de Commissie geenszins toe , dat de niter)l«9£t 2e Lf k • xiiUctt
7
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waarden langs de Lek, na de afsluiting van de rivier, evenzeer
als thans, door het slib van het rivierwater door de sluizen in te
laten, zouden kunnen worden bemest; zij ineeut, dat de landen
in de bovenste kom bij het Pannerdensche kanaal, wel tot op eene
zekere hoogte, genot van het vette rivierwater zouden kiinnen
hebben, maar ook tevens aanleiding tot opslikking van die kom
geven; doch in de lager gelegene kominen zoude, naar het oordeel
der Commissie, het water grootendeels de vruchtbaarmakende
deelen verloren hebben, en ongeschilct ziijn, oin de iiiterwaarden
ia dien staat te behouden , welke dezelvc thans zoo -s ruchtbaar
maakt. Naar het inzien der Commissie zouden de eigenaars dier
landen, waarvan de waarde zoo zeer zoude verminderd worden,
eene aanspraak op schavergoeding maken, die de onkosten van
het geheele plan niet weinig zoude vergrooten.
De heer Kraijenhoff beschouwt het als een voordeel van de
afsluiting der Lek, dat de tegenwoordige Lekdijken, meet dan tot
de helft, zouden kunnen worden afgeslecht , en dus tot eenen
breeden en gemakkelijken overtogt dienstbaar gemaakt, terwijl nog
daar enboven, de tegenwoordige dijkpligtige landen, van derzelver
kostbaar onderhoiid voor altoos zouden ontslagen blijven.
De Commissie is, omtrent dit punt, van een ander gevoelen dan
de heer Kraijenhoff.
De afsluiting der Lek, wanneer dezeh'e naar wensch zal zijn
uitgevaUen, zal wel verhinderen, dat deze rivier de landen niet
meer in gevaar brenge, doch hierdoor is nog geenszins belet, dat
de Waal, de Betuwe, de Tielerwaard, de landen van Buren en
Kuilenburg, de Vijf Heerenlanden, en de Alblasserwaard, niet
overstroome, en dus zich over deze landen, met de tot een kanaal
hervonnde Lek, vereenige. Indien de Lekdijken verlaagd of
buiten onderhoud waren gelaten, zoude de Waal de landen ten
12
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noorden van de Lek, weder in hetzelfde gevaar brengen, lietwelk
Wij nu van de Lek zelve vreezen.
Deze afslechting zoiide dan ook nimraer bebooren plaats tt?
liebben, en de Lekdijken zouden, met dezelfde zorg als tbairs.
behooren onderliouden te wordeii. Het meet evenwel toegestemri
Worden, dat dit onderlioud merlcelijk mindere kosten dan tbans;
zoude veroorzaken.
Eene zwarighekl tegen de vcorgeslagenc afsliiiting, hoewel dan
ook slechts (ijdelijk zijnde, mag niet oiiopgemerkt voorbijgegaan
Avorden.
Gedurende het daarstellen der afsliiiting en het bouwen der
sluizen, zoude do Lek geen water hoegenaamd mogen afi-oeren.
De Commissie meent, dat het geenszins overdreven is dien tijd o],vier maanden te stellen.

Al het drinkwater, hetwelk de stad Amsterdam, behah'e het
regenw'ater, hetWelk in bakken A^erzameld Avordt, noodig heeft.
stroomt door den krommen- en den Vaartschen Rijn, naar de "N^eelit,
en AA’ordt uit dezelve, op eene zekere hoogte, in bijzonderJijk tot
dat einde geboiiwde vaartuigen, naar Amsterdam gcA'oerd. Gedu¬
rende de Ader maanden, dat men met de afsliiiting dcr Lek bezig
zoude zijn, zal de toevoer A^an het Avater dier riAuer naar Amster¬
dam, ophouden, en men zal gedurende dien tijd geen A ersch AA’atcr
naar die stad kunnen voeren.
De heer Kraijenhoff stelt hot ongerief voor Amsterdam, hetATelk
de Commissie meent dat in dezen zeer groot zal zijn, als niet zoo
aanmerkelijk voor. In 1810 is het aan den heer Kraijenhoff, zegt
hi], gebleken, dat de tocn bestaande regen- en andere Avaterbakken in Amsterdam, cen Amorraad AA-ater, groot genoeg A oor
drie maanden, konden bevatten, en dat er sedert dien tijd nog
eenige bakken zouden zijn aangebouAA'd. Doch AA’ijlen hot lid der

(91 )
Commissie, de Hoogleeraar van Swdnden , die alles wat het
A'oorzien van water voor Amsterdam, met de hem eigeiie naauwiceurigheid had onderzocht, meende, dat er in Amsterdam geenszins
een voorraad water voor drie maanden zoude kiinnen geborgcii
worden.
Trouwens het gebrek aan water in Amsterdam, gedureiide dou
winter van 1823 en de drooge zomerdagen van 1825 , en het
ongerief, de geldverspiiling en de ellende, die er het ge-^'olg van
zijn geweest, Iieeft genoeg doen zien, wat men van dien \"Oon’aafI
water, dien men in de hoofdstad kan bergen, te venvachten liceft.
De beer Kraijenhoff
voorts, dat de Amsterdammers het meer
vereischte water, dan in de baldcen kan bevat worden, gedurcnde
den tijd., dat do Lck wordt afgesloten, met vaartuigeu oter de
Zuiderzee, nit den IJssel doen halen.
Hiertoe zouden echter de gewone Amsterdamsche waterscliuiten ,
die de Zuiderzee onmogehjk kunnen bevaren, niet gebruikt kummn
worden, hetgeen de moeijelijklieid dier zaak viij wat zoude
^•ergrooten.
Ook zoude men uit den HoUandschen IJssel water
naar Amsterdam kunnen aanvoeren, hetgeen echter, zoo wel met
betrekking tot de deugd van hetzelve als tot de moeijelijklieid van
A'ervoer, niet zonder zwarigheid zoude zijn.
Dewijl de Lek bij Krimpen afgesloten, geene vrije gemeenschap
met de Beneden- of Rotterdamsche Maas, noch door de Noord met
de Meiwe voor Dordrecht hebben zoude , moet de vraag behandeld
worden, of de sluiting, ook op deze bencdenrhieren, zoo wel ten
aanzien van derzelver bevaarbaarheid, als der waterkeeringen en
der uitwateringen op dezelve, eenen nadeeligen invloed zoude
hebben, en of de dijken omstreeks Rotterdam en Dordrecht,
hierdoor, bij hooge zeevloeden , niet zouden in gevaar kunnen
komen.
12*
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De heer Kr4ii«iiltoff
gelooft • dat er tnac
betrekking tot da benedenririereit ,
nicla to
▼reezea U

De heer Kragenhofif stelt den invioed der afslulting, op de benedeiirivieren, zonder gevaar, omdat, volgens dewaarnemingen, in 1804
gedaan, slechts een zeer Mein derdedeel van het Lekwater, de
Rotterdamsche Maas instroomt en dit te gering is, oin eenige
merkbare schuring, op den bodem van dien ruimen riviertak, te
veroorzaken, die op eene lengte van 11453 ellen, slechts een verval
van 0 el 243 heeft.
De ebbe en vloed onderhouden dus bijna alJeen de diepte
op de Benedenmaas, even gelijk zulks mede geschiedt op deri
HoUandschen of Goudschen IJssel.
Wanneer nu de Lek gesloten is , zoude de ebbe , buiten de
laatste schutsliiis te Krimpen, op 0 el 213 lager dan thans afdalen.
Hierdoor zoude de Noord gelegenheid verkrijgen, om bestendig
van Dordrecht naar de Rotterdamsche Maas te stroomen , docJj
ook niet met eene zoo groote kracht, dat hierdoor de bevaarbaarheid van de Mervv'e meer bovenwaarts, of van de Noord zelve ,
zoude kunnen benadeeld worden. De Commissie zal geenszins
tegenspreken , dat in 1804, bij middelbaren rivierstand, slechts
een derde van het Lekwater voorbij Rotterdam is gestroomd, maar
moet echter aanmerken, dat deze omstandigheid , na dien tijd , door
de verlanding der Werkendamsche killen, en het hooger blijAen
van het w’ater in de Merwe voor Dordrecht, zoo als de Generaal
Kraijenhoff stelt (^) zoo zeer is veranderd, dat men reden heeft
om te stellen, dat thans eene veel meerdere hoeveelheid van het
Lekwater voorbij Rotterdam stroomt.
Wanneer men nu hierbij opmerkt, dat, volgens de waarnemingen
der waterhoogten, in de maanden Mei, Junij en Julij 1822, zoo te
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Ifriinpen als te Dordrecht, waarvan de staten bij het IVIiiusterie
van Binnenlandsche Zaken berusten, het water bg vloed te Dord¬
recht op 0 el 171 liooger is opgerezen , en bij de ebbe maar 0 el 059
lager gevonden is dan. te Krimpen, zoo blijkt het, dat aan de
Noord zulk eene groote aftrekking van water van de Lek niet kau
toegeschreven worden, eii dat het water van de Lek grootendcols
door de nieuwe Maas voorbij Rotterdam stroomt.
Hierbij koint nog , dat de w’aarnemingen van den heer Kraijenlioff’,
meestal bij iniddelbare rivierstanden zijn gedaan , en het juist de ,
door toevoer van bovenwater veroorzaakte, hooge waterstandcn
zijn, die, naar het algemeeii aangenomen gevoelen, eenige uitschuring kunnen te weeg brengen.
Hierbij moet men nog in aanmerking nemen , dat bij de sluiting
van de Lek, het W'ater, hetwelk deze rivier aan de Benedenmaas
toevoert, niet alleen aan deze laatste rivier zoude onttrokken
worden, maar ook dat de stroomschuring van het vloedwater,
hetwelk mi, bij iederen vloed, de Lekw’ordt opgevoerd , en met de
eb teriig komt, niet ineer zal plants hebben.
De Commissie ineent, om alle deze redenen, als zeker te kunnen
stellen , dat de afsluiting van de Lek, eene A^ermindering van stroom
voor Rotterdam ten gevolge zoude moeten hebben, en dat bij gei olg
<leze afsluiting, altoos nieer of min voor de A^aarwaters in dat distrikt,
nadeelig zoude moeten zijn.
Maar indien er nu, geUjk de Commissie meent te hebben ontwildceld, wezenlijke nadeelen A'oor de benedenw ateren gelegen
zouden zijn in de afsluiting A^an de Lek, zoo moeten zicli dezehe
het eerst en het allermeest digt bij de sluiting doen gevoelen,
AA^aaruit dan het gevolg kan Avorden afgeleid , dat , hoezeei
in de eerste jaren de sluiting voordeelig mogt geacht Avorden
voor de landen , wier uitAA^atering in die strcken ligt , dit
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voordeel ecliter van jaar tot jaar zoude moeten veriniiideren,
en naar mate van de verdrooging van het vaarw^ater, eindelijk
geheel ophouden , en in nadeel moeten overgaan. Gelijktijdig
zoude dan ook de scheepvaart van Rotterdam en Dordrecht beiiadeeld moeten AA'crden.
Hct denkbeeld, dat dc afdamming van het geheele Bergsche veld,
iiidien men ook daartoe in tijd en wijle mogt wilien besluiten,
eenigeii invloed bij stormen nit zee , op dijkagien, lager gelegt n,
hebben kaii, is een van die gronden, die somtijds worden aangevoerd, meer om een aantal van redeiien bijtebrengen, dan alleen
dezuiken te gebruilcen , welke zicb door juistheid kenmerken. Bijiia
dezeifde drangredcnen zijn reeds voorheen, ter gelegenlieid van dc
verJiooging van den Rijnlandschen Slaperdijk, bijgebragt, doch dc
oiidervinding, ook daar scdert dien tijd verkregen, toont genocgzaam aan, dat de arguinenten van den te vroeg gestorvenen
Conrad, ook bier liunnc toepassing kimnen vinden , zoodat liet
oTinoodig scbijnt langer, bij betgeen meer door pleitbezorgers dan
door rivierkundigen gezegd wordt, stiltestaan.
In het bcscbouwen van de uitwerking der ontwerpen van den
d.’ uilwcrkini; van hct beer Kraijenltoff op de Waal en de Maas, zijn de volgende bedcn"ncu'prp oj\ Waal rnMaas.
kingen voorgekomen, welke, naar bet inzien dev Commissie,
geeiiszins voor derzelver uitvoering pleiten.
Het was vooral van groot belang te overvvegen, of en in hoc
Ui;werkiiig v«n «1<!
tiii.- van ltd knnatil van
veric dc scbeiding van de Maas en Waal, door de sluiting van bet
>1 AndrJrv
kanaal van St. Andries cn de verbooging van den overlaat, die ec
tusscben bet land van Maaswaal en den Bommelerwaard bestaat ,
al of niet raadzaam zoude zijn.
Tusscben bet bovenste gedeelte van den bandijk van den BomUcsthrilvinf; van rlci
oxci'laat van I/cervwaar ■ melerwaard te Rossem, en bet benedenste gedeelte van de bedijking
r!<ri.
van Maas en Waal, bij Drenmel, is een terrein van bijna 6028 el,
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dock verschillende van waterpasse hoogte, zoo als uit hetgeeii
hier onder volgt, nader blijken zal.
De Rossemsche uiterwaarden, bepaald aaii de noordzijde doo>
de Waal, en aan de znidzijde door de Maas, strekken zich uit,
van den Bommelerwaardschen bandijk , tot aan het kanaal ^ a^
St. Andries, ter lengte van omtrent 1,130 el. Dcze uiterwaarden
liggen op een zeer hoog peil , nagenoeg van 5 el 651 aan de
peilschaal te Tiel; dezelve zijn door geene zomerkaden gedekt; bee
fort nieuw St. Andries ligt op dezeii grond.
Door dit terrein opent liet kanaal van St. Andries eene gemeenschap tusschen de Maas en de Waal; hetzeivc kceft de breedte van
132 a 151 ellen, de diepte is afudsselend. Aan de zjjde van Rossein
is ecnc kleine diepe geul, waarin bij gewone zomerstandeii, 3 el a
3 cl2 tot 3 el 8 water, W'ordt gevonden; terwijl het overige gedeclte,
hetgeen men rekent ^ van de breedte te beslaan, geene ineerdere
diepte dan van 0 el 800 heeft; het geslechte fort oud St. Andries,
aan de oostzijde van dit kanaal gelegen, is hoog genoeg , om bij
ijsgang aan de weinige inwoners, met hun vee, eene schuilplaats
te verleenen.
Van dit geslechte fort, tot aan den Voornschen dam, strekken de
niterw’'aarden van Heerewaarden, die met kleine kaden, ter hoogte
van omtrent 5 el 65 a 5 el 03 Tielsch peil, zijn omgeven.
Op dit terrein, doch omtrent con ci hooger, ligt het dorp Heere¬
waarden , hetweUc zich over eene lengte van 226 a 264 el nitstrekt.
Ook dit dorp wordt b'j hooge W'aterstanden, ter diepte van 0 el 5
of 0 el 6, overstroomd.
Verder worden in dit terrein de Voornsche on Heerenw’aardensche dammen aangetroffen, die in 1734, ter sluiting van de kanalen
van dien naam, zijn aangelegd. Aan den eerstgenoemden dam,
ter lengte van 189 el, is zoo veel hoogte gegeven, dat dezelve
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<)verl.iat alrla&t.

Aftcltokkeue hy<lr4uI'lscha beginAolen
niet
altoo^ lorpassflijfc.

Het kanaal Tan St.
Andries eii de overlaat
van Heerowaardeii niet
te aliiiteu.
De Maas
doorgaans
lager dan d« Waal.

l^oodzakelijklieid ran
dcaen doortogt getoond ,
uit het voorbeeld van
1610.

niet ligtelijk kan overloopen; doch de tweede dam is eenigzins
lager.
Vaa den Voornschen dam tot aan den bandijk van Maaswaal te
Dreumel, zijn de uiterwaarden zoo veel lager, dat het water, bij
hooge rivierstanden, er ongehinderd overheen vloeit, en zich dus
de Waal op de Maas, en omgekeerd de Maas op de Waal, kan
ontlasten.
Wanneer men nu van de geheele lengte van 6028 el de ruiintc
aftrekt, die door oud en nieuw St. Andries, Heerewaarden en den
Voornschen dam wordt ingenomen, dan blijft er nog eene lengte
van 4700 el over, waardoor zich het water met ecu’ overloop van
1 el 3 , 1 el 6 en 1 el 9 kan ontlasten, alvorens de kruinen der
dijken te bereiken.
Ofschoon men nu, op algemeene en afgetrokkene beginselen -van
waterloopkunde , moge beweren, dat twee rivieren, in nagenoeg
dezelfde rigting voortloopende, geene gemeenschap met elkander
moeten hebben, om dat door de eene het water van de andere
afgezogen, en dezelve daardoor verlamd wordt; zoo is de Commissie
echter van oordeel, dat de bijzondero omstandigheden , waarin
zich thans de landen, in de iiabijheid van dezen overlaat gelegen ,
bevinden, naauw’elijks gedoogen zouden , dat het kanaal van St.
Andries en de overlaat van Heerewaarden wierden afgesloten.
De Maas, vooral bij ijskaring, is doorgaans veel lager dan de
Waal; het water van de laatste rivier vindt bij hooge rivierstanden
en ijsgang, dikwdjls over de Heerew^aardensche landen een overlaat,
die de ondervinding als ten uiterste heilzaam, tot ontzet der dijkagien van de Bommeler- en Tielerwaarden, en van de benedenste
gedeelten van Maaswaal, heeft doen kennen.
In 1820 bestond er eene geduchte ijsverstopping in de Waal bij
Loevestein , zich opwaarts tot aan Zuilichem , ter lengte van
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ointrcnt twee iiren gaans uitstrekkende. Het ijs had zich in dezen
dam zoo geweldig ineengepakt, dat dezelve slechts zcer weinig water
vioorliet, eii het water boven denzelven spoedig de kruinen der dijketi
bereikte; van Zuilichem bovenw^aarts was de rmer vrij van ijs, en
ooJi de Maas en de Werkendamschc killcn, waren reeds twee a
dric dagen vroeger losgcgaan en opgcruirad. Door deze ijsverstopping rees het water, langs deWaaldijken van den Bornmelciwaard,
Homtijds op 0 cl 3 , 0 el 5 of 0 el G boven de kruinen der dljkcn,
zoo dat hetzelve met noodkeeringen muest worden tegengebouden,
en hoewcl zich aan de dijken op vele plaatsen verzinkingen en
afscltuivingen, zoo wel in den Bommeler- als Tielerwaard openbaarden, is men eebter voor dijkbreuken toen bewaard gebleven.
Indien op dieii tijd de overlaat van tlcerewaarden niet had
bestaan, zoo dat ecnc groote hoeveelheid v,'ater over het terrein
tusschen Dreumel en Rossem merd afgeleid , dan had eene rampvoile overstrooming het onvermijdelijk gevolg dezer omstandigheden
moeten zijn.
Volgens het natuurlijk verhang der rivier, stond toen het water
te Zuilichem bijna 1 el 6 hooger dan aan het punt van afleiding
boven Rossem, gelijk hetzelve toen een bijna waterpassen stand
aangenomen, en de stroom byna geheel opgehouden had.
Idet nut van dezen overlaat is nog verder in Januaiij 1S23 gebleken.
Van boven Varik tot beneden den Luchteiiburgschen Schaardijk,
even boven het kanaal van St. Andries, had zich toen een zware
ijsdam gevestigd, die door het ijs, hetwelk van boven W’erd aangevoerd, zoodanig de rivier vaststopte, dat het water wederom tot
aan de kruinen der dijken oprees. Doch toen ook ontlaste zich dit
opgestuwde water, voor Heerewaarden naar de Maas, en voorkwam
daardoor eene doorbraak, en misschien de gansche ver^voesting
van Varik.
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De heer Kraijenhoff beweert dat de waterspiegel te Bommel,
Welke thans, bij naiddelbaren rivierstand, is 2 el 724 boven AP, tot
op 3 el ,174 zal oprijzen, en er diis eene verhooging van 0 el 450
plants Zell hebben, wanneev het kanaal van St. Andries zal gesloteii
zijn. Zulk eene verhooging van den waterspiegel zoiidc lioogst
schadelijk zijn voor de nitwateringen -l an alle iiiterwaarden, die
langs de "VVaal zijn gelcgen.
Indien ook, gelijk de beer Kraijenhoff wil, door de gemelde
sluiting, het vei"i al op de Waal ■\ an Tiel tot Bommel 0 el 023 pei
mijl minder zoude worden dan tegenwoordig, dan moet liieruit ook
eene mindere stroomsnelheid geboren worden , waardoor al wederoin
de uitschuring van het bedde, bij deze ptinten, eerder vermintleren
dan vermeerderen moet.
De Commissie vereenigt zich derhalve iir dit opzigt geliecJ met
het gevoelen van den heer J. Blanlcen Jz., wanneer hij (*) zegi:
„ €lat de natuurlijhe overlaat te Heerewaardeu moet beliotiden
,, worden, en er hestendiy een wakend oog op gevestigd hlijren ,
,, op dat nimtner eenige heluiding of verhooging dezelve in het
minst helemmere.”
De Commissie is nog daarenbo^en van oordeel, dat de afsiuiting
van het kanaal van St. Andries ten gevolge zoude hebben, dat de
Maeis , den toevoer van de Waal missende, zoo veel zoude verJagen ,
dat dezelve voor de schcepvaart, dikwijis op vele plaatsen , gebceJ
en al ongescliikt zoude worden.
Op sommige plaatsen toch, bij Driel, bij Crevecoeur, bij Weil
en verder benedemvaarts, is hot’^aanvater reeds zoo ondicp , dat, irdieu de toevoer A an water door hot kanaal van St. Andries ophiefd ,
de schcepvaart ook te gelijker tijd zoude belemmerd Avorden,
(*)

In zijnc memoric van 181.5.
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Alle rivierkundigen erkennen, dat in het algemeen $ livieien
nimmer eenen regten loop behouden, maar meer of minder bogtig
worden, naar mate van bet verschillend verhang van bet terrein en
van de verschillende gesteldlieid der gronden, waarover of door
welke de rmer baren loop neemt.
Dat deze bogten in bet algemeeii scbadebjk A oor den afvoer zijn,

RiTieren loopen niri>
mcr regllijaig.

Bogton scbiuiclilk
de rivieren.

wordt insgelijks erkend.
De Duitsclicrs
De Duitscbe waterbouwkundigeu, eii vooral de beer von Wiebe- dcie bogten gaarne tioor.
king, zoeken die verbetering dor rivieren ^ eelal in de afsnijding
der serpentinen of bogten ^ als waardoor de jjsdammen mindei
gelegenbeid verkrijgen, oin zicb te zetten, on Avaardoor bet water
Bpoediger afloopt, Zij bevelen in bunne sebriften deze riviersEn
bcvelea d:L
A'erbeteringen doorgaans als bet beste ni’-ddcl aan , om de geA aien hnnnn
scbrifion iian.
A'an jjsgang A'oortekomen. Maar de ondervindiug beeft den NedeiDoch tle/.c thcorio niet
landscben waterbouw^kundigeii geleerd, dat deze tbeoretisebe be- onvoorAvaardclijk in \'raVtijk t«: brengen.
scboiiAving A'an bet nut der afsnijdingeii, niet zoo onA'OorAA'aardebjk
op de Nederlandscbe rivieren kan AA'orden toegepast.
Om dat auders bel:
Want door het afsnijden A^an bogten, Adoeit bet Avater niet alleen Avater te spoedig naar de
lage distrikten vloeil. ,
dc riA'ier daardoor
des winters, bij hoogen rivierstand, waimeer men gaarne van bet en
veel van Avater bprof*fd
wordt.
water ontslagen was, maar ook des zomers, AA'anneer men de
geringe hoeveelheid in de rivieren gaarne voor de scheepvaart
bew^aard zag, spoedig Aveg. Hierdoor Avorden de rivieren nader
gebragt aan den staat van bergstroomcn, die geen A^ast regime
bebben, en nu met eeiie onAvederstaanbare snelbeid A'lieten, dan
Afsiiildiiig van bngicu
weder gebeel droogloopen. Indien men, bij A'oorbeeid op de Boven- londe
de Iloveum.na-i des
zoniers doer, drootrloopen*
maas, de menigvuldige bogten wilde afsnijden , of de rlA'ier op de
Avijze, Avelke de beer von Wieboking aanpiijst, Avilde A'erbeteren,
dauzoudebet onvermijdelijkgcA'olg A’an dezen maatregel zijn, dat de
Maas de geringe beA-aarbaarbeid, die dezeh'c tlians nog beeft, in
den zomer gebeel zoude A erliezcri.
13

*
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Vuoj'beeld der nuttiglioitl van ileic voorzorg j
.MalJ»urS’*cUe ilam.

Ar3M]cJ‘ag
tussclien
Kxivkom ta Nijmegen.

Daarenboven inoet men, vooral bij de afsnijding van bogten bovenwaarts, op debelangen letten der distrilvten, meer beneden gelegen.
Wil men, onvoorzigtigenvijze, bovenwaarts, groote doorsnijdingen bewerkstelligeii , dan wordt , bij eeiien spoedigen was der
rivier, het water met al to ^ecl snelheid en in te groote meiiigte
op de beneden-distrilcten ncdcrgestort , en , wanneer de profillen
der rhder aldaar geene genoegzaine ruiintc liebbeu, wordcn doze
distrilvten niet zelden in liet uitcrste gevaar gebragt.
Het is daarom dat zulke afsuijdingen bovenwaarts, niet dan met
groote voorzorg voor de beneden-distrikten, kunnen wordcn in liet
werk gesteld, en dat men dezelve, van beneden naar boven en niet
omgekeerd , moet Jaten voortgaau. Zoo dat men altoos eerst beneden de noodige ruimte aan de profilieu van doorstrooming dient te geven ,
alvorens men bovenwaarts aan afsnijdingen eii opriiimingeii dcuken
kan, waardoor aan de beuedenrivier op eenmaal, te plotseling, liet
water zoude kunnen w’orden toegevoerd.
Het is om deze reden, dat men altoos geoordeeld lieeft, dat de,
Malburgsche dam in den Nederrijn boven Arnhem gelegen, voor de
veiligheid van de Lekdijken A an bet hoogste belang was, en dienvolgens zorgvuldig moest woi-deu in stand gehouden. Nam men
denzelven weg, dan voorzeker zoude de waterspiegel bij Imogen
rivierstand, boven denzelven lager zijn dan thans, maar daarentegen zoude ook weder bet water, in de naauAA^ere profillen van de
Lek, benedenwaarts opgekropt, en de daar gelegene dijkeu in
gevaar geraken.
De Heer Kraijenholf, om de wanstallige gedaante van de Waal,
tussclien haren bqvenmond en Nijmegen, te vei’beteren , meent, dat
er eene afsnijding tusschen Erlekoin en Nijmegen verldesselijk zoude
zijn. Ongetwijfeld zoude door zulke afsnijdingen aan de rivier
eene meer geregelde strekking kunnen worden gegeven; dock juist
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deze strekking van liet bovengedeelte der rivier, zoude de Commissie
als hoogst bedenkelijk voor het beneden gedeelte, in deszelfs tegenwoordigen staat, inoeten acliten.
Indien zulk eene afsnijding wierd in het werk gesteld , zonder
dat de Nederrijn en Lek wierden afgesloten, zoiide deze doorsnijdingen, of stroomverheteringen, gelijk de Duitschers dezelven
noemeii, naar het gevoelen der Commissie, hoogst nadeehg zijii
voor de scheepvaart op Nederrijn en Lek, aan welke op deze
wijze veel water zoude wordcn onttrokkeu; en m alien gevalle,
hetzij de Nederrijn en Lek wierden afgedamd of nict, zoude bij
huog opperwater en ijsgang, door dezen moer gemakkelijken tocvoeinaar de Waal, voor de beneden-distrikten, uit deze afsnijdingen
de noodlottigste gevolgen voor de dijken beneden Nijmegen te
vreezen zijn.
Zoo beschouwt de Commissie ook het bencdenwaaits verleggen van den dijk te Lent, door den hecr KraijenholT voorgeslageii, als zeer bedeirkelijk voor de lagere gedeelten dier rivier,
om niet te spreken, dat het grootste gedeelte van het dorp Lent
aan dezen inaatregel zoude moeten opgeofferd worden.
De voorgeslagene afronding van de kromte in de Waal teHeesselt,
om den regter oever dicr rivier nadcr aan den dijk te brengen,
hetgeen, volgens den hcer Kraijenhoff, langzamerhand zoude moeten
verkregen worden, door eene doelmatigc bekribbing aan de znidzijde, en de overwijzing van den stroom naar den overkant, zoude
moeijelijk en misschien in het geheel niet tc verkrijgen. zijn.
De kromte toch aan de zijde van Hefisselt is geheel eene zandplaat, die zich tot verre over het midden der rivier uitstrekt, en
die door heliribbing bezwaarlijk zoo veel zoude kunnen opgerunnd
worden, dat daardoor aan de rmer, daar ter plaatse, een geregeld
bedde zoude kunnen gegeven worden , terwijl al wederom , indien

r. huog5tbedenv.i.ik.
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wierd afgesloten, eoude
deze afsnijdiog te veel
water aan dcicWe ontvoeren.
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Dc afscheiding van
d7n^ d<s”«rsu
D. w,t,rsriesei op do
'™cr' de o^de
lijn dan thana.

dit al door kribben zoiide kumicn geschieden, de verplaatste zancleu
zicli elders zouden nederzetten eii nieiiwe liinderiiissen veroorzaken.
Dock over liet geheel zoiide de iiitwerking der afschcidiiig van
Maas en van de "Waal, veel meer op de Maas dan op ue Waalvolgens het gevoelen van den beer Kraijenhoff, werkzaam zijn.
Na dlc afscbeidlng zal de waterspicgel op dezc laatste rivier, bij
Bokliovcn 1 ol 55 dalen, en wanneer het water van den Rijn
jjqq j^oog is gferczcn j dat dc oude Rijnniond begint te werken , dan
zal het water in de Maas 2 el IS lager staan dan tbans zoiide

gebeuren.
De Commissie merkt hierop aan, dat, wanneer dit gebenrt, dc
Aanzncrkingen derComovpT,
Maas zeer zeker op vele plaatsen , alwaar die rivier thans nog
eenigzins bevaarbaar is, geheel en al zal droog loopen, hetgeen
He Maas zouile reellijO^ droogloopen * het*
};ccn schadclijk is voor ook, niettegenstaande de daarstelling van de Ziiid "SVilleinsvaart,
t\>r schcepvaart.
JO
niet dan nadeelig voor de cominerciele belangen des Rijks kan zijn.
Het is waar, de beer Kraijenhoff zoekt de nadeelen te vooikoinen,
welke door deze verlaging van den wnterspiegel op de Maas zouden
Mlddelen , door den ontstaan. Hij meent, dat op eenigen afstand beneden Grave, de
beer Kraijenhoff voorge^
at'^waarblaSopT. vetlagiiig niet zoo veel zoude bedragen, of de droogten zullen door
de ineerdere stroomsnellieid worden w’eggeschuurd , en in de
plaatsen, alwaar dit niet zoude kunnen geschieden, stelt hij voor,
afsnfiaiogoo Tan drfe afsnijdmgcn van bogten te maken, daar waar zich de voojbt'glcn.
naamste droogte bevinden, en, oin de overige ondiepten weg te
Tjugraviog on Tiitbag- ncmcn, wR luj tot de kostbare middelen van uitgraving en uit,*!"M!ar“
*“ ijaggering ^ waarvan reeds hier boven is gesproken, eene oiizekerc
toevlugt nemen.
licti, ontekar. of do
ludien dc lutschuiing dezer stoffen al plaats had, komt het der
JlorgkUp 7clcl tullon be- Coinmissie hoogst onzeker voor, of dezelve wel tot op bet Bergscbe
veld zouden worden afgevoerd.
Veeleer acht zij het, o]) gronden , die hieronder nog moer zulic;:
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worden ontwikkeld, waarschijnlijk, dat de iiitgeschuurde grondstoffen. zich vecl vroeger zouden nederzetten, even schadelijke
droogten vormen als die, welke men heeft \villen wegnemen, en
dat men dus van zulk ecne uitschuring geene wezenlijke voordeelen
heeft te hopen.
Het kan hicr de plaats zijn, om in het voorhijgaan melding to
malven van een adres vandenhcer Harmanus Visscher, van Zwolle ,
de dato 28 Augustus 1820, aan Uwe Majesteit aangeboden, en by
marginale apostille van 27 January 1822, n°. 4, aan de Commissie
gerenvojjecrd, om simul cn semcl met de overige in hare handen

W«Ars£lii)alj;ilc tulUn
deceive lich vroeger neder«tten» en platen vormen.

Adres v*u lijrisiauui
Visscher , over de oortJ il;
der ov<;rstro«'»ii'in5’^**'

gestelde stukken te behandelen.
Uij gclotifi
d<it d>‘
De heer Visscher mcent, dat de oorzaak der vermeerdering molens
in Duitschland
dc ovcrslroiMuingen
iu
van afvper van hoog water in de Ncderlanden , voornamclijk TvedcrUnd vcrnorraken
meet gezocht worden in de bcperlung, wclke aan de afvloeijing
der beken en kleine riviertjes in Duitschland meer en meer
wordt gesteld, ten dienste der molcns, die, door water gedreven wordende, hetzelve in den zomer opsparen, cn, in den
winter en het najaar, w^anneer men het niet meer behoeft,
t

plotscling loslatcn.
Geen der leden van de Coimnissie heeft gelegenheid gehad, om
hctgoen in Duitschland op dezc wijzc plaats heeft, door eigene
ondervinding te lecrcn kennen. Doch wanneer in die streken, het
water wordt opgehouden, in die tijden, wanneer het in grootere
hoeveelhcid door de beken cn rniertjes wordt aange'soerd, zoo
kan zulks alleen geschieden, om het ten cUenste der molcns te
gebruiken, en naar Nederland te laten afvloeijcn in die jaargetijden,
dat men er anders in Duitschland gebrek aan zoude hebben, dat
is bij lage rivier en in den zomer.'
Doch om hooge rivierstanden op onze riviercii voorttebrengen,
worden andcre oorzaken vereiscbt dan het opstoppen van kleine
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rivierijes en molenbeekjes. Het is niet door het opeiien van
molenschutten, dat men eene merkbare rijzing op de Waal en
Nederrijn zal voortbrengcn, even min als men die rivieren, vanKraAuduikers of scbuineer dezelve merkelijk zijn gcrezen, door kraanduikers of steenen
'▼ea , oatoercikend om
rivlereu aftetappen.
kokers met schuiven in de dijken aclitcr de ijsdammen, gelijk de
beer Zillesen (*) heeft voorgeslagen , zal ;:.ftappcii. Zal, bij voorbecld ,
iemand zich inbeelden, dat de voorbeeldcloos liooge waterstand
van November 1824, toetesclirijven zij aan het openen ^ an molen¬
schutten in Duitschland, of zal men vooronderstellen, dat die
molenschutten juist ten tijde van ijsgang geopend Avorden, dat is
in die oogenblildven, wanneer oj) onze rivieren Iiet grootste gev aer
te vreezen is ?
Weinige torg iu de
Van veel meer belang voor beneden-rivieren, gelijk de onzen , is
bovenlanden , tot beteugeiiDg en leidiog der
die men in de lauden, ahvaar dezeh e haii-en
bergstroomeiifhoogst scha* de weinige zorg,
delijk voor I^ederlaud.
oorsprong hebben, voor de beteugeling en liet bestuur dcr bergstroomen aanwendt; deze werpen bestendig grootc hoeveelheden
van steenen en andere grondstoffen iu liet bed der rh'ieren, wclke
verv^olgens gedeeltelijk naar ons vaderland worden afgcA'oerd , en
aldaar het bedde verhoogen.
Door alien, die de rivieren nit een algeineen natuurkundig oogErkend door alle det« punt hebben heschouwd, is de belangrijkheid erkend A^an de zorg,
kundigen.
die men behoort te dragen A^oor bergstroomen en beken, die later
rivieren vormen (“).
Docb welke de toestand is van den oorsprong der riAderen, die
(^) Plan, hoe alle rivitr overstrnomingen , by open water of yeverstoppivg, xoutlen
Jcunnen voorgehomen worden; door C. Zillesen 1821.
(*) Zie ondcr anderen Lulofs en Bolstra Memorie van nadere consideruiien over
de middelen , welke aangewend Icunnen worden, om het eminente gevaar, waarmediHolland en andereprovincien gedreigd worden , door de kwade gesteldheid van’s la-yln
rivieren, of te ontwykenofmerkelyk te verminderen. Res. van Holland 17G3, p. 871
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<loor ons vaderland stroomen, welke voorzorgen inen Akkt
aanwendt, tot beteugeling der bergstroomen, is ons geheel onbekend , gelijk dan ook dit onderwerp , hoewel in zich zelf belangrijk
genoeg, nimmer de aandacht van Nederlandsclie reizigers of waterbouwkundigen scliijnt tot zich getrokken te hebben.
Ue heer Kraijcnhoff begeei't, bij de uitvoering zijner ontvverpeii,
de Beersche Maas te sluiten, en de bestaande opening te digten ;
doch dit koint der Commissie voor strijdig te zijn met allc vroegere
ondervinding.
De heer Kraijcnhoff stelt, dat de vcrlaging van den watcrspiegel
f)oven Grave, door de uitvoering zijner ontwerpen , niet merkelijk
zijn zal.
Hieruit moet dan, schijnt Iiet, noodzakelijk volgeii, dat de o'\'erlaat van Beers, volstrekt niet kan worden gemist, wil men bet
rijk van Nijmegen en hot Maaswaalsche ■\’ati den kant der Maas,
en voorts de bedijkingen van Noordbrabaud, niet roekcloos in de
waagsehaal stellen.
Om alle deze redenen komt bet der Commissie voor, dat de
afscheiding van Maas en Waal, voor- de beide rivieren, niet dan
schadebjk kan zijn. Bij boogeu stand on ijsgang op de Waal, zoiide
men eene voortreffelijke afleiding naar de Maas missen, die meer
dan ecus de distrikten van die streek beeft gered. Op de Maas
zoude de afsebeiding eene verdrooging van bet bedde, on mitsdien eene geheele stremming van de scheepvaart op die rivier,
veroorzaken.
De langzame beteugeling der Werkendamsche killen, maakt een
ander boofddeel uit van bet ontwerp van den beer Kraijcnhoff, en
deze beteugeling is een der menigvuldige onderwerpen van den
waterstaat, waarover men bet meeste lieeft getwist.
Reeds in de zestiende eeuAV 'V^dldc de regering van Dordrcclit de
14
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killen eii vooral tlcn Ouden Wiel belemmercn (*). Sedert den ondergang van den Zuidhollandschen waard in 1421, had zich de veiecnigdc Waal en Maas, te zamen de Merwe xiitmakeiide, grootendcels ecnen nieuwen weg gebaand naar het Hollandsche diep , door
dc zoogenaamde Werkendamsche killen, en yoornamelijk door den
Ouden Wiel.
Hierdoor werd aan dit gedeelte der Mervve, hetwelk beneden
<!ezen Ouden Wiel gelegen is, minder water toegevoerd; hetzelve
strooinde met mindere snelheid, de bodem hoogde sterker op, cn
men vi-eesdc dus reeds toen, voor het bederf der scheepvaart langs
Dordrecht, en al de gevolgen.van de verlanding van die rivier.
Daarom drongeu die van Dordrecht en de overige Maassteden,
bij dc Staten van Holland om vergunning aan tot het belemmercn
■\’aii den Ouden Wiel, waardoor meer water op de Merwe zoude
gebragt worden, waan^an eene grootere diepte het gevolg zoude
hebben moeten zijn.
Hot schijnt dat men reeds zeer vroeg, en wel in de jaren 1581 ,
1582 cn vervolgens, bedacht is geweest op het beteugelen van den
Ouden Wiel, waaromtrent toen ter tijd, tusschen die vanGorinchem
cn Dordrecht, niet alleen hooggaande gescliillen rezen, maar zelfs
feitclijkbeden (^) gepleegd werden , zoo zelfs , dat die van Gorinchem
het toedammen van den Ouden Wiel belet hebben, door een gewapend vaartuig bij denzelven te plaatsen (3).
In 1698 waren de ingenieur Paisai^ant en de landmcters do
Hoij en ^’an der Linden van gevoelen , dat het geheel afdainmen
der killen de rivier dennate zoude doen opzwellen, dat de dijkcn

( *) Zie hier over v. <1. Wal. Prtvtlegien van Dordrecht.
(*) Resol. van Holland 173G , p. 18.
(*) Zic van de Wal. Privtlegren van Dordrecht. p. 143-1.
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weet de betcugeliiig
onmogelijk zoude kunnen uithouclen (^). En die van Gorinchein, derT!o killen
Jang iegentehouden.
bcducht, dat door het toedammen of belemmercn der killen, de
waterspiegel in do Beneden Merwe zoude verhoogen, liebben, met
goed gevolg eene zaalc weten tegen te houden, welkc volgcns bun
gevoelen het gewis hederf en ondergang van Gorinchem ^ het land
can Arhel^i den Alblasserwaard, mitsgaders bij vervolg ook vanden lirimpenerwaard f en dus van het grootste gedeelte van Holland
moest ten gevolge hebhen (®).
der kiiIletzelfde ontwerp is scdert herhaalde reizen weder opgevat, lenr.\ bi'ib« telle*'liiii;
herhaliiig voorcestcld
eu
hegonnrn.
zouder ooit ten einde toe vervolgd te hebben kunnen worden.
Under anderen in 1736, wanneer dc steden Dordrecht, Rotter¬
dam , Delft, Schiedam en den Briel reeds eene siering hadden
doen opmaken der kosten tot het sluiten van al de killen, van
<len kop van het eiland van Dordrecht af aan tot het land van
Altena toe (3).
Dikvvijls , onder anderen in 1738, heeft men met de betengeling
der killen werkelijk een’aanvang gemaakt, doch, volgens sommigeii,
hebben dan eens menschenlxanden, op andere tijden weder stormvloeden en ijsgang, de reeds gemaakte werken telkens weder vernield. In alien gevalle heeft dit ontwerp altoos sterke voorstanders
eii hevige tegenstanders ontmoet.
In 1805 heeft men werkelijk, onder oppertoezigt van den heer
Kraijenhoff, een’ aanvang met eene bezinldng on afdamming der
killen gemaakt, volgens eene lijn, welke te vinden is ineenekaart,
door den heer J. Blanken Jz., achter zijne beschouwing der iiitstrooming der Opperrijn- en Maaswateren van 1819 gevoegd.
Yof»rnl

(*) Resol. van Holland, 1736, p. 12.
(*) Zie Resol. van Holland, 1736, p. 7.
(^) Resol. van Holland, 1736, p. 48.
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De heer Kxaijenhoff big ft ook nog heden, in den tegenwoordigen
toestand der riviereii, de afdamming der killen nuttig acliten; hij
wil, dat men den Onden Wiel langzaam beteugele cn in twintig of
meerdere jaren volkoihen sluiten zal, ter hoogte van de bestaande
oevers, ten zuiden van de Merwe, beneden dien Wiel.
Ducb voli'eus iioni im>ec
Hij toont duidelijk aan, dat eeiie plotselinge beteugeling van
•Jvzi'lvr Ijii^zaani f^eschio^
den Ouden Wiel, zeer scbadelijke gevolgen hebben zoude , en dat
derhalve daaraan niminer kan gedacht worden.
Door dezen maatrcgel toch, onbedacht en te spoedig in het
vt’erk gesteld, zoude eene verhooging bij middelbare rivier, van
den waterspiegel van 2 el 375 te Hardinxveld plants moeten heb¬
ben , en het zal genoeg zijn te zeggen, dat deze hoogte slechts
2 el beneden den kruin der dijken zijn zoude, om alle denkbecM
van iets dergelijks geheel te doen vervallen.
t
, w*dke Je
Doch door eene langzame beteugeling der killen, hoopt de heer
^ecr
Kraoenhoff
Taji
•*eric ian.;7.nm^b«*i«ui?eling Kraijenhoff eene meerdere strooins-snelheid op de Merwe ,
en dien
ten gevolge door uitschuring, eene verdieping van het bedde voorttebrengen, welke den waterspiegel weder zoude doen dalen, en
dus op nieuw gelegenheid geven tot verdere beteugeling , die
wederom verdere uitdieping van het bedde ten gevolge zoude
hebbeu, tot zoo lang dat de beneden Merwe uit deszelfs tegenwoor¬
digen gebrckldgen staat zoude zijn gered. Nadat deze maatregcl
Verlioogiiig van den
M'ater^piegfl, het gevolg
van de betfugcling der ten uitvoer zal zijn gebragt,
moet de verhooging van den water¬
Vil!^:*
spiegel , benedeiiwaarts naar Dordrecht, merkelijk toenemen. De
heer KraJjenhof berekent deze verhooging op 0 el 6, boven den
tegenwoordigen stand.
Eene dergebjke verhooging zoude ook
benedcnwaarts, ja tot Brielle toe, plants vinden; gelijk zulks ook
door den Heer Kraijenhoff wordt aangewezen.
Het komt der Commissie voor, dat het welligt wenschelijk kon
'Be CmnniM^ie oordeelt,
da*. «le at'darPTnlng in de
geweest zijn, dat men in de zestiende eeuw aan de begecrte ■vaii
idde ft^JuwuuUij k.on tijn.

TJe afdAmmiag doordea
beer Krafienhoff nuttig
^cfceurd-
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die van Dordrecht gehoor had gegeven, de killen langzamerhand
had heteugeld, en aldus de Merwe tot deszelfs oude bed had teruggeleid. Maar nu in 1825 , vier eeuwen na het ongeluk, lietwelk de
Merwe van loop heeft doen veranderen, een ontwerp te willen ten
uitvoer hrengen, waardoor van Dordrecht benedenwaarts, door de
Noord, tot Brielle toe, zulk eene belangrijke verhooging van waterspiegel zoude veroorzaakt worden, als door den beer Kraijenhoff zelven wordt toegestemd, vindt de Commissie hoogst ongeraden.
Vele landen langs de Benedenmaas en Merw'e gclegen, lijden aan
eene gebrekkige uitwatering, en het is buiten alien tvAajfel zeker,
dat eene verhooging van den waterspiegel van 0 el 6 te Dordrecht,
die zich, schooii langzaam verminderende, overal benedenwaarts
langs de Noord en Botterdamsche Maas tot Brielle toe zoude iiitstrekken, hoogst nadeelig voor de uitwatering der aanpalende landen
zoude zijn.
Zulk eene verhooging van 0 el 6 voor Dordrecht, zoude althaus
eene dergelijke van 0 el 4 of 0 el 5 te Krimpen veroorzaken, hetgcen de uitwaterende sluizen van den Alblasserwaard te Alblasserdam , en aan het Elshout, merkelijk in derzelver vermogen van
iiitstrooTning zoude verliinderen.
Eene verhooging van 0 el 6 te Dordrecht, zoude gewisselijk nog
sterker door de sluizen van Steenenhoek gevoekl worden, waardoor
dan de nuttigheid van dit kanaal, waarvan de stichting zoo reel
tegenstreving heeft ondervonden, geheel en al zoude ophouden.
De Tielerwaard en de Vijf Heerenlanden en andere distrikten,
tot welker uitwatering het kanaal van Steenenlioek gegraven is,
zouden geen de minste baat by hetzelve kunnen vinden, bijaldien
de waterspiegel voor de sluizen ineer dan 0 el 6 kwain te rijzen,
en van deze onderneming zoude weinig meer overblijven, dan de
onaangenaine herinnering van grootendeels vergeefs bestede sommen

Xloch dat doxelvethaa
jgeraden i*.

De aluiliiig der kiUea
zoude de uitwatering Viir.
vclo landen bederven.

Ouder anderen vauder.
Alblasserwaard.

“V'an .StreueiihiieTt-

lietgeeii nadeelig r-ijr^
Zvnide voor den Tielerwaard cn de Vijf Heercnlanden

( 110)
gelds , en meerder ongerief voor de polders van Gorinchein en Hardinxveld.
Van d« Kximpener- ea
De nitwateringen van de Krinipeuer- en Zwijndrechtsche waarden,
Zwijndrcchtschc waarden,
van Xfiselmonde, Striven.
van het eiland van
Vac Itet ciUnd van van de landen van Usselmonde en Strijen,
Dord.
Dordrecht, zouden alien meer of min door zulk eene verhooging van
den waterspiegel lijden.
Het is algemeen bekend, in welk eenen ongunstigen toestand
zich de nitwateringen van de belangrijke en iiitgestrekte HoogVan ScUirUiid cn Delf> heemraadschappen van
Schieland en Deliland bevinden, en met
Uctd.
hoe vele zwarigheden men dikwijls in die distrikten te worstelen
heeft, om de velden, vroeg genoeg in het voorjaar, van water te
bevrijden. Door eene verhooging van den waterspiegel op de Maas
en BIerwe, zouden zekerlijk deze zwarigheden aanmerkelijk worden
vermeerderd, en Uwe Majesteit zoude gewisselijk eene opeenstapeling van klagten en vorderingen van schadevergoeding kunnen vooruitzien, tegen welke, naar het inzien der Commissie , althans de
bedenldng weinig helpeh zoude, dat men door dozen maatregel
de rivier nader had teruggebragt tot het denkbeeld, hetwelk rivierkundigen zich, in het afgetrokkene , vormen van de eigenschappen eener welgestelde rivier.
Dp beer KraiicnlioiF
Die meerdere afstrooming van water, welke volgens den heer
vervvacht van de afdamluing de verdieping van
Kraijenhoff, na de afdamming der killen, door de Merwe zoude
dc Noord cn de Oude ea
r^ifuwe Maas.
plaats hebben, moest dan de Noord, de Oude en Nieuwe Maas
verdiepen , en voor de scheepvaart geschikter maken , doch het
Dock xncestal bet water grootste gedeelte van het water, hetwelk alzoo op de Merwe zoude
xal door de Dordsche kil
cn bet Spni stroomec*
worden gebragt, zoude niet door den Noord, maar langs den kortsteii
weg, door de Dordsche of’s Gravendeelsche kil en het Spui, afgevoerd
worden. Om dit te beletten, wil de heer KraijenliofiF in de Dordsche
Waarom de heerKrai- kil sluizen leggen
en dezelve almede in een bevaarbaar kanaal
jenhojF de Dordsche kil
tot ecu kanaal, metsluizen veranderen.
aCgesloten • wil makeii.
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Ka cl« Krabbo en het
Dc Krabbc eii het Spui zouden geheel gcsloten worden en dus Spai
sluiten.
vervallen.
Weervan het gcrolg
Het gevolg van dit alles zoude zijn (daar toch de mond van de zoude
lijn, dat deMaassteden, voortaan alleen
Maas bij Brielle voor groote schepen niet meer toegankelijk is), dat door aloizeo , met de tee
gemeensclup zouden heb¬
de groote koopsteden Rotterdam, Dordrecht en Schiedam, met de ben.
Noordzee geene gemeenschap dan door een met sluizen afgesloten
kanaal zouden hebben.
Men mod zich
Het beteugelen der killen zoude vooral verder benedenwaarts, denkbeelden
van dc uUwerking van eene utieene uitschuring van den bodem der rmer, en dus eene meerderc schuriiig maken.
diepte moeten veroorzaken, doch omtrent de uitwerking van zulk
eeiie uitschuring moet men zich geene overdrevene denkbeelden
vormen.
uitschuring wor¬
Door uitschuring lean men dikwijls wel te weeg brengen, dat denDoor
droogten alleen veren niet weggeplaten, banken of droogten zich verplaatsen, doch men neemt plaatstt
Domen.
dezelve geenszins weg.
Voorbcold van hcllijjDoor uitschuring is het Bijlandschc kanaal grootendeels op deszelfs landschc
kanaal.
tegenwoordige diepte gebragt, doch de uitgeschuurde stoffen zijn
niet weggenomen, maar hebben wel degelijk medegewerkt, om de
beneden-rivieren te verhoogen, en ondiepten en platen in dezelve
te weeg te brengen.
Men stelle dan, met den heer Kraijenhofif, dat de afdamming der
killen de verdieping van de Merwe, van den Oiiden Wiel tot Papendrecht, ten gevolge hebben zoude; dan blijft er immers de vraag
over, waar die uitgeschuurde stolfen zouden blijven.
To gelooven, dat dezelve tot in zee zouden worden afgevoerd ,
zoude niets anders zijn dan eene meening koesteren, waarvan de
ondervinding, de valschheid, aan den mond van alle groote en kleine
rivieren, dagclijks aantoont.
Het Hollandsch diep en Haringvliet zouden, volgens den beer
Kraijenhoff, van de onmiddellijke gemeenschap van de Merwe
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De iiitscKurljig loude
den mond van de Maas
bij den Briel nog meer

Worden afgesneden. Indien dus de grondstolfen van de Merwe, zoo

verre men. immer vooronderstellen wil, wierden voortgesleept,
zouden dezelve het bederf van den mond van de Maas bij Brielle
hclpen voltooijen, en dus de reeds zoo zeer bezvv^aarlijke en Irwijnende scheepvaart, door dezen riviennond, meer en meer beleinmeren
en tot niet brengen.
Doch denlielijk zouden de gevolgeii diet uitschiiring zicli nict
zoo ver uitstrekken , maar zich voornamelijk daar vertoonen ,
de stilstand der getijen, regelmatig, en in ieder etmaal
WaarachijuUjk auudcn alwaar
z,lc!t (Ic saadea ])Ual5en
■gmtrcnt Dord
plaats heeft, te weten : bij Dordrecht , alwaar zich de Noorden de Oude Maas vereenigen. A1 mogt dan de uitschiiring de
Merv\’’e van Werkendam tot Papendrecht, voor de scheepvaart van
Doi’drecht en Rotterdam , voor zoo verre dezelve de rivieren
De afdammijig schadelijk. voor do ackeepraart
•ionedon'TAarts.
opwaarts gescliiedt, voordeelig zijn, zoo zoude dezelve voor het
vaarwater benedenwaarts en naar zee , niet dan schadelijk
kunnen zijn.
De Cominissie vermeent aangetoond te hehben, dat indien al do
afdamming der killen eene uitschiiring van de Beneden Merwe
mogt veroorzaken, zulk eene uitschuring, of liever verplaatsiiig der
gronden, niet anders dan eene verhooging van bedding en w^aterspiegel, en mitsdien het verder bederf van scheepvaart en iiitwateringen benedenwaarts moet ten gevolge hehben.
De verhooging van den waterspiegel, en het bederf der uitwateringen van die belangrijke ^ bier boven opgetelde distrikten zal door
de hier bedoeld wordende afdamming gewisselijk plaats hehben,
doch de Commissie vindt grond om te twijfelen, of die uitschuring
der Merwe, al waren ook de killen toegedamd, uit hoofde I'an de
groote lengte der rivier en het verminderen van bet verval door de
ophooging van den waterspiegel te Dordrecht, wel zoo sterk zijn
zal, als zich de heer Kraijenhoff verbeeldt.
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