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Biesbosch, en langs een bijna even korten weg, als thans plaats
heeft, zonder scliutten of cenig oponthoud Dordrecht kumieii bereiken. En dewijl de nieuwe Mervve zeker dieper zal uitscliurcn dan
de tegenwoordige, kan men \ erwacliten, dat scliepen, dieper gaande
dan thans, in merkelijk korteren tijd van Gorinchein naar Dordrecht
zullen kunnen komen.
Alle vrees derhalve voor verloop van handel en scheepvaart,
uit het wegnemen eener vrije doorvaart , het daarstellcn \an
schutsluizen van geenc genoegzame lengte, om groote samereuzen an
houtvlotteii te bergen, ontstaan, inoet dcrhah^c als ijdel vervallen.
De Commissie kan zich dus ook ontslagcn rekenen, om sommige
ongegrondc stellingcn, in het req^nest der Maasstedeu voorkomende,
nader iiiteen te zetten.
Het zijn niet zullce geringe hoeveelheden hout, als de requestxanten vermelden, welke door de sliiis te Vreeswijk naar Amsterdam
gevoerd worden. ]Maar wanneer de plaats alwaar de vlottcn breken,
noodzakelijk de stapelplaats moest worden, dan zoude Vreeswijk en
niet Amsterdam de stapel worden van het hout, hctwelk de Lek
afkoint, en hctwelk, volgens berigt van voorname houtkoopers, omtrent
een derde bedraagt van de hocvcelheid wclke den Rijn afzakt.
Aan den anderen kant is het waar, dat cr meerder en spoctiiger
gelegeiiheid zijn zal, om van Gorinchem en hooger op , door de nieu¬
we rivier naar Zeeland en Braband te varcii, doch wcl verre van dit
als een algemeeii nadecl te beschouwen, acht do Commissie deze verbetering der binnenlandsche communicaticn als een bijkomend, niet
onaanzienlijk, voordecl.
Dewijl de Commissie mcent niet te moeten voorslaan, om den verdronken Zuidhollandschen Waard te bedijkcn, vervallen ook alle tegenw’erpingcn, uit een landboim'kundig oogpunt tegen deze bedijldng
bijgebragt.
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De slibben, door de rivier anngevoerd , welke, volgens de verzekering der Maasteden, bet Bergsche ’t'eld ophoogen , zullen luermede
ongehinderd voortgaan, en steeds op hetzelvc ruime berging blijven
vinden.
Nog eenige andere tcgemverpingen meent de Coininissie voegzaaiu
met stilzwijgen te kunnen voorbijgaan.
De Coiiiunakli wodcrZijzal dus iiietpogen bet zonderling denkbeeld te weclerleggeu, da<
legi liet (Icukljcchl niut ,
ilat clc nicuwe Mcrwe le
Scliicdaai , IJclfshaven cii
bet zoute water, na de daarstelling cener nieiiwe Merwe, te Schie¬
TlnticrJam hcl waifr ^al
bederven;
dam , Delfsbaven en Rotterdam aan de stokerijen nadeel zoiule
toebrengen.
Zij zal ook niettrachten de vreemde theorie, door dezc requestraiiten
uv>k iilot dal ltd
voorgesteld , uitecn te zettcn , als of bet onbedijkt laten van betBergveilighcid isij voor J^ord ,
dat bij 7.ecvlocd hct wascbeveld
voor bet pbj'siek Ijestaan van Dordrecht noodzakebjk was,
lor ophct Bcrgsclic veld
t:«flir.rr*;n v/ord»
omdat hij stormiveder liet woedend opstuivend water cddaar riiimte
en bergernis vindt. Dergelijke stellingen kan men bij die hespiegelende redeneringen stellen, waarop men stovtelijii bcslist, zonder
de ondermnding ^ die debeste leermeesteresse is ^ en den rang verrc
boven die bespiegelingen hebhen meet ^ te raadplegen (^).
vrasg ouderzocht
Men heeft gevraagd indien de Merwe door nitscliuring moest \ erw.iar dc grand der iiUscesidiuurdc
Mer^vc zal
diept worden , waar zicb dan de uitgescbuiirdc grond zetten zoudc 'i,
i)lijrcn j dc Cororaissic
liieent . iuIloHaudscli
zonder
twijfel in’t Hollandscb Diep, alwaar gewisselijk ruimte genoeg,
])icp , aln*aar rulmte gojiocj gorondeti rrord^
eu betcr dan ergens anders gevonden wordt, om deze nitgesciiuurde
stoffeii tot berging te verstrekken, zonder dat men belioeftte vreezeii,
dat dezelve daar ter plaatse, nog in ceuwen eenig nadeelig gcA’olg
ziillen hebben.
Voor bet zetten der gronden voor de Dordscbe kil bcboeft men
iiiet beduclit te zijn. ITet sterk gctijde, lietwelk door dezen rivier-
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arm trekt, zal gewisselijk daar ter plaatse de oiidiepte wel
voorkomen, eii vermits dan tocli in alien gevalle de gronden
vsicli ergens moeten nederzetten, is het mime Plollandsch Diep de
niinst schadelijke plaats. Daarenboven het Bergsclie veld blyft
oabedijkt, cn dus zal er nog altoos eene mime gelegenheid zijn,
om, volgens de denlcbeelden, in het request der steden Rotterdam,
Dordrecht en Schiedam vervat, de stoffen, welke het water met zich
voert, daar neder te zetten.
Men heeft ook de vrees geopperd, dat er voor Dordrecht , daar
waar de Noord en Merwe te zamen komen, verlanding zal ontstaan.
Doch deze zwarigheden wegen niet zeer sterk bij do Comniissie;
ook dan, wanneer de finale sliiiting van de Merwe was vastgesteld ,
zoude daardoor weiuig verschil in de watershoogte voor Dordrecht,
Krimpen en Rotterdam cn lager veroorzaakt worden. Het is de ebbe
en vloed, die de anders zieltogcnde monden der beneden-rivieren
open houdt, gelijk overvloedig aan den Hollandschen IJssel kan ge-

Vtpl.indiu^ \..'i l-n:-..!
niet tr tliifbtci'

cmdal de be.itdcui i\jei:
door dc ^eliidca "tM;
worden gehouden.

zien worden.
De gemeenschap daarenboven, welke er tusschen de Nieuwe
Merwe en de Noord wordt gelaten, en de opening bij den kop
van het eiland van Dordrecht, schijnen tot wegneming dezer zwarigheid even zoo wel, als voor eene verlamming der rivier van
Krimpen benedeuwaarts , volkomeii voldoendc. De Commissie
heeft buiten de bloote verzekering van de mogelijkheid van zulk
een bederf niets gezien, hetwelk zulk eene vrees zoude kunnen wettigen, en nieent ook, behalve dit, dat er geene noodzakelijkheid bestaat , om zuUc eene schadelijke verandering
voor de steden , langs de Maas gelegen , te mogen onderstellen.
Doch al mogten er ook gronden bestaan, welke in sommigen
opzigte konden schijnen, het daarstellen van eenen nieuwen iiitloop
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voor de Merwe te ontradonj zoo zijn toch do redenen, die voor de
noodzakelijklieid pleiten, om den mond dezer rivier niet in den
tegenwoordigen gebrekkigen toestand te laten , verre overwegend.
De Commissie meent dezelve zoodanig te hebben voorgedragen,
als zuUcs door den aard der zaken Avordt gevorderd, cn geiijk zij
aan elken onbevooroordeelden en onpartijcligen dcskiindigen inoeten
voorkome. In dit, even als in vele, ja missclueii in alle anderc, vraagstulcken , zal welligt bet ge'\’ocIen van cle Commissie van dafc van cen
gedeelte van het piiblijk verscliillen, docli, na dc zaak met gediild
en aandacht to hebben overwogen, heeft de Commissie zich gcdrongen gevoeld, om het beshiit, hetvveUc zij hierboven heeft voorgesteld , te moeten nemen. Ook dan , -vvanneer eenige stedelijke of plaatselijke belangeii, die in ons vaderland zoo mcnigeu
heilzamen maatregel hebben belet of krachtcloos gemaakt, zich
tegen de verbetering der Mervve inogtcn stcllcn, venneent dc
Commissie Uwe Majesteit op de krachdadigste wijze voor dezeh’e
te moeten ad'^dseren.
De kosten, op welke deze werken waaischijnlijk zullen tc
staan komen , vermeent de Commissie naar aanlciding der
berekeningen van den heer Inspecteur - Generaal J. Blanken Jz.,
approximatief oj> eene somma van jT 2000000 te mogen berekenen.
Yerleteringen van de Bralandsche Maas.

T>e Boftriclic Maas Uoral
hicr cerst in aanmcrlcinf:.

Bij de ovemegingen der Commissie aangaande de verbeteringen , welke het mogelijk en uitvoerbaar zijn zoude , aan dc
Brabandsche Maas toetebrengen , heeft in de cerste plaats de
zoogenoemde Beersche Maas derzelver aandacht tot zich moeten
trekken.
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Aan de linkerzijde van de Brabandsclie Maas, beiieden Kuili, is
cell gedeelte van den oever op tAvee plaatsen onbedijkt gelaten, voor
eerst tiissclien Kiiik en Katwijk, ter lengte van 800 ellen , ten tweede
een vak ter lengte van 4200 ellen, A^an de kade aanliet boveneinde van
de Lek, tegenoA'cr Groot-Linden tot even beneden de Esscliarensclie sluis;
ditonbedijkt gedeelte, vomit de boA^en inondAan de Beersclie Maas.
Aangaande den oorsprong van dezen OA^erlaat heeft men geene de
ininste stellige berigteii kunnen A^erkrijgeii; alleen A’olgens OA^erleA'eriiig, zouden deze onbedijkte gcdeeltcn moeteu beginnen te OA'erstroomen, Avannecr de Maas tot op 1G§ voctcn aan de peilschaal te
GraA'e, dat is op 10'’,03 boven AP is gerczcn. Dock thans, door
de achtervolgendc opliooging der landeii en kaden bcgint de Beersclie
Maas eerst te AA’^erken bij ecnen Avaterstand A^an 17 A^oeten aan bet
Graafsche peil , dat is 10”', 19 boA^cn AP, of AA^el , betgeen Avegen
bet A'erbang der rivier op bctzelfde uitkoint, Avanneer bet Avater op
11 ellen boven AP te Kuilv is gerezen.
De boogst bekende w^aterstand aan de peilscbaal te Grave, is ge- Tlnn^sle walcfitaml le^
Crave.
Aveest op den 23stcn Januarij 1820, ter hoogte van 11'',47 boA’^en
AP, zoo dat de grootste VA'erldng van de Beersclie Maas, A'olgens de
peilscbaal te GraA^e, is geAV’eest ter boogte van l'',28, tenA'ijl
dezelA’^e, volgeiis berigt A^an bet gemeentebestuur A^an Kuik , als
toeii aan de peilscbaal aldaar beeft gciA'erkt met eeiie booste A'an ,
5 vr>t.
r',88; terAA’ijl in den jare 1784, de Beersebe Maas naar de peil¬
scbaal te Grav'e beeft geAverkt met slecbts l'',07 en in den jare
1799 met r',19.
Door dezen OA^erloop, Avorden eerst overstroomd, de broekgrondeii Crmi-ic. air .io„r i-.n
1
ovofloo]! van dcIBccrscbu
van Knik, Linden en Gassel, van W’aar bet water A^ervolgens tus- Ma,i,g,!nunaper.uvnfdcu.
scbeii den dijk van Gassel en de booge gronden A"an Beers meet
been stroomen, om zicb o]) bet broek, geiiaamd bet Board, te A’erspreidenj verder outlast bet zicb tusseben een’ bedijkten polder,
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genaamd de Vogelshoek, en een, met opgaande en andere boomen
beplant, tcrrein, behoorende aan bet buitengoed den Tongelaar;
van daar stroomt het water langs den dijk van Esscharen, volgt bet
riviertje de Raam, bespoelt de Wallen van Grave, en wordt aan de
linkerzijde beperkt door den zomerdijk van Velp.
Het vloeit ■\-oorts langs de linkerzijde der Maasdijken tot Over-Langel;
terwijl hetzcive aan de andere zijde, op kortere of verdeie afstanden
wordt bei)aald door de rijzende gronden van Reek en Sebaik. Alverdeiwordt dit Avater A^an de eene zijde beperkt door de zomerdijken A^an
Huisseling, Deursen en Dennenbiirg, en aan de andere zijde, door
die A'an Herpen, door de binnenzijde der Maasdijken, en door de
hooge gronden en zomerdijken A’an Bercbem, Oscb, GclTen , Nuland
en Rosmaleii. Het loost zicb AA'ijders, door de sluizen van de poldens
A^an Empel en A^an den Eigen, liggendo in de dijken van de Dieze.
Het vervult, gczamenlijk met bet opgestuAA'de AA-ater A'an de Dieze ,
de lage v'elden A an’s Hertogenboseb, en bet ontlast zicb, gedeeltelijk
door den BaardAAdjkscben overlaat, naar bet Oiidc Maasje, en gc~
deeltelijk op de Maas beneden CreA ecoeiir.
A1 dadelijk in den boA'enmond van deze Beersebe Maas, en v'erder
benedenAvaarts ontmoet dit water zoo vole beletselen, dat daardoor
deszelfs A'^rije afstrooming aanmerkelijk w'ordt gestuit en v'erbinderd; zoodat betzelve gewoonlijk eerst twee of drie dagen, nadat
de Beersebe Maas is begonnen overteloopen, de Avallen A^an Grave
bereikt, boeAA^el de afstand A^an Kuik tot die stad niet nicer dan tAA'ee
en een half iiur gaans bedraagt. Deze bclemmeringen Avaren in 1820
zoo sterk, dat, toon de Maasdijken, bij Kuik op ruim 12'',50 boven
AP gelegen, op A'^ele plaatsen overliepen en dus de overlaat met
l'',50 had moeten werken, er geeii Avater van belang op bet Lindensche broek werd bespeurd.
Deze belemmering wordt vooral A'croorzaakt door ontelbare, bij
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uitstek digte, doorne en andere heggen, welke in alle rigtmgen de
]anden doorkruisen, en welke dienen om de weilanden en ook de
bouwlanclen cn tuinenvan elkander tescheiden. Daarenboyen vin t
men ook hier en daar liooge ruggen op de velden, cn somtijds wordt
het water door voetpaden en kaden opgekeerd.
In lict midden van liet bed des overlaats bevinden zich onderscbeidene bcplantingen van opgaande booinen, ook digte bosscben , ge y '
het klein Gasselsche en vooral het groot Gasselsche bosch, zoo ook
do digte bcplantingen en heggen van den Tongelaar, welke alle te
zaincn hoogst nadeelig voor den vrijen afvoer des waters moeten
geacht worden.
Benedcnalle deze bcleinineringen, wordt het water al wederoin
in deszclfs vrije afvloeijing verhinderd, door den opgehoogden Esscharenschen weg, en door de engte , veroorzaakt door dehooge gronden
boven den Komvenoord, door de beplantingen van den polder de
Mars, tusschcn Grave en Velp, door de engte bij het kapiicijner
kloostcr, op de laatstgeraelde plaats, door de heggen en beplantingen
van llcek en Schaik, en door die , welke zich verder beneden bevin¬
den, tot aan de briig van Herpcn. Voorts door den nitstekenden
hoek des zoinerdijks van Over-Langel, en door de hoogten en overblijfscls van oiide bedijkingen tusschen den gcinelden hoek en den

JJccrschc

r.a-

a,,.,.

bovcnlioek van Herpen.
Van tijd tot tijd zijn er eenige pogingen gedaan, om deze belemmeringen te doen opruimen , doch dezelve hebben tot heden, het -j. .c r«imcn.
gewenscht gevolg niet gehad.
Onder anderen, hebben Gedeputeerde Staten van Noordbraband,
bij ordonnantie van 20 October 1820, en welke bij besluit van Uwe
Majestcit van den 4den November daaraanvolgende, is goedgekeurd ,
de opsnoeijing der heggen in de Beersche Maas, van onder Kuik tot
beneden Ravestein, bevolen. Op de iiitvoering van dezen maatiegel

omUr
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is naderband bij herbaling aangedrongen, bij onderscheidene besliliten
en aanschrijvingen van welgcinelde Gedeputeerde Staten , en nog
laatstelijk bij besluit van 10 Jidij 1823 , zonder dat dit alles iets in
bet minste heeft mogen baten.
De bclanghebbenden beweren , nainelijk , hetzij onbewimpcid hetzij
onder verschillende voorwendsels , niet verpligt te zijn deze opruimingen te volbrengen, vooral uit iioofde van de aanspraak, welkc
zij meenen op scliadcvergoeding te mogen maken.
De Administratic der Domeinen, onder welkcr belieer liet groot
Gasselsclie bosch behoort, weigert insgelijks aan bet voornoemd
besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbraband te voldoen,
uit hoofde dat bij gemelde Administratic do onderstelling is
aaiigenomen, dat bet groot Gasselsclie bosch, boewel juist in dcstrckldng van den overlaat gelegen, aan den afvoer van bet water
geenszins binderlijk is.
De Commissie , ten einde de verbctcringen, voor welke de Beersebe Maas vatbaar zoude zijn, te beter tekunnen beoordeelen, heeft
van Z. E. den Minister van Binnenlandschc Zaken verzoebt en
verkregen, dat de noodige opnemingen , waterpassingen en Icaarti!ringen wierden gedaan, ten gevolgc van AA^elke de kaart, biernevens
gevoegd. onder litt. I, is opgemaakt, waaraan de Commissie de
vrijbeid neemt om zich te refereren, met betrelddng tot hetgeen zij
verder omtrent de Beersebe Maas en den aankleve van dien zal
meenen te moeten opmerken.
De Commissie zoude van oordeel zijn, dat eene afleiding langs de
Beersche Maas krachtdadig moet medewerken, om de Maas vanhoog
opperwater te ontlastcn, en dat zulk eene afleiding vooral strekken
kan, om de Maas meet benedenwaarts geschikter te maken, om
bet water te ontvaugen, betwelk van de Waal door bet kanaal van
St. Andries en over den overlaat van Heerewaarden derwaarts
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vloeit- De Beersche Maas moet dus niet alleeii op zichzelve , inaar
in verband beschouwd worden met de verligting, vvelke de Maas
zoo zeer behoeft.
Ten einde nu deze Beersche Maas tot bet bovengenoeind einde
geschilct te maken, is bet der Commissie voorgekoinen, dat de volgende inaatregelen zouden behooren genomen te worden.
Om eeire zoo veel mogelijk geregelde afstrooming van bet water
van de Beersche Maas daartestellen, beeft de Commissie de naanwste
jjrofilleii van doorstrooming berekend, en bet is baar voorgekomen,
dat bet mogelijk zoiide zijn, overal een profil A'an doorstrooming te
verkrijgen, betwelk op de smalste plaatsen 1000 vierkante ellen
inboud zoude bebben, W’anneer bet water in de Maas te Kiiik, tot
op 12/’50 boven AP, en aan de binnenzijdc van Grave op 10,''60
zoude zijn gerezen.
Ter verkrijging van bovengemeld profil, zullen er onderscheidene
opruuningen en afgravingen worden vereisebt, docb zonder zoodanige middelen kan do Beersche Maas nimmer gebragt worden tot
eene beboorlijkc werking, en mitsdien niet dienstbaar gemaakt wortlen tot afleiding van eene hoeveelbeid •water, genoegzaam tot ver¬
ligting der meer benedenwaarts gelegene distrilcten.
Deze middelen oordeelt de Commissie dat zouden kunnen bestaan;
«. In de afgraving der hooge gronden, gelegen boven Kouwenoord, tegen over bet dorp Esscharen, en de overwerking derzelve,
in zoodanige mate, tot dat tusschen deze gronden en den Ouden
Esscbarenscbeii dijk bet vereischte profil van 1000 vierkante ellen
zal zijn verkregen.
b. In bet buitenwaarts verleggen van den inspringenden hoek van
den Maasdijk bij de sluis van den polder Mars en Wijth, in zoo
verre, tot dat, ook aldaar, bet bovengemeld profil tusschen ditpunt
en den Velpscbcn djjk worde verkregen.
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c. Ill (Jc afsiiijding vaii den uitstekenden hoek van den zomerdijk
O..,te Over-Langel, en in de wegruimmg van eenige hooge groncleii
en overblijfselen van oiide dijken, tussclien dien hoek eh den bovenhoek van Herpen.
*J]u'uiiulot^
van alio
d. In de opniiming van alle beletselen hoegenaamd, ter breedte
brlet^eteii van Kuik tot
i
1
1- J
.1- nerpensclir brog ,
van 700 ellen, zoo van boomen, heggen, gebouwen, als van Kaaen
en hooge ruggen, van Kuik af, tot beneden de Herpensche bnig,
M.cu iliie ultzanderingcn welke alle den afvoer des
waters belemmeren. Met uitzondering
bi’i
lie
Ksscharcu&clie
In
«
Gruvr eii
het
evenwel van drie plaatsen j als: bij de Esscharensche brug ^ bij
te V<?lj*«
Grave) en bij het klooster) te Velp) alwaar de lokale toestand niet
toelaat de volkomene breedte van 700'' te verkrijgen, gelijk dit
een en ander met eeiie roode linie op de kaart litt. I is aangewezen.
Van het geheele bed van de Beersche Maas, zoude, om tot de
K.iat'fc \ nii t1c Beersche
ic innkoii.
dadebjke uitvoering te kunnen overgaan, gemaakt moeten worden
eene naauwkeurige kaart, op eeiie genoegzame groote schaal, als bij
voorbeeld van 5000 ellen op de el, ten einde in alle bijzonderheden
bekend te worden met alle de beletselen, welke zoiiden moeten
worden opgeruimd.
Om aan het benedencinde van de Beersche Maas, zijnde do
;.;peiuns
Lak •
e . Mpruimingcu aldaar.
opening over de Lak, eene behoorlijke working te verschaffon,
zullen ook aldaar opruimingen moeten plaats hebben van de kade
of aan hot boveneinde van de Lak, tot aan de Gassolsche sluis,
en voorts van daar tot aan de ineensmelting van dit gcdeelte van
den overlaat met hetgeen hierboven reeds is beschreven, zoodat uit
en van
ijt-uol eii kleiu Gas-> dit een en ander de onmisbare opruiming van het groote
•teUclic boscU vooral op«
I ruirieii.
het kleine Gasselsche bosch zal voortvloeijen. Dit alles is mode met
roode lijnen op de meorgemolde kaart, litt. I, aangeteekend.
Buiten de limieten van het bed van de Beersche Maas, gelijk
UmUadIngba liuiten de
grenzou dca ovcrlaaU locdezelve hierboven omschrevcu, en op de gemelde kaart afgeteekend
zijn, zoude men den ingezetenen kunnen toestaan, hunne landen,
v»..

den
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cles verkiezeiide, te omkaden, Ketgeen vooral voor het dorp Beers
van belang kan zijn.
Lcl
drr IhcrHet is al verder noodzakelijk voorgekoraen, dat in het gelieele sclieIll Haas
vuUtrekt ^ccii<
bcplantingcn of beh-'iibed van de Beevsche Maas, gelijk hetzelve hierboven is beschreven, wing tc gcdonifpi: .
en derhalve over het geheele terrein, waarover het water in het
vervolg vrijelijk zal moeten henen stroomen, nimmer eenige bcplantingen of bepotingen hoegenaamd, zullen inogen plaats hebben,
maar dat in het tegendeel, gemelde landen altoos enkel en alleen
dorelre 353! ■
tot weilanden ziillen dieiien; voorts, dat op dczelvc geene geboii- maar
wciland mneieii
•\ven of betimmeringen, van welken aard ook, inogen geplaatst
worden, noch ook geene kaden gelegd, buifen onmiddellyke toestemming van het Departement van den Waterstaat.
De hierbovengemelde opruimingen en verbeteringen van de Beersche Maas moeten noodwendig ten gevolge hebben, dat het water,
llel
govolf,
-.11; f'
Jietwellc zich op het Bossche veld, in dc omstreken van ’s Her- verbclcriiig
van ile litvi
sclie Maas, is virnieiM
togenbosch, verzamelt, in de meeste omstandigheden zal worden doring van AvaUi .p 1.
vermeerderd, waarom het dan ook noodzakelijk worden zal, mid- HoFSche vi'ld.
delen aanteviijzen, waardoor men dit water, zoo spoedig doenlijk,
Aveder zal kimnen lozen.
lot alvtiv'i \ .ti
Tot het bereilcen van dit oogmerk, zijn bij de Commissie drie hetMuldclciJ
Water van het Jio'-schi
veld in aaniurrking co
onderscheidene middelen in aanmerking gekomen:
komen.
•
Vooreerst, eene gewijzigde uitAmering van het kanaal, door den Kanaal van
landmeter Bastingius ontworpen in 1658, vddr dat de Baardwijksche
overlaat was daargesteld.
(Joedgekoiird dn
Dit plan is door het Comit4 Centraal van don Waterstaat op Comile
Crntmal.
nieuw voorgedragen, tot outlasting van het water van de Beersche
Maas, en dc kosten tot nitvoering van hetzelve zijn alstoen berekend
op eene soin A^an zesentwintig tonnen goiids.
»»piiomiug«;n dour
De opnemingen, welke de Commissie heeft doen in het werk lieHeCommissie
gedaaii,
de ZAvariglicid en
stellen , en de naaiiwkeurige beschouwing a an hot terrein, hebben toonen
de groote Icnslen van
het kanaal ran Hnstinrltit.
39^
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duidelgk doen zien, dat de uitn^ocring van eene doorgraving van
den Melkdijk ten westen van den Baardwijkschen overlaat, en het
daarstellen van eene eenigzins voldoende afleiding, langs de hooge
gronden van Sprang, naar de lage moeren, aan zeer vele zwarigheden zouden oiiderworpen zijn, en vooral veel grooter kosten
veroorzaken, dan die, Avaarop het Comite Centraal deze werken
had geschat.

De groote kostbaarheid van dit ontwerp wordt zigtbaar, door het
oog te slaan op de kaart, hiernevens gevocgd, sub litt. K, en te
letten op de aanteekening der verrigte waterpassingen. Dezelve
Zeor groolu algraving
wclke pr zouilo xnoelen toonen aan, dat men,
over eene lengte van 6 a 7000 ellen eene
gedaaa wordcn.
afgraving zoude moeten doen van 2*' tot 5*’, waar\^aii de kosten
alleeii, geene andere werken tot daarstelling van deze afleiding
mede gerekend, voJgens eene ruAve schatting 6 a 7 millioenen
zouden bedragen. DaarenboA'en, indien dit ontAverp Avierd uitgevoerd, zoude h et naauAVe profil A^an de Donge, tusschen Geertruidenberg en den grooten Aveg, n®. 3, Avaardoor zich het water zoude
moeten ontlasten , een groote hinderpaal opleA^eren, om AA’^elke
AA'egtenemen, men eene A^erlcnging A'an den uitloop des waters,
door den Emilia - polder , tot boven Drimmelen , zoude moeten
daarstellen, hetgeen nog zeer zeker de kosten zeer aaumerkelijk
zoude vergrooten.
L'p kostb&arheid doet
De overgroote kostbaarheid der uitA^oeriiig A’^an boA^engemeld
de Cummtssie dit ontwerp
al'kcnrea*
ontvA^erp , heeft de Commissie hetzelA’e uit een ongunstiger oogpunt
doen beschouAA^en, dan door het Comite Centraal is geschied, en
heeft dezelve naar andere middelen doen omzien.
In de tweede plaats heeft zich het denkbceld opgedaan, om
eenen tweeden overlaat daartestellen, welke, met en beneA'^ens
dien A'an Baardwijk, zoude moeten dienen, tot outlasting A'an het
water uit het Bossche veld.
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Ov«rlaat Tau Hedil:«>
De bovenmond van dezen overlaat zoude komen te leggen tus- huizen*
schen Hedikhuizen en den straatweg, en haar benedenmond zoude
moeten vvorden aangelegd tussclien de molens van Oud-Heiisden
oil dell Elshout aan de eenc, en de sluis van Dnineii aan de andere
zijde, terwijl de overlaat zelve, ter belioorlijke brccdte, tussclien
twee leidijken, voorzien van de noodige uitwatering-sluisjes, zoude
inocten worden begrepen, gelijk op de kaart, litt. K, met roode
lijnen aangewezen is.
Aan bet denkbeeld van dozen overlaat, lieeft de Commissie
aanvankelijk veel gehecht, ook om dat dit middel van afleiding
overeen zoude stcmmen met de voorstellen van ondersclieidene
kundige lieden in vroeger en later tijd.
Dock bij meer naauwkeurig onderzoek on plaatselijke opneming,
hebben zlcli zoodanige zwarigheden opgedaan, dat de Commissie
huiverig is geworden, om zoodanig werk voortestellen, alleenlijk
in verband tot den verbeterden afvoer van de Beersche Maas, en
zonder dat de ondervinding zal hebben docn blijken, dat zulke
overlaten tegen water en ijs bestand zijn; deze zwarigheden zijn
vooral de navolgende:
Om dezen overlaat niet al te vroeg te doen wcrken, en bet
water niet van de rivier aftetrekken, nog vddr dat er eenig gcvaar
liestaat, zoude de hoogte van overstorting niet veel lager kunnen ZnMrIghedcn tejea dcij
overlaat van Hedikliuizen >
bepaald worden dan op 4,"'90 boven AP. dat is bijna 2" ondcr do
kruin der dijken in de omstreken van Hedikliuizen.
Hieruit zict men, dat er, bij de werking van dezen overlaat, llct is niet waarscliijn,
•
*
dezelvc bestand
een waterval van rium 3*' op het binnenland zoude plants hebben. zoude bli)ren.
Indlen men nu in aanmerldng neemt, dat de gronden hier meestal
uit zand bestaan, en men tevens bedenkt, welke voorzorgen men
in den Baardwijkschen overlaat, die niet eens het vierde van de
hoogte van 3'* heeft, moet aanwenden, dan beseft men, dat niet
111
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dan met zeer groote kosteu, er niiddelen zouden kunnen warden
aangewend, welke genoegzame verzekering zouden geven, dat de
overlaatskade niet telkens zoude wegspoelen, ook dan, wanneer
er enltel water zonder ijs over dezelve stroomde.
Maar nog veel nicer zoude de overlaatskade met eene geheele
vernieling wordeii bedreigd, wanneer zicli ijs over dezelve stortte ;
en het blijkt uit de kaart litt. K, dat de plaatselijke omstandiglieden zoodanig zijn, dat een groot deel van het ijs uit de Maas,
naar dezen overlaat zoude gevoerd wordeii; waartegen, over de
breedte, die men aan dezelve zoude moeten geven, ten einde men
van dezelve de volledigstc uitwerldng zoude kunnen hebben, bijna
geene dijken of werken zouden te makeii zijn, ten ware men daartoe zoodanige uitgaven tot aanleg en onderhoud wilde besleden,
welke al te bezwarend voor ’s Rijks schatkist zouden worden.
Bij eene min naauwkeurige overweging van het gevaar, van
door ijs en water vernield te worden, W'aaraan dezen overlaat meer
dan eindere zoude onderworpen zijn, kon men mogelijk i^an gedachten zijn, dat, dewijl toch de stroombaan, achter den overlaat
door leidijken stond beperkt te woi'den, men geene reden zoude
hebben, om zoo zeer beducht te zijn voor de uitwerldng van eene
hooge overstorting en do vernieling ^'an de overlaatskade. Doch
de Commissie ineent , vooral op dit ongunstig terrein , hetwelk
buitenwaarts van de daartestellen overlaatskade, geheel uit moeras
en eerst op eenigen afstand van dezelve, dat is over het kanaal
van Hedikliuizen, uit goedc klei, en binnen uit lage zandige
gronden bestaat, die bij den laagsten rmerstand, naauwelijks
zouden droog komen, geene werken te mogen voorstellen, ’i^oor de
duurzaamheid van wellien zij zelve reeds van voren zoude bevrecsd
zijn. Indien toch de overlaatskade hier kwam doortebreken, zoude
men dezelve niet dan met groote kosten en moeite kunnen herstellen.
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Deze Iierstelling zoiide echter voor de landen, meer benedenwaarts gelegen, volstrekt vereiscbt worden, ten einde dezelve ook
des zomers voor overlast van water te bevrijden, -want de stand
der Maas, tiisschen Bokhoven en Heusden is zelden lager dan 2*'boven AP, en de kaden van de Langestraatscbe velden hebben geene
meerdere boogte dan 1,''6 a 1,''7 boven hetzelve peil, en zouden
derlialve, indien de overlaatskade niet wierd hersteld , te alien
tijde onder water blijven.
Bovendien is de bedenking opgekomen, dat bet onzcker is, waar
de doorbraak ^^an deze voorgestelde overlaatskade zoiide kunnen
voorvallen. Indien dit in dc nabijheid van een der Icidijken gesebiedde , was bet zecr mogebjk, dat ook deze zoude vernield wor¬
den , waardoor de ingezetenen aan dezelfde onbeilen zouden zijn
blootgesteld, wclke eene dijkbreidc na zicb sleept.
Hoe ongelulddg zulk eene doorbraak, die aan de ingezetenen altoos
groote sebade veroorzaakt, derzclver have en vec gedeeltelijk vernielt, en niet zelden aan vele inenscben bet leven kost, ook wezen
inoge, zoo zoude zulk eene ramp dubbel betreiirenswaardig zijn,
wanneer dezelve was veroorzaakt door werken, op last der Regering
uitgevoerd, waarvan de geen, die dezelve voorgesteld badden, vooraf
de kwade gcvolgen badden vooruitgezien.
Bij dit alles moet men nog deze bedenking voegen, dat, naardien
de landen van Heusden en Altena reeds tbans bij eenen lioogen
^i^'ierstand , gepaard met eene werking van den Baardwijkseben overlaat, bunne uitwatering verliezen , waar door nog laatstclijk mcestal bet \wntergraan is vcrloren , een overlaat door de
daartoe ongesebikte gronden van bet bo^^enland van Heusden ,
boe good ook aangelegd, altoos aanleiding tot kwel aan de leidijken
ter lengte van meer dan een uur gaans zoude geven. Derlialve
zoude men in deze gebecle nabiiurscbap niet durven ondernemen,

^evaarii}!.
overlaat.
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eenig winterkoren te zaaijen , hetgeen zeer zeker de lauden in die
streek zeer aanmerkelijk in waaidc zoiide doen venninderen.
Vitii den I3aard\r{jk>Tegen alle deze zwariglieden kan men mogelijk aai>merken, dat
sclicn overlaat is nict
(or dicn van lledikliuide Baardwijksclxe overlaat, boveiiAvaarts A an het stortebed, of de
xen tc besluiten.
OA'crlaatskade ook met kolken is bezet, cn op die plaatsen zoo wel,
als meer achterwaarts , geheel nit zandgronden bestaat, cn mitsdien
eenigzins gelijk is aan die, wclkc tc Hcdildniizcn is A'oorgesteld.
Docli de Commissie moet opmerken, dat OA^er den BaardAA'jjkschoxi
OA'erlaat, slechts cene storting yan O/'GS a 0,''70 plaats liocft, hetgoen
nog nict het Aderdc gcdeelte bedraagt A'an den val, Avclke tc Hcdilchiiizen zoude plaats hebben. DaarenboA'cn , A^alt het mecr hoogo
terrciii van den BaardAAdjkschcn OA'erlaat, zoo boven als beneden de
oA'erlaatskadc, van zelf AA'edcr droog, AA’aardoor dan ook ccnc dooibraak A an het stortebed, indien dezch^c al plaats greep, die nadeelige
gcA'olgen niet zoude hebben, AA’elke te Hedikhuizen kunnen AA'orden
A'^oornitgezien.
Men zoude OA er dezen overlaat A an Hedikhuizen, ten Avarc men
het lage terrein door AA’ind- of stoommolens AAdlde uitmalen, gedurende het grootste gcdeelte Aan het jaar den doortogt A'erhindcren
of ten minste aanmerkelijk belemmeren, hetgeen mede geen gering
bezAA'aar zoude uitmaken.
Ook zoude men genoodzaakt zijn, om de dijken ter AA’cderzijdc
Yerhooging dcr dijken
van het oudo Maasjc ,
wordt door den overlaat van het Oude Maasje, A^an BaardAA'ijk en Drunen benedenAA'aaits,
van Hedikhuizen noodiikclijk.
tot aan den grooten AV'cg n®. 3, bij Raamsdonk, met alle de sluizen ,
daarin gelegen, gemiddeld, nagenoeg 2'' te A'^erhoogen, ten einde de
Langestraat en de landen A^an Heusden en Altena, tegen de AA'erking
des overlaats van deze zijde, te bcA'eiligen. Dit een cn ander is
Avel niet A'olstrekt onmogelijk in de uitA^oering , doch zoude A'erbazende
groote sommen kosten.
Hclgeea leer veclzouAlhoeAV^el dan de Commissie heeft geoordeeld, den CA^eiiaat door
do kostem
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het land van Heusden niet te moeten voordragen als een middel

tot afvoer van het water, hetwelk in grootere hoeveelheid dan
thans plaats heeft, ten gevolge van de verbetering van de Beersche
Meias op het Bossche veld zal worden aangebragt, zoo vermeent zij echter
deze gelegenheid de opmerkzaamheid van Uwe Majesteit te
moeten bepalen op het groote nut, hetwelk in zoodanigen overlaat
zoude gelegen zijn, niet alleen in het algeineen, tot afvoering van
de gezamenlijk langs Crevecoeur afkomende Waal- en Maas-wateren,
maar inecr bijzonder ook tot een krachtdadig middel van afvloeijing
van het water der Waal, hetwelk ten gevolge van eenen, in der tijd
te maken, overlaat door het land van Maas en Waal op eerstgemelde
rivier, op de Maaspolders der provincie Noordbraband, en bij
gevolg op het Bossche veld zoude worde gestort. Het nut van den
gezegde Hedikhiiizer overlaat is bijzonder in het laaiste geval tastbaar, en als het ware door de plaatselijke liggingen en omstandigheden te duidelijk als met den vinger aangewezen, dan dat het niet
als overtollig mag worden geacht in het breede te betoogen , hoe
wenschelijk het ware dat bij nadere ondervdnding mogt blijken, dat
er zich geene al te groote physieke en financiele zwarigheden tegen
de daarstelling des gemelden overlaats zouden opdoen, en dat dezelve
derhalve met gerustheid zoude kunnen worden aangelegd.
De
Commissie rekent zich dan verpligt aan Uwe Majesteit voortestelleii,
het maken van dezen overlaat te Hedikhuizen niet geheel en al uit
het oog te verliezen, maar derzelver nuttige uitwerking in verband
beschouwende met den meer dan eens voorgestelden overlaat van
Weurt, door het land van Maas en Waal, de daarstelling van eerstgemelden als een hoogst wenschelijk werk aantebevclen, ingeval
men in tijd en wijle tot het maken van den overlaat van Weurt
mogt willen overgaan, en bij aldien de ondervinding mogt leeren,
dat overlaten op de wijze, door den beer Goudriaan voorgesteld,
40

C 314 )
hetzij met lietzij zonder eenigo wijzigiiig aangelegd;, behoorlijk tegen
de werking vaa water en ijs bestand zijn.
F"erruiming van den Baardwijkschen Overlaat.
Meer gunstige gedachten koestert de Cominissie van de verbctering en vergrooting aan den Baardwijkschen overlaat, Avaaromtrent
zij incent liet volgende in overweeging te moeten geven.
Boscbrijvin^ van dcu
Deze overlaat, waarvan men liet ontwerp verschiildigd is aan
IJaardwiikschen overlaat.
den Burgenneester van Gorinchem , Martinus van Barne\eld, lietwelk
nader gewijzigd is door den Majoor der Genie, B. J. de Roij , is in
1766 op verzoek van de Regering van ’s Hertogenbosch daargesteld,
voornamelijk oj) aandrang van de provincie Holland en van den
NuUiglicM van «leu- Raad van State.
Dezelve client , oni het "Bossche veld van het
KflvoiJ.
overstroomings-water des vanters te ontlasten, en tevens, dewijl
ook door dezelve aan het w’ater van de Maas een gemakkelijker
afvoer wordt gegeven, de doorstrooming des waters van de Waal
naar de Maas door het kanaal van St. Andries en over den HeereW’aardschen overlaat te bevorderen, en daardoor ook de Waal cn dc;
Merwe te ontlasten (^).
Deze overlaat bevindt zich in den Meerdijk tusschcn Driinen eu
Plaat» aUvaar dezclve
gole^ca
Baardwijk; het water, in het Bossche veld verzameld , stort zich over
een rijzen stortebed ter breedte: van 622'*, ter hoogte van 0,'‘68 a 0,*'70,
en TOert vervolgens het water tusschen twee leidijken over dc Langestraatsche veldcn naar het oude Maasje.
De grootstc hoogte , tot welke het water in het Bossche veld boven
Grootste ^vatcrsboo5lc

V«vrutmin(; vau ^en
Baard'vriikfchen overlaat.

boven
Apu
overtaats.

ylocr

Acs

(*) Zie over den Baardwijkschen overlaat de/?eso/, van Holland van 1759, p. 1243 ,
17C3 , p. 851 , en 17G5 , p. 522 en 719.
De kaart van het ontwerp van den Hecr van Barneveld met dc consideratien dien
aangaandc, vindt men in dc llesolutien van Holland van 14 Januarij 1758, p. 03.
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den vloer aan den Baardwgkschen orerlaat lieeft gestaan, is
Berekent men hiermede, en met den Katvvijkschen Coefficient, het
\ermogen van dieii overlaat, dan vindt men hetzelve te zijn van
855 kubiek el, en dewijl het middelbaar vermogeii 'S'an de Maas te
Megen is 125 kubiek el (*) zoo blijkt het dat de Baardwijksche overJaat in staat is, om meer dan zes maal het middelbaar vermogen
van de Maas af’tevoereii.
De Commissie is van gevoelen, dat tot eene meer verzekerde
arvocving, van het water uit het Bossche veld, hetAvelk gewisselijk
door de verbetering van de Beersche Maas aanmerkelijk zoude vermeerdereii, de Baardwijksche overlaat, door verbreeding, meer
vermogend zoude mocten worden gemaakt.
Door "Ncileggiiig van den leidijk aan de zijde van Druneii, zoude
de bovenmond meer scheppend moeten w’orden gemaakt, en aan
denzelven eene breedte gegeven worden, aan het aanwezige stortebed an 1022 , en aan den straatweg, die denzelven doorsnijdt, van
922 . Tot dat einde zal het stortebed, en de straatweg, tot aan
den nieuwen leidijk, moeten worden doorgetrokken. Het nieuw,
daartoe intenemen, terreiii, zal moeten gelijk gemaakt, en de
huizen en den korenmolen, welke zich daarop bevinden, zullen moe¬
ten weggenomen of verplaatst worden.
de hiernevens, sub
litt. K. gevoegde, kaart is deze opruiming met roode lijnen afgeteekend.
Het water - afvoerend vermogen zal hierdoor vermeerderen in
de reden van drie tot vijf.
Hieruit zal derhalve ook eene evenredige verhooging op de
Langestraatsche velden moeten plaats hebben; en, naardieii de
oudervinding heeft geleerd, dat bij eene sterke werking van den
(*)

Kraijenhoff proef-ontwerp tot scheidinc van Waal en Bovenmaas , p. 72.
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Baardwijkschen overlaat in November 1824, ter |hoogte van 1,*‘I5
de wederzijdsche dgken van het oude Maasje in de tegenwoordigc
omstandigheden geene te groote hoogte bezitten, om het water uit
de binnenlanden te keeren, zoo zal men zich verpligt vinden, om
Dijken Ungt liet oude
deze dijken en de sluizen, in dezelve liggende, nagenoeg 1*' te
Maasje to Tcrhoogen.
verhoogen, ten einde ook bij het meerder vermogen van den over¬
laat, de landen, achter de wederzijdsche dijken gelegen, zoo veel
doenlijk is, voor overloop te waarborgen.
Verinogcn heUrelk da
De Baardwijksche overlaat, aldus verbreed, zal aanzieniijk in
Ba&rdwi^ksehc
overlaat
Terkrijgen zal.
vermogen toenemen, want, altoos de Coefficient uit de Katwijksche
proeven tot grondslag genomen, wordt, wanneer het water in het
Bossche veld , gelijk in November 1824 gebeurd is, 1,'’15 boven de
kruin van den overlaat staat, deszelfs vermogen 1398 kubiek ellen,
in eene secuiidc, hetgeen elf inaal het middelbaar > ermogen
bedraagt van de Maas (voor deszelfs gcmeenschap met de Waal
door het kanal van St. Andries), zijnde 125 kubiek cl in eene
secunde.
Het is de Commissie wel bekend, dat door zulk eene verbrceding
van den Baardwijkschen overlaat Avel niet die ruime afvoer zoude
w'orden gevonden, welke door den Hedikhuizer overlaat zoude
worden daargesteld, maar zij oordeelt dezelve nogtans voldoende
tot afleiding van het water hetw’elk, na de verletering van de
hoeveelheid dan thans in het Bossche
tTilwerking
van den Beersche Maas, in grooter
verbclerden Baardwijkscke/i orerlaat iiit do veld zal
gevonden worden, en zij grondt zich dienaangaande
oaierrinJirg opgemaakt,
op de ondervinding, welke onder de volgende omstandigheden
verkregen is.
Den 23sten January 1820 met eene , door ijs sterk bezette, rivier
van Uet gebeurde
in
Januan’i iSto.
klom het water te Kuik, volgens opgave van den Burgermeester dier
gemeente, tot 1,‘'88 boven het overlaatspeil aan de Beersche Maas.
De menig^nildige heggen en andere beletselen in dien overlaat
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stremden krachtdadiglgk den afvoer van water en ijs , doch dc
waterkeerende dijken, nevens den overlaat, tegen dien hoogen
waterstand niet berekend, stroomden van Kmk tot St. Agatha bijna
allerwege over, waardoor in dezelve, behalve andere schade in
de nabuurscliap van Kuik, vijf grondgaten vielen, te zamen ter
leiigte van 250 ellen en ter gemiddelde dieptc van 5,*‘5 en
welke dus alle te zamen meer vcnnogen hadden , dan de, door
de Commissie voorgestelde, opriiiiningen, in den overlaat van
de Bcersche Maas.
De polder van Kuik werd liierdoor in korten tijd gevuld, en daar
dcze sleclits door lage achterdijken is omringd, die overal spoedig
overstroomden, en in welke daarenboven, dertien doorbraken vie¬
len , kwam door dezen ongewonen weg bet water in eene voorbeeldeloozc hoeveelheid , langs een koi teren weg, op bet broek genaamd
Aet Board; bier ontmoette hetzelve de vroeger opgegevene Iiindernissen aan den Vogelshoek en den Tongelaar, in die mate, dat wel
spoedig bet water oprees tot boven de kruinen der dijken van de
polders van Gasscl, en Esscharen en van den A'^ogelsboek, waardoor
dezelve dan ook op zeven plaatsen doorbraken. Van bier baande
zicb bet water spoedig eenen weg over en door de lage binnendijken
dezer polders naar Grave, zoo dat hetzelve des morgens van den
24sten January aan de binnenzijde van Grave tot de ongekende hoogte
van 6,*'41, en dus slechts 0,'‘21 onder den rivierstand te Grave teekende. liierdoor bezweken de dijken van Yelp , en bet dorp van
dien naam overstroomde, gelijk mede de booger gclegene dorpen
Reek en Schaik. De dijken te Hcrpen braken op acht plaatsen
door, en bet water stortte nu allerwege over de kaden of achterdijken
van Over-Langel en Huisseling , en deed dezelve mede op vele
plaatsen bezwijken. Hierdoor wierd groote schade veroorzaakt, veel
vee verdronk, en de oudste lieden herinnerden zicb niet, iminer in
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deze streken zulk eenen hoogen waterstand beleefd te hebben. Men
was dan ook vooral niet weinig beduclit voor de stad ’sHertogenboscli en deszelfs omstreken, dock het Week bij de uitkomst, dat
aldaai* de waterstand niet zoo aanmerkelijk was geweest, alzoo het
water aldaar slechts was W’aargenomen als volgt:

BOVEN IIET ]NUL PEIL

D A T U M.

V A N

BOVEN

’S HERTOGENBOSCH.

AP.

23 J A N U A R IJ 1820.

0,''51

4,'’62

24 J A N U A R IJ

0,''85

4,.,96

25 J A N U A R IJ

1,*'25

5,"36

26 J A N U A R IJ

1,'’58

5,"69

1,''67

5,"78

l/'GO

5,';7i

1,«>45

5,.,56

27 JANUARIJ

»

28 J A N IJ A R IJ
29 JANUABIJ

»

Hieruit ziet men, dat bij deze geweldige water-ontlasting laiigs
de kortste wegen, aan de omstreken van ’s Hertogenbosch geene
belangrijke nadeelen zijn veroorzaakt, en dat dienvolgens, de voorgestelde verbeteringen van de Beersche Maas, en de water-ontlasting naar het Bossche veld, zulk eene werking niet zuUen hebben,
dat liieruit eenig groot nadeel te vreezeii is.
Hierbij moeteii wij nog opmerken, dat de hoogere waterstanden
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te ’sHertogenbosch van 26 tot 29 Januarij 1820, eerder aan den
toevoer van de Waal, dan aan de Maas langs Grave en Kuik zijn
toeteschrijven.
Het grootst bezwaar, hetwelk ’s Hertogenbosch en deszelfs oiiistreken van het water nu en dan onder^dndt, heeft vooral plaats bij
eene buitengewone en aanlioudende wassing van den Bovenrijn,
waardoor het water, in groote hoeveelheid door liet kanaal van
St. Andries en den Heerewaardschen overlaat, van de Waal op dc
Maas wordt gebragt.
Dit bezwaar, hetwelk de Commissie, om hierboven aangevoerdc
redenen, oordeelt dat niet behoort te M orden weggenomen, zal iji
alien gevalle veel grooter en sterker zijn dan de vermeerdering van
water, welke uit de vermeerdering van vermogen van de Beersclie
Maas kan ontstaan.
De Commissie voegt hierbij: de globale berekening 's^an het beioop
der werken tot verbetering der Maas in lietAverk testellen. Dezelve
zullen kunnen bedragen eene somme van./ 1130000, te wcten:
De werken en verbeteringen aan de Beersclie Maas ../ 400000
A'^erbreeding van den Baardwijkschen Overlaat met
den aankleve van dien..
730000
f

1130000

erbeterde leiding der rivieren.
Alle deskundigen, en nog laatstelijk de heer Goudriaan (^) rekenen
te regt, volgens het oordeel der Commissie, de opruiming der be-

(*)

Goudriaan, over hot maken van zijdelingschc afleidingen, p. 71.
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Hccr
Goudriaan
stelt opdeielro Beer reel
Jirijs.
Opruiniingcn langs da
oorer* mocten volgena
eon bcpaald plan
»cU!cdeu.

Opruimingon
iiioctcn
wcl vonrxigtighcid gc•chieden.

Zqu dikwijls sebadclijky

ef nvtteloos.

Doelm&tigc oprnimin
geo niittig.

letselen, welke den vrijen afloop van water en ijs langs de oevers
der rivieren over de buitenlanden en uitterwaarden verhinderen, voor
een der hoofdtrekken van een stelsel van verbeteringen onzer rivieren.
Doch deze opruiming belioort op eene doelmatige wijze, volgens
een zeker algemeen te ontwerpen en vasttestellen plan, te worden
ingerigt, dewijl de ondervinding heeft geleerd dat dezelve anderzins
nutteloos of nadeelig is.
Wanneer men op eene onvoorzigtige wijze aan de boven-rivieren
opruimingen wilde daarstellen, zonder benedenwaarts op eene evenredige wijze voor den afloop des waters te zorgen, zoude men niet
anders uitwerken, dan dat de beneden-distrikten op eene schadelijke
wijze, en met te veel spoed , door het water wierden overstelpt en
in ongelegenheid gebragt, terwijl er verder aan den and.eren kant
dikwijls zeer kostbare opruimingen zijn gedaan, van welke men
geene goede gevolgen boegenaamd heeft kunnen bespeuren. Vanzoodanigen aard schijnen de uitgestrekte opruimingen geweest te zijn
welke langs de Lek van 1749 tot 1752 toe zijn in het werk gesteld,
van welke Lulofs getuigt dat dezelve grootendeels vrucJiteloos zijn
gedaan. (^)
Ofschoon nu deze aanzienlijke opruimingen geenszins beantAvoord
hebben aan het oogmerk, Avaarmede dezelve zijn gedaan , belet
zullcs echter geenszins , dat doelmatige opruimingen niet dikwijls
den vrijen afv'oer van Avater en ijs gemakkelijk kunnen maken, en
dat zalmsteken , houtgewassen, grienden, hooge bekadingen der buitenpolders, steenovens , kribben, veerdammen en andere soortgelijke

Memoric van Considcraticn over de middclcn, Tvelkc zouden kunnen aangeivend
■worden, tot voorkominge van de onheilen , waaritiede de provincie van Holland gedreigd
wordt door de kwade gcsteldheid van’s Lands rivieren , door Lulofs. Resol. van Holland
1762, p. 94.
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beletselen, waardoor water en ijs in derzelver afloop worden gestmt,
een naauwkeuriger toezigt zouden vereisclien, dan thans plaats

Meefdcr loeiigt dan
thans plaats heeft*
de nTicTcn jioodiakcTiik.

heeft.
j
1
Deze aanmerking leidt de Commissie als van zelve tot de beschouwing van hetgeen haars inziens, tot betere voorziening op dit stiik
zoude moeten gedaan worden.
Gcbrekkigp bcpaliiigfn
Het schijnt, dat voorlieen hierop in de onderscheidene provmaen oiutrcnt dit stuk * Toorhecn goniakt.
eeene bepaalde verordeningen bestonden , immers geene zooc amge,
welkc het behoud der rivieren ten doel hadden. In de provmcie
Holland alleen, hadden de Staten, door het plakkaat van 4 October
1748, gepoogd, het willekeurig leggen van lirib- en andere werken
aan de rivieren te beletten, Niet alleen was bij dit plakkaat bepaald
dat werken, zonder toestemining der Regering gemaakt, dadebjk
zouden worden weggenomen, maar eene geldboete van met minder
dan duizend guldens was op de overtreding gesteld (*).
De vroegere bepalingen van het Geldersche en Utrechtsche waterregt schijnen daar en tegen niet dan hoogst nadeelig te zijn geweest
voor de instandhouding der rivieren. Volgens het Geldersche waterregt vermogten geene kribben de rivier verder intespringen dan tot
OelderschcuUtrcclitach
op een derde van harewjdte, (^) mits uitzonderende de schaardijken watcrrcgtwas
hoogst verderfclijk; in Holland al¬
en de plaatsen tegen over kerken en dorpen gelegen, zoo, dat tus- leen waren cr eenige
nuttige , doch ontooreischen twee tegen elkander overliggende kribben eene rmmte wierd keiulebepalingengemnakt.
gelaten; op de Waal van 40 Rijnlandsche roeden, op den Rijn en

('ll Zic Groot plaklcaatboelc 7de deel, p. 916.
„ , .
Ziewaterregt waer nac eeniederin het Furstcndom GelrccnGraafschap Zutphcn ,
sich voortaen zal hehhen te reguleeren , gearresteerd 30 Maart 1716. Geldersch plakaatboek 3de deel p. 278. Dit Geldersch waterregt is op den 11 Jnlij 1767 doorErfstad oudefen LL L name van de E. M. H. H. Staten des Furstendoms Gelre en Zu phen
woordelijk gerenoveerd, en met eene figuur betrekkelijk de metmgen van Imbben tegen
over schaardijken geamplieerd.

41
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Maas van 20 Rijnlandsche roedeii, op den IJssel van 10 RijnlaiidscJie

roeden.
Op het Utreclitsch grondgebied vermogt men even zccr Nederrijn

enLek, tot op een derde van dc breedte, door kribben benaamvcn,
(0 en zelfs schijnt het, dat doze vrijheid vroeger in die piovincic
zoo wel als in Gelderland tot op de Iielft van de wijdte der rivieren
is uitgestrekt geweest.
Uit deze vrijheid , van , door kribben en andere werken, do
rivieren, bijna naar elks willekeui- , te mogen brcidelen, ontstonden zeer groote nadeelen, welke in mime mate liet huniie
hebben toegebragt , om den tegenwoordigen gebrekkigen staat
der rivieren daartestellen (^). Elk poogde door hooge kaden zijnc
buitenwaarden, bij hoog zomervater, zoo lang voor overstrooming
te behoeden, als immer mogelijk was, terwijl naderhand het afslechten dier kaden doorgaans achter bleef. Elk trachtte door kribwerken zijne oevers te doen aanwinnen, ten koste A^an zijne overburen, en alzoo ontstond ovcral laiigs de rivieren eene, voor hot
ei5™"trwedS ^^Seineen hoogst schadelijkc , waierhrijg tiisschen de wederzijdsclio
ici.c oorers.
gclandcn.

(^) Plakkaat van de Staten van Utrecht van 23 January IG62, houdende hcnalinccn
op het waterregt in die proHncie in het Utreclitsch Plakkaathoek 11 dccl, ji. 08. ^
(») In de considerans van hot mccrgeiueld plakkaat der Staten van Holland van 1740
wordgezegd; dat 's lands rivieren, speciaal de Lek, oude en nieuwe Maze , mits'yuders de Merwe , door de eigenwillige ie/iandeling der genen die aan de rivieren'"yy'eland of gelegen zyn op vele plaatsen zyn helemmerd; en nademnnl eene zoodaidae
willekeurige manier van doen in’s lands rivieren niet alleen is onbehoorlyk , maar
ook ten uitterste periculeus , aangezien op die wyze door een particulier persoon
of diatrikt niet anders als deszelfs eigen helang in ^t oog houdende , eene wclrrestelderivier zeer ligt kan ledorven xcorden, en het geheele land met alle de itwoners
van dien , in een alleruilerst gevaar gebragt, gehjk de ondervinding reeds maur
al te veel heeft doen gewaar warden.
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Zoolang deverscliiUende provincieii, ieder in den hare, deopperste j-.—
magt nitoefenden, was het, bij zoo vele strijdende belangen,
ondocniijic, een algemeen waterregt te bepalen, cn een algeineen
oppertoezigt daartestellen, door welke de werken, die byzondeic
pcrsonen of coiporatien aaii de oevers der riviercn zouden Adllen
aanlcKScn, gcregeld en bestierd konden worden. In later tijd is
daarop door den Inspecteur-Generaal Brunings
^
,
,
en onder het bestuur van den Raadpensionaris Schimmclpennmck,
zijn door Hnnne Hoog Mogende, den 24ston February 1806 bepaluigen ointrcnt een algemeen rivier- of waterregt, voor de rivieren en
strooinen der Republiek vastgesteld. Deze bepalingen zijn in later
tijd, nock bij ket lijfstraifelijk wetboek voor het voormalig Koningrijk Holland, nock ten gevolge van de uitvoering van ket Fransch
lijfstialTelijk wetboek in 1811, nock door andere kier te lande,
gedurende de vereeniging dier gewesten met FranJerijk executoir
verklaarde wetten, afgeschaft.
Uwe Majesteit, overtuigd van ket hoog belang der zaak, keeft
dan ook goedgevondeii, bij Hoogstdeszelfs besluit van 8 Maart 1822 ,
n®. 94 j te bevelen, dat de voornoenide publicatie van 24 February
1806, waar bij vooral verboden wordt, eenige werken, kribben,
bcplantingen, zalmsteken, veerdammen of kaden aanteleggen, te
vermeerderen en te verkoogen , biiiten toestemming van ket
Hoofdbestuur van den Waterstaat, meet geackt worden van kracht

aanfiedruugeii.
Ijc-palingen aanjjuiodc*
lid watiTregt in
goruankl.

Zijn iiuoil

Koninkli)k«
niijg umlront
regl.

verordo-

te zijn gebleven.
De Piiblicatiu van i>iuC*
Ondertusschen is ket der Commissie voorgekomen, dat de uit- .
heeft lie uitwcrkiug , dir
voering dezer pnhlicatie geenszins nog die heilzame lutwerlang gehaa.
keeft gckad, welke men zick daarvan keeft beloofd, dewijl dezelve

{>)

Considcratien iiopcns dc algcmccne verljctcring der lioofd-rivieren, 1804.
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geene genoegzame middelen aan de hand geeft, om krachtdadig,
gelijk liet belang der zaak vordert, te kunnen tegengaan, het aanleggen van nieuwe, en het nadeelig veranderen van reeds hestaande
rivier-werken, welke voor den staat der rivieren en den afvoer
van jjs en water schadelijk zijn.
Het is nainelijk niet twijfelachtig, of het gebeurt, door het
Wijzewaarop dc laud«igensars do uitwerking
dtizcr
puLllcalie
out- ongenoegzame
dezer bcpalingen, dat zoo ras er,.eenige klagten
duikcR.
door het Hoofdbestnur van den Waterstaat worden opgeworpen
wegens het aanleggen van nieuwe ^ en het nadeelig of schadelijk ver¬
anderen van oude reeds bestaande werken, de eigenaars dadelijk beweren, dat zulke ingebragte klagten ongegrond en overdreven zijn, en dat door hun geene zoodanige werken zijn uitgevocrd 5 of veranderingen aan reeds bestaande zijn geinaakt ^ welkc
tot zulke klagten aanleiding kunnen geven. Het valt in den
tegenwoordigen stand van. zaken ten uiterste moeijelijk j en is
veeltijds onmogelijk, zulke voorwendsels, hoe tastbaar ook bezijden de waarheid, gelijk behoorde , te beantwoorden, om dat er
doorgaans een volslagen gebrek aan kennis bestaat, aangaando den
toestand van zaken , alvorens de veranderingen waarover men
klaagt, werden ondernomen of volbragt. In de meeste gevallen
vindt de Administratie zich biiiten staat j om ten genoege aantetoonen, welke de hoogte der kaden en uitgestrektheid der kribben en dergelijke meer, voorheen geweest zijn, en dus te bewijzen , dat er in der daad ongeoorloofde , en met het algemeen
belang strijdende, werkzaamheden hebben plants gehad. Dit alles
Aautlrulijkfien niagHgc
grondeigeiiaars onlwijken
nog des te meer , naar mate de overtreders in dezen ,
de gerolgou dor gedachlo gebeurt
puliUcatic.
zich grondende op de oude en te regt afgeschafte waterregten,
niet zijn geringe personen, maar veeltijds rijke en aanzienlijke
Zoo dat doze pulilicatie grondeigenaars, wier invloed zich wijd en ver uitstrekt en nadeelig
icrldcn eeuige uilwcrking
liocft.
werkt.

nra dtt «r geene intd«
dclen vftrcn t om dezelre
Tol te Uoaden.
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Het gevolg van dezen staat van zaken is, dat aan de hier
bovengemelde wettelijke bepalingen bijna nimmer, immers, hoogst
;2eldzaam, eenig gevolg, kan worden gegeven, zoo dat dezelve in
de daad kunnen gerekend worden grootendeels alleen in naam te
bestaan.
van beHet is aan de Commissie van het hoogst belang voorgekomen, en torollclangriikhftd
bepalingen van InM
zij gelooft als eene hoogst wenschelijke zaak te moeten voorstellen, Aratcrrogt.
dat aan dezen nadeeligen staat van zaken een einde worde gemaakt.
Zij heeft gcmeend, ook dit onderw'^erp te moeten beschouM’^en als
in verband staande met hare werkzaamheden, alzoo de geregelde,
en door geene belemmeringen verhinderde , afvoer van M^atcr en ijs ,
ten naauwste verknocht moet geacht worden met andere verbeteringen, aan de rivieren en derzelver beheer aantewenden, en derhalve te behooren tot het heilzaam oogmerk , waarmede de Commissie
is ingesteld geAVOrden.
aangaanHet is daarom, dat de Commissie de A'rijheid iieemt de A^ol- de ^lanlrcgelen
bet waterregt doot
dc Cotnniissie
voorgegcnde maatregelen voortedragen, welke, haars inziens, de strekking slagen.
hebben, om aan de publicatie A'an 24 February 1806, en aan Uwer
Majesteits besluit van 8 Maart 1822, n°. 94, eene krachtige werking
te geA^en.
Vcrkennini; cu opucIn de eerste plaats dan zoude tot Avegneming en voorkoming der ming
der rivieren.
hierboven opgetelde ZAA^arigheden , welke de uitAmering der bepalingen,
vervat in de jHiblicatie van 24 February 1806 belemmeren, op alle
de AA'ateren van het llijk, op welke het daarbij vastgesteld waterregt
van toepassing is, behooren gedaan te worden eene allernaauAA'keurigste opneming en herkenning van alle daar aauAA'^ezige AmorAA’crpen,
geene uitgezonderd, Welker aanleg, bouAAdng of aanzijn op den staat
der rmeren, dijkagien en den afvoer van water en ijs A^an eenige
nivicr-k.iar!en op cone
uitAverking zoude kuimen zijn. Hiervan zoude door ervaren Inge- genocgzanie
8cli.*ial to inakctu
nieurs van den Waterstaat, op A^^e men zich in alle opzigten A'olko-
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men verlaten kon, eene belioorlijke iiitgewerkte rivier-kaart moeten
Worden opgcmeten en dat wel op eene schaal van niet minder dan
, als zijnde kaarten op eene geringere schaal voor liet tegenwoordig ooginerlc volstrekt ongeschikt en mitsdien overtollig. Deze kaart
zoude aan het Departement van den Waterstaat moeten Avorden
ingezonden.
‘oj.Veivolgens zoude men, binnen eenen te bepalen tijd, in elke provincie
den Hoofd - Ingenieur A^an den Waterstaat moeten belasten , om ,
gezameiilijk met de daartoe opteroepene eigenaren of regthebbenden,
en ten overstaan van afgevaardigden van elk daarbij belangliebbend,
hetzij gemeente-, polder- of dijkbestunr of kollegie, en bij oiiAvil of
nalatigheid der boA^engemelde eigenaars of regthebbende, alleen ten
overstaan A^an gemclde afgeA'aardigden , naauAA'keurig optenemen ,
te doen blijken, en op de rmerkaart OA^ertebrengen (of niet juist
op dezelA’^e gebragt zijnde, te A^erbeteren), alle de buiten de rmerdijken , of op die plaatsen , alAA^aar gcene dijkenbestaan, buiten derzelver Avaterkeerende hooge ocA^ers , aanAVezige AA^erken, hetzij kribben ,
kaden, dammen, hoofden, rijsAA^erken, beplantingen, steenstoitingen,
zalmsteken , of ander blijvend Auschtuig, afdaminingeii, sluizeii,
duikers, A'erlaten, gebouAA'en , loodsen , schuren, molens, steenovens,
met 44n woord, alle andere Averken en voorAA^erpen, van AA^elken
aard ook, Avelke op den staat der rivieren of op den afvoer A^an
het riA'ierAvater en ijs , eenigzins, ook maar van A^erre, zoudeii kunnen hinderlijk gerekend Avorden; en A’oorts naauwkeurig aanteteekenen derzeh'er alsdan beA^ondene strekldng, lengte en hoogte, in
betrelcking gebragt tot onmiskenbare, opzettelijk daartoe opterigten,
of te voren aanteAA’ijzenc , peilmerken , zoo A'eel mogelijk terug gebragt
op het Amsterdamsche peil.
Van dit een en ander zonde door den voornoeraden Hoofd-Inge¬
nieur warden opgemaakt belioorlijke omschrevene, en door alle de

,

st.Vij
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Jiierbovengemekle personen te teekenen, processen-verbaal iiiduplo,
ten einde daardoor alle tvvijfel worde weggenomen wcgeiis lietgeen
Avezeiilijk bestaat.
Een dezer processen-verbaal zoude worden opgezondeii aan lict
Departement van den Waterstaat, terwijl bet andcre bij den Guuverneur der provincie zoude moeten worden nedergelcgd.
Alle eigenaars van, of regtbebbende tot, do hierboven bcdooJde ^
voorwerpen, zoiiden binnen twee maanden na de bierbovengeincldc
opneming gebouden zijn , een bewijs van eigcndom '^ an, of rogt on
bovengeinelde voorwerpen te leveren, door overlcgging ‘'’an aulcutieke afscbriften derzelve in diipio, bij de verscbillcndc plaatselijlie
autoriteiten, die deze afscbriften aan de GouA ernenrs der pro^incien
zouden inzenden, welke daarvan een zonden doen geworden aan
bet Departement van den Waterstaat en bet andere onder zicli
doen berusten.
Het Departement van den Waterstaat zoude vei^olgcns, na go- '•'iriVe \ wvrp*-i>
daan onderzoek door kundige en alleen van het algemeen bestimr
afhanhelijhe Ingenieurs van den Waterstaat, en nadat de provinciale autoriteiten daarop zullen zijn geboord, aan Uwe Majesteit
alle vooiw’^erpen opgeven, welke, betzij door hiinncn verlveerdcn
aanleg, betzij door bunne streldcing, boogte of op ecnige andere
wijze zouden moeten gerekend worden eenigzins aan dc ri\icren,
dijkagien of aan den afvoer van water en ijs nadcclig te zijn, en
te gebjk de gebeele wegruiming of de verandering, welke gonnddc /uhtin ^ «i.*r h* Icl-jl <;
voorwerpen zouden moeten ondergaan, voordragen. Zoo dar hioidoor Uwe Majesteit in de gelegenbeid zal gcsteld worden , om in
Hoogstdeszelfs wijsbeid , de wegruiming of verandering, naar aanleiding van de bepalingen, vervat in de publicatie ^an 21 Fcbruarij 1806, te bevelen.
Deze bevolen wegruiming of verandering zal verdcr binnen <-cn
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korten tijd, door Uwe Majesteit nader te bepalen, door de eigenaars
behooren te geschieden.
Bij ontstentenis hiervan, zoude dit ten koste der eigenaars of
regthebbende, van wege het Departement van den Waterstaat,
inoeten volbragt worden onder toezigt en ter verantwoording van
den Gonverneur der provincie, waarin de zaak voorvalt.
Wamicrr de eigenaars
Wanneer de eigenaars
of regthebbende
in gebreke waren gebleven,
geeu regt Icnnnen bewij^
^
‘''ondcr'“sc\\<w"rr om het TBgt vatt eigcndom, op de vooiwerpen, welke -weggeruirnd,
veranderd of verbeterd moeten worden, voldoende te bewijzen,
zullen zij op geene schadevergoeding hoegenaamd kunnen aanspraak maken.
jjocii
do
schadc
dfr
Daarentegcn,
voor zoo verre de geinelde eigenaars of regthebJ5?ncn die liun regt besrij^
len. sal Tcrgoed worden.
voldoendc zoudcii Ixebben bewczen , hun regt van eigendom ,
op die voorvverpen , welke voJgens het hierboven bepaalde, zullen
moeten worden opgeruimd, veranderd of verbeterd, zal aan hun
worden toegelegd eene billijke schadeloosstelling, te regelen ingevolge art. 3 der gemelde publicatie, en te betalen door de zoodanigen, welke daarbij een onmiddellijk belang hebben.
V'oordcelcn van dozen
De Commissie vermeent, dat het aannemen van deze maatregelen vele voordeelen zal opleveren.
Door dezelve zal men het willekenrig leggen van kribben, welke
somtijds zeer verre in de rivier inspringen, den loop van dezelve
benaauwen, de tegen over liggende oevers doen irischaren, veel
krachtdadiger beteugelen, dan door de gemelde publicatie van 24 Februarij 1806 geschieden kon. Insgelijks zal hierdoor worden
belet, het ophoogen der kaden en andere beletselen, hierboven
breeder omschreven.
,
Men zal zich dan ook telkens kunnen verzekeren, of er nieuwe
Men r»l icn steal aer
Hwerenbeierieercnken^ of wcl vcranderingcn dcr Toods bestaande, zonder behoorligke vergunning zijn aangelegd of gemaakt; eene zaak, welke thans

,
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hoogst moeijelijk, zoo nict onmogelijk is, en aanlcicling tot vele
geschillen gecft.
Croot mit der rivicrMen zal Iietzecr groot vaordeel Ycrkrijgen van kaarten van oiize kaarlcti
, tvelko in oiu
allccn van drn IJs.rivieren te bczittcn, o|) ecuc scliaal van genocgzaine grootte. Allceii land
sel b-'slaan.
slechts van den Gcldcrsclien IJssel, is ecne kaart voorhanden op eene
scliaal van
van Nedorrijn cn Lck lieeft men gecne kaarten
«lan op eene kleine schaal, cn van de grootste en bclangrijkste der
Ncderlandschc rivieren, de AYaal, eA'enmin als van de Brabandsche
Maas, lieeft men, hctgecn zeer vrocmd voorkomt, volstrekt niets,
betwelk als rivicrkaart sc-iile kunncn 'worden gcbruikt.
AVanncer ziilk ecne naan'.i kcniigc ojmomlng dor rivieren zal zijn .StroomlcidcJide Avirkin
ilaar te slcllen Avanucer
riviorkaarleit bebA crrigt, zai men ecrst in de gelegenlieid ziju , om op eene regel- men
ben 3sl.
matige wijzc tc bcpalen, ^velke stroomleideiide averken in bet algeinecn bclang, znllcn dicnen te Avorden aangelegd, hoc dczclve elk
jaar naar den veranderden loop der stroomcn cn anderc omstandigheden, zullen mucten Avorden gcAA ijzigd, A'erbetcrd en geleid.
dan th*'.'.
llet zal, A’olgens bet inzicn der Commissic, van de uiterste nood- g::schie(It}stirg
.lan tie leidiiu
der rivieren te bestedci .
AA’endigbeid zijn, dat men bicraan, mecr zorg bestede, dan tbans
])laats hceft.
Het o])7.igl
Jucr«*vri
Het geAvigtig en te Veel A'crzuimd werk der stroomleiding, en bet alleen
aan honge uuailiankclijke
aniblcnarcn
oppertcezigt over de krib-, rijs- en andcre AA'crken langs en in de van den Watcrstaal
vcvtrctiwcn.
rivieren, kan allcen AVOrden toeA'ertrou'svd aan booge ambtenaren
van den Avaterstaat, wclkc gcacht mogen AA’orden bekend te zijn,
niet alleen met de aangelegenbeden A an een of ander bijzonder
rivierAverk, of de belangen te begunstigen van cen of ander distrikt
of provincie, AA’aaraan zij bijzonder gebeebt zijn, maar AA’elke de
riAderen bescbouAA’en iiit een algemeen gezigtsiJimt cn in een gebeel
aaneengescbakcld A’^erband, waarA'an, en de instandhouding en zoo
mogelijk de vcrbeteriiig door stroomleiding, langzaam naar eenmaal
aangenomen en staudA'astig geA'olgde beginselen, moet gesebieden.
42
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Andere autoriteiten dan deze luermede te belasten, zoude de
allernadeeligste strekking liebben, en hierdoor den waterkrijg der
onderscbeidene proviiicien tegen elkander op nieuw voedsel gegeven
Avorden. De ondervinding leert maar al te veel, hoe alle provinciale autoriteiten, thans eA^en als voorheen, geneigd zijn, om alleen
de dilavijls kwalijk begrepene belangcn huimer provincie te ondersteiinen, mot achterstelling van die van hunne naburen.
Hot is geenszins bet oogmerk der Commissie geweest, een volledig ontvverp van eene betere regeling van het waterregt voortedragen; zij heeft alleen bedoeld eenige middelen aan de hand te
geven, om betere uitw^erking aan de meergemelde publicatie van
24 Febriiarij 1806 te geven, en om eene gestadige A^erbetering ea
meer naauAvkeurig toezigt over de stroomleiding daartestellen. Het
plakkaat der Staten van Holland van 4 October 1748, toont buiteu
dieii aan, dat het beteugelen van de vrijheid van het maken van
Averken aan de riAieren geenszins eene nieiiAvigheid is, maar dat
men voorheen in Holland, ook door strenge strafbepalingen , getracht heeft het daarstcllcn van schadelijke belemmeringcn aan do
riAvercii A'oortekomen.
Even gelijk er tusschen verschillende provincien voorheen zekere
OttderUii^rbclrekke*
liiko Jiof'gl*' der dijkeu.
strijd met opzigt tot het bestuur der wederzijdsche oevers, het
aanleggen van kribben als anderzins, bestond, even zoo bestond
er veeltijds tusschen hen, die de Avederzijdsche rivierdijken bestuurdeu, eene strekking, om elkander te overdylen. Indien toch de
dijkcn aan den eeuen oever worden verhoogd, zien zich de dijksbestureu van den anderen gedrongen, eene gelijke verhooging te
bcAverkstelligen. Aan den anderen kant, AA^anneer verscliillende
dijksbesturen gedeelten A^au een zelfden ring beheeren, kan dikwijls
de zorg en Avaakzaamheid, door verschillende Kollegien aangcAvend,
veriUlekl Avordeii door de nalatigheid A^aii eenen enkeleii, in het

Anderc
autorllclfcu
Icuunen hiermcde nict
|)«Ust Worden.
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veizorgen van derzelver dijkagieii. Aan dcze beidc schadehjkc
inrigtingen, waar zij bestaan, belioort ecus vooral ecn cmde te
Avoiden gemaakt, cn ook hieromtrent cen eenparig stelsel te Avorden
aangenomcn.
Dit zal dcs te mcer noodzakelijk voorkomen, naardicn bet dcr
Commissie is geblcken, mt de gcboudenc briefwissding met, cn de
ontvangene bcrigtcn van ondersclieidenc Dijkskollcgien, dat dezelve
geene of ten minsten niet dan lioogst gebrekkige denkbeelden badden, van de betreklmlijke boogtc biinner dijken tot die van bunne

lM'jk;l)»:Miiren vcoltijui
onknnJi^ van >lv' botrokkclijkr ho»>t:u- U-'r'liik»-c

oA'crburen.
Om deze redencn zoude de Commissie van oordeclzijn, dat ten
einde al!e overdijldng voortckomen, en in dozen eene Avenscbebjke
legelmatigbeid intevoeren , bet volgendo zoude kiinnen worden

gvlcit <iot r ;r
CommiAsIe tot rei;c!ijjf.,
van dc l)clrokkcHikt‘ho^»^le dcriliiken v'-'Orgr'^lclcl.

bepaald.
Dat aan de bandijken, gelegen langs de Waal, de Maas, en den watcrkeerende
Gelderscben IJssel, van Deventer af benedenAvaarts, voorts langs ’-J-den Nederrijn tussclven Wageningen en de Grebbe, aan de wcderzijdscbe dijken zoude moeten gegeveii AVorden eene gelijke Avaterkeerende boogte, regelmatig afdalende, naar mate van bet verbang
tier rivier.
De zorge, dat aan deze bepaling voldaan Avorde, en dat dezelve
in bet A'crAmlg niet worde oA'ertreden, beboort mede te worden
opgedragen aan zulke ambtenaren , van Avelke men vertrouwen
mag, dat dezelve alleen de algemeene bclangen van’s Ryks Avaterstaat, en geenszins die van eenige bijzondere provincie, distrikt of
Dijlckollegie, zullen behartigen.
Gestadige en naauwkeurige inspection, door Avezenbjk kundige
persoonen , met zorg en niet met oa erbaasting in bet werk te stellen,
kunnen alleen de verzekering geven, dat deze regel zal worden
nageleefd, en datlJAve Majosteit, zoo dikwijls Zij dit zal begeeren,
42*
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aailgaande den waren toestand der dijken, jniste berigten, waarop
Hoogstdezeh’^e zich kaii verlaten, zal kiinnen inwinnen.
Zulke insj)ecticn zulleii dan ook noodzakelijk wordcn, indien
Uwc Majesteit in dcszcifs lioogc -wijshcid kan gocdvinden, dc
werken, door dc Coinmissic voorgcsiagcn, te doen uitToeren. De
sluis-, dijk-, cn andere voorgcsiagcne werken, ziillen dczolvc hot
bedoclde nut aanbreiigen, eii nict sciiadelijk en gevaarlijk wordcn,
inoeten onder cen beliooriijk opzigt gebragt, en van tijd lot tijd
onderzocht wordcn, of dczcive zich met cr daad in goeden staat
bevinden. Van deze bevindingen zoudcii dan ook de rapporten
geregeld aan lict Departement van den Waterstaat moeten wordcn
ingezonden, cn bij hctzcivc voorhauden blijven.
Volgoi'de ran i/iivoerlng der iverlicn door de Commissie
voorgeslagen.

fju werken ler beveiliijir P Tan de Lckdijken
eerji «iu..rocren.

De Commissie heeft aangaande de volgorde, waarin de werken,
welke zij liccft voorgedragen, zouden moeten uitgevoerd worden,
zich door de overweging Jaten Iciden, Avclkc Averken haars inziens
Avcl de nicest onA'crmijdclijk noodzakclijke AA'aren.
Zij heeft al de voorgcnomenc AA'crken A'erdeeld in tAvee afzonderlijke klassen. In de eerste klasse heeft de Commissie gerangsehikt:
1°. Uit hoofde van iiet groot belang hetAvelk het A'oornaamste en

rijkstc geclcelte der Noorclclijke Proviiicicn, ja liet gansclxe Vaderland ,
heeft bij liet behoud der NoordeJijke Lekdijken, is zij van gevocicn,
dat zoo raseJt mogelijh, met de A’ersterking en verZAA^aring A'an de
Noordcr Lekdijken, cn het in verband brengen A'an de hoogte, A'an
Zuider- en Noorder Lekdijken, gelijk hierboA’en is beschreven, cen
aanA’ang moet Avorden gemaakt. Het zal toch aa'cI niet noodig zijn,
Ider Aveder te herhaleii, hetgeen in A’roegere jareii door Lulofs en
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Bolstra, laicr door Brimings, en in oiize dagen door alle watcrboinvkundigen is gezegd, aangaande do onbeschrijfelijke rami), wclke
nit de doorbraak van den Noorder Lekdijk, voornainelijk bovendams ,
•judc kiinnen ontstaan. En ofsclioon, hoe vreemd zulks ook moge
scbijncn, er nog liedcn in ons Vaderland worden gevonden, die of
ne gevolgen van zulk ccnc ramp minder nootlottig achten , of bet gevaar , Avaarin men dien aangaande vcrkeert, zoekcn te ■'t erkicincn ,
ze.o hcoft toch de algcmecne verslagcnlieid en schrik, die in Novem!)cr
1S21 in Holland gehccrscht hebben, gciiocgzaam aangewczcn, Averwaarts bet gevoelen ■\'an bet algemecn overbeble.
IDe IJasel hektrauTn fic2°. Zoodra de omstaiidigbedeii zulks gedoogen, zal ook de IJsscl maakt
oin incerder walci
aflevocfciiin staat moeten gebragt worden, om meer water aftc^oeren.
Te dien einde, zullen eerst langs dczelve van beneden naar bovenwaarts, de voorgestelde opruimingen en vcrlaging der gronden
langs deze rivier moeten worden gedaan.
3°. 'N'^ervolgens, nadat de IJssel benedemvaavts zal zijn gesebikt Sluiting ran dcu
nijn ,
'^emaakt, om meer water aftevocren, en niet eerder y zal dc oude
dc nieuwe doorsnijHijnmond toegedamd , de tegemvoordige Lijmersebe overlaat gesloten, en
ding gemaakt.
en de nieuwe voorgedragenc doorsnijding , moeten worden daargesteld.
aau lict Spoel
4". De sluizen aan bet Spoel, de afleidingen langs den Diefdijk, cnShilzrn
andding lang* ilv^n
en verdci'c werken , daartoe bctrelvkelijk, zullen moeten worden Diefdijk.
gereed gemaakt, en ook tot ontlasting van de Waal de overlaat
door bet land van Alteiia, gelijk die door den beer Goudriaan is Ot'crlaal ran AlUn».
ontworpen, beboudens de bierboven deswegens voorgedragenc wijzigingen.
5 \ Aangaande de uitvoering van de nieuwe Menve, boe wel door Nieuwe Memede Commissie op ecne stem na, met eenparigbeid der tegenwoordig
zljnde leden besloten , is aangaande den tijd, wanneer met de uit¬
voering een aanvang zoude moeten worden gemaakt, vcrschil van
gevoelen tusseben dc leden der Commissie ontstaan.
O

'
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Vltfr ledcn oordeelen
dat do ui«uwe Merwc
dadelijk moet worden ge*
xntakt t w«nneer de overlaat door liet land ran
Altena zal vollooid zija ,
terwijl drie leden oordcelen dat men eerst de
nitwerking van den Altenaschcn ovcrlaat bchoorl
aftewAchten.

Beerache Maai*

Adcidiiig door de Geldericho vallei.

Vier leden zijn van oordeel gcweest, dat met het uitvoereii van
deze nieuwe Merwe dadelijk na liet daarstellen van den overlaat
door het land van Altena eeneii aanvang inoest worden geinaakt,
zonder dat het noodig zijn zoude, alvorens de uitwerking en goeden
of kwaden nitslag van dien overlaat aftewachten.
Daarentegcn zijn drie leden van ccn tegenovergesteld gcvoelen
gewecst, dewijl volgens him inzien men eerst hehoorde aftewachten ,
welke uitwerking de vocigedragene overlaat door het land van
Altena zoude hehheii.
Twee leden, door ongesteldheid of andere redenen, niet in de
vergadering tegenwoordig zijnde, heeft de Coinmissie overeenkomstig
de meerderheid hesloten. Deze leden hebben zich nader bij de minderheid gevoegd.
6^. Ter afleiding van de Maas zoude, in de eerste plaats aan den
Baardwijkschen overlaat, de voorgestelde vergrooting moeten gegoA en
worden, en daarna, van beneden naar boven voortgaande, de Beersche Maas worden verbeterd.
Deze werken aan den Baardwijkschcn overlaat, en Beersche Maas
zijn onafhankelijk van de onmiddellijk voorgaande, en kunnen zoo
spoedig mogelijk worden aangevangeii.
In de tweede klasse , waarvan de daarstelling zoude behooren to
worden uitgesteld, rekent de Commissie de uitvoering der volgendo
ontwerpen te moeten plaatsen , als zijnde dezelve of afhankelijk
van andere uittevoeren ontwerpen , of derzelver dadelijke uitvoering
minder dringeiid geacht.
Hiertoe brengt de Commissie de volgende :
1°. De afleiding van de Grebbe naar de Eem door de Geldersche
vallei.
Dan eerst hehoorde men aan dit werk te denlcen, wanneer bevonden wierd , dat de afsluiting van den Ouden Rijn enhet afleiden van
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ineer water naar den IJssel, alsmede de afieiding van het Spoel niet
ill staat waren, of bleven, om den overmatigen toevoernaar, enbezwaar op Nederrijn en Lek, tot ineerder ontzet der Noorder cn
Zuider Lekdijken, te matigen,
2'’. De afleiding door hct Maasw^aalschc, laiigs Weurt en Appeltern j en vervolgens door den Zuider Maasdijk beneden Dieden.
Deze zoude dan eerst dienen ten uitvoer gebragt te worden, w^anueer, na de verbetering der Beersclie Maas en van den Baardwijkscheii oYcrlaat, mogt Icomen te blijken, dat men zonder overgroote
zwariglieid, nog ineerder water naar Noordbraband zoude kunnen
afleiden.
3°. De daarstelling van den overlaat bij Hedikliuizen, zoude
afliankelijk dienen gemaakt te worden, zoo als bier boven is aangemerkt, en oin de daarbij aangevoerde redenen, van de vraag,
of, de overlaat van hct land van Altena die geriistheid aangaande
de diiurzaamheid en veiligheid der overlaten bij liooge o's^erstorting,
oplevcrt, die voorondersteld wordt, dock w'elke de Coinmissie vergeefsch heeft getracht te verkrijgcn.
4°. De algeineene verbetering van den loop der rivieren, door
strooinleiding, moot iioodAVcndig nit den aard der zaak, langzaain
voortgaaii, tenvijl het brengcn der djjkcn langs de wederzijdsche
oevers tot gelijke hoogtc cn een regehnatig verhang, zoo spoodig
zal kunnen geschieden, als de geldelijke iniddelen dit zullen toelali;'.!.
OvG)'ic6ying hoe de voovgedrctyene oniwerpeii zouden behostigd
moeten tcordenNadat do Coinmissie , volgens haar beste weteii, aan Uwe Majesteit
de iniddelen heeft voorgedragen welke naar haar inzieii zouden
hehooren in het ‘werk gesteld te worden, om de gevaren te lenigen.

Afleiding ran M'eurt
door het Mna^-Waalsche.

Afleidiu.g
huizen.
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met dewelke de hoofd-rivieren van ons Vaderland een groot gedeelte
van hetzelve jaarlijks en hoe langer hoe meer bedreigen, zoo blijft
voor de Coinmissie nog ovcrig, naar aanleiding van Uwer Majesteits
verlangen, de iniddelon aantcwijzen, om de bekostiging van de
voorgedragenc werkeii door de zoodanige te doen dragon, wclkc bij
de daartesteheii afleidingen incer of minder onmiddcliijk belang
hebben, en doze bekostiging alzoo zoo veel docnlijk buiten lastc van
’s Rijks schatkist te doen jjlaats hebben.
13:1 Is ccuu
lijLo tdak.
De Commissie mag voor Uwe ftlajesteit niot verbergen, dat dit
gedeelte van Hoogstdcszelfs last haar des te moeijelijker en bezwarender is voorgokomen, naar mate zij hare denkbeelden omtrent de
daartestellcn werken achtervolgens Iieeft bepaald , en naar mate zij
tot het A^oordrageu \an die werken is geleid gevvorden door de
beoordeeling dcr uitgestrckte belangen, wclko door dczelve moeten
worden bevoordeeld , en M'olke dczelve derhah e aanraden en noodzakelijk maken. Want toch (on Uwe Majestcit zal, vleit zich de
Commissie, deze Avijze van zien niet ongegrond oordcclen) de gevaren, met wclke zoo vclc belajigrijke gedeelten van Uwer Majesteits
Rijk jaarlijks bedreigd worden, bcpalen zich niet tot enkelc plaatselijke aangelogenheden , maar veclecr zijn onderscheidene provincien, als Noordbraband, Gelderland, NoordliolJand, Ziiidholland ,
Utrecht, Overijssel, de eene meer de andere minder, aan die geva. ren, en sommige gedeelten zelf aan eene gelieele verwoesting,
blootgesteld. Zoodat, indien het gebeiirde , dat de gegrondo A rees,
door alle kundigen dienaangaande gekoesterd , zich ongelukkig verwezenlijkte, zeer zeker het welzijn van liet geheelo Rijk aanmerkclijk zoude lijdcn, en dat aan don algemoenen voorspoed hierdoor
een schok zoude worden toegebragt, welke men bezwaarlijk zonde
te boven komen.
Cuminirsi »>iot iiici
De naauwe band in aanmerking nemende, welke niet alleen
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bestaat tussclicn liet welvaren en hct behoiid der onderscheidene
zoogenaamdc Noordelijke provincien van Ixet Koningrijk der Nederlanden, inaar ook tussclion deze cn de meet zuidelijk gclegene
gedecltcn van lietzcive, en tevens in overweging neinende , dat hct
oogmei’k (ior door do Commissie voorgedragcnc werken niet alleen
op enkcle of weinige streken toepasselijk inoet Worden geadit, maar
dat derzciver nitwcrkselen vcel ineer eenc algetneeixe streldciiig
liebben, dan wcet de Commissie niet aan M'elke bijzondcre streken
of jiroA incien , op goedc gronden van bilJijkheid, de kosteii van elk
der vooigcdragene werken zoiiden beliooren te worden ojDgelegd.
De Commissie vermeent dit gevoelen te nioeten toelicbten, door
de strekking \an de werken, Avelke zij heeft voorgedragon, iiader
aan Uwc Majesteit te ontwikkelen.
Wat den overlaat dooi' de Lijmers , en de daarmede in verband
staande oprnimingen langs den Gelderschen IJssel hetreft, deze
werken hebben ten doci niet alleen bet voorkomen van eenen te
grooten aanvocr van water en ijs naar den Nederrijn en Lek, gelijk
inede de daarstclling van eenen -afvocr van een gedeelte der Opperrijn-w’ateren , tot vermindering van bezwaar voor de W^aal, en bij
gc\ olgtrekking, voor bet beneden gedeelte der Brabandsebe Maas,
inaai zij zullen tevens strekken, oin eenen beteren afvocr van w^atcr
cn ijs aan den Gelderscben IJssel te vei’scliaffen, cn om derbalve
ook van do zijde, voor de, langs deszelfs boorden gclegene streken
bet gevaar v'an doorbraken en ovei’sti-oomingen te verminderen.
In de boven bcdoelde W'crken inoeten derbalve ’t zij nicer’t zij
minder, onmiddellijk gcrekend worden belang te bebben de provin¬
cien
Gelderlaxid, Noord-en Zuidholland, Utrecht en
OverijsseL
Omtrent de versterhing en verhooging van de Noorder Rijn- en
LehdijJien, alsmedc eene afleiding, langs den DiefdiJJt^ met atle
43
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de daarmede verbondene werken, zal de Commissie aanmerken, (lat
het oogmcrk dezer, met clkander in verband staande, werken niet
alJcen is de verzekering van de vcrdediging der belangrijke dijkslinie,
door dewelke de strcken, gelcgcn tusschcn de Lek, hot IJ en de
Noordzee , met allc de , zich daarin bcvindende, droogmakerijen ,
incren cn ])lassen tegcii den indrang van het rivierwater worden
bevciligd, maar cen gedeclte derzclvc moot tevens dienstbaar zijn,
om ondcrsclieidcne der zuidwaavts van Nedcrrijn en Lek gelegenc
laiiden voor djjkbreukcn, met do noodlottige gevolgen derzelve , to
behoeden , en ondersclieidenc gcdceltcn van de provincien Gelderland t Ncord- en ZnidJtolland cn Utrecht, mocten dcrhalve gerekend worden, dc ecne inecrder, de andcre minder, belangbij bovengeuieldc werken to hobben.
Door de oprnimingen en de verheteringen van de Beersche Maas ,
met het geven van nieerder vermogen aan den Baardicijlischen
ovcrlaat, zoiide een meer krachtdadige afvoer van de wateren der
bovenwaarts gelegenc gedeelten van de Brabandsche Maas, worden
daargesteld, welkc wel onmiddellijk grootendeels zoiide mocten
strekken tot het verminderen der gevaren van dijkbreuken en overstroomingen, langs den Noordclijken Gelderschen oever van gemeldc
rivier, gclijk mode, om cenige polders aan den Ziiidelijken Noordbrabandschen oever, voor soortgelijkc rampen te bewaren, maar die
overlaat meet daarenboven dc strekking licbben, om door het aftappen van liet Maaswatcr dc benedenwaarts denzelven gelegene gedeeltcn van die rivier tot cenen Jagen stand te hoiiden, en daardoor
meer gelegcnhcid aan den ovcrtollig Imogen waterstand van de Waal
to geven, om zich door hot kanaal van St. Andries en over den
overlaat van Heerewaarden op de Maas te ontlasten, waaruit eerie
vermindcring van gevaar moet ontstaan, zoo wel voor het Rijk van
Nijmegen, het Maaswaalsche en den Eommelerwaard, als voor dc
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Geldcrsche stricken, tiisschen de Waal en de Lek gelegen, en diis
ook in sommige omstandigheden cn bij gevolgtrekking voor de, bij
overstrooining van gemelde streken aan soortgelijke rampen blootgesteld wordcnde , landeii, welke door de Dief- en Lingedijken worden bescljcrmd, zoo dat bij de bier bedoclde werkcn alweder ondersclieidcnc gcdeelten , alhoewel in verscliillcnde ina^e , van de provincien van Noordhrahand ^ Geldevland ^ Zduidholland en Utrecht,
inoeten gerekcnd worden belang te bebben.
De overlaat door Jiet land van Altena en de daarstelling van
eene nieuxce Merwe, becft ten doel, niet alleeii do uitsluitende
ontzetting van sommige streken , maar vccl meer eeiie meer aSgemeene, want door dczelve moet aan de, omstreeks Woudricbem
vereenigde , w'ateren van do Waal en van de Brabaiidscbe Maas ,
eene betere gelegenbeid tot afvoer naar bet HoIIandscbe Diep,
worden gcopend, waarvan de gevolgen niet alleen ziillen inoeten
zijn, bet vermindcren der gevaren van doorbraak en overstrooming
voor bet land van Altena en Heasden, maar bijzondcr ook voor
den Bommeler- cn Tielerwaardcn en aangrenzende streken , de Yijf
Ilecrcn landen en den Alblasserwaard; zullende die verbeterehde
afvoer naar bet HoIIandscbe Diep tevens eene giinstige uitwerking
inoeten bebben op bet in Averking brengen van de bierboven reeds
aangebaalde afieiding der booge Nederrijn- en Lekwateren langs den
Diefdijk enz., alsmcde op de betere uitwatering van ondersebeidene
landen in die oinstreken, en zoo rangsebikken zicb dan onder’ de
belangbebbende streken in bovengemelde werken eenige gedeelten
van Noordhrahand en zeer aanzienlijke gedeelten van G elder land ^
Noord- en Zuidholland cn Utrecht.
De overlaat door bet land van Maas en AVaal oppervlakkig beoordeeld, zoude kunnen sebijnen meer bijzondcr te zijn in bet belang
van de Overbetuwc, van bet Bijk van Nijmegen, en van bet land
43*
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van Maas en Waal, ten einde Iiet water van de Waal naar de Maas
afteleiden.
Men behoeft zick cchter sleclits voor oogeii te stellen, welke gcvolgen eene doorbraak in dc Overbetiiwschc dijken op de benedenwaarts gelegen landen tot aan bet riviervak de Noord kan bebben,
en maar al te dikwijis gebad Jiecft, om te gcvoelen, dat bet
ganscbe land tusscben Waal, Meiwe, Nederrijn en Lek, onder
de belanghebbenden in voornocmden overlaat meet gerangscliikt
worden, waaruit dus blijkt, dat bebalve voorname gedeelteii van
(relderland, ook te dezen cenige gedeelten van Zuidholland in aaiiraerking komen.
De overlaat langs de Grebbe zoude moeten strekken tot eene
afleiding van de -w^ateren des Nederrijns; deibalve beboeft bet geen
betoog, dat de belangbebbende te dezen aanzien wederom zijn, dc
zoo even opgenoemdc landen, benevens alle de door de Noorder
Lekdijken gedekt wordende allerbelangrijkste strekcn van bctPiijk,
en derbalve onderscbeidene gedeelten van Gelderland, Noord- en
Zuidholland en Utrecht.
De overlaat van HediJihuizen inoet worden bescbouwd te staan
in een onmiddeIJijk verband met den overlaat door bet land van
Maas en Waal, on bijzonder, ten einclc de benedenwaarts van derzelver uitloop gelegene sti’eken van Noordbraband en Gelderland
voor bezwaar van water te beboeden, en te dezen aanzien koincn
derbalve bniten en bebalve Noordbraband, betwelli. bet lijdcnde
deel zoude worden, dezelfde belanghebbenden voor, als door de
Cominissie bij de beschouwing van laatstgemelden overlaat zijn
opgegeven.
Het is gemalckelijker, aan Uwe Majesteit eene algemeene opgavc
^
^
tc doeu Van de provrncien en van de streken lands, wellcer belang,
betzij minder hetzij meerder, met dc voorgedragene ontwerpen in
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aanraking komt, dan op eenigzins voldoende groudeu eene berekening te vestigen van de mindere of meerdere mate van dat
belong, van den minderen of mcerderen graad van zekeriieid, of
van bewaring tegen dijkbreuken en overstrooming eii alle derzch er
verschrikkclijke gevolgen, welke deze of gene der belangliebbende
streken iiit de te maken werken te wachten liebben.
De Commissie meet aan Uwe Majesteit bekenncn, dat zij vergecfs
heeft getracht tot voldoening van Hoogstdeszelfs geeerl>ied!gd A’crlangen, zoodanige berekeningen daartestcUen, om daarop eea billijken oinslag der te makene kosten te vestigen.
Zij heeft niet kunnen slagen dit op zoodanige Avijze iiiterigtcu, dat
het mogelijk bleef de noodige Averken nittevoeren, en dat do billijkheid, bij het omslaan der kosten, wierd in acht genomen; en naar
mate; dat de Commissiej in die zaak, verder is dooi’gcdrougenj is
dezelve niet alleen hoe langer hoe mocijelijker A^oorgckoinen, maar
zij vermeent dat het niet mogelijh zal zijn, zoodanige berekening
volgens don waren staat der zaken te doen, zondcr gevaar te loopen , om A'an alle zij den, in het whlekeurige te vallen, eu daardoor
aanleiding te geveii tot de incest gegronde Idagten, aan welke het
niet mogelijk zijn zoude gehoor te geven, zonder AA’eder nienwc en
even gegronde Idagten uit te lokken.
Ook de geschiedenis A'an den waterstaat leert, dat in A'roegere
jaren, toen uit hoofde van den staat der regcring Aan dit land, zulk
een omslag A^an kosten, tusschen A'erschillende proAdneien volstrelvtclijk moest plaats hebben , juist door dezelA'e de nuttigste ontwerl)cn dilvAvijls eene lange reeks van jaren vertraagd, en somtijds
geheel achter zijn gebleven.
Men Avas namelijk, en moest het altoos oneens zijn, aangaande de
mate A-an nut of A^oordeel, Avelke deze of gene proAuncio van de
voorgeslagene maatregelen zoude trekken* Somtijds Averd niet het
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bgzonder voordeel van eene provincie, maar veel^er de rijkdom of
welstand van dezelve tot maatstaf gebruikt.
Van hoc vele vertragingen en belemmeringen dezc omslag der
kosten oorzaak is gewcest, ter gelegenheid van de doorgraving van
het Bijiandschc kanaal, is nit de gesclxriften dien aangaande over
bekend, en toen de Baardwylcsclie overlaat zoude wordeii daargesteld, vond Lulofs het ondoenlijk eenen omslag over de belangliebbcnden te maken, met ^YeIke genoegcn kon genomen worden (*).
Bij het bcoordeelen van deze zaak is bij de Commissie de twijfel
gerezen, cn Uwe Majesteit gelieve de goedheid te hebben, de vrijheid dezer aanmerkingen niet ten kwade te duiden, of de menigvuldige, niet alleen tot sommige strcken of provincien zicli bepalende, maar indedaad algemcene, bclangen, welke met de betere
afleidingen van de Nederlandsche hoofd-rivieren in verband staan ,
cn welke jaarlijks door den gevaarlijken staat van die rivieren meer
of min worden bedreigd, niet zouden mogen gerekend worden van
dien aard te zijn , dat de kapitale en kostbare verbeteringen, welke
men verlangt dat te dien aanzien worden daargesteld, en M'elkcr
goede uitslag, zonder twijfel eene gunstigc uitwerking zoude hebben
op het gezamenlijk welzijnvan het gehcele Rijk, geschiktelijk zouden
kunnen cn behooren te worden bckostigt, ten laste van de algemeene schatkist, welke zonder eenigen twijfel het grootsto belang
heeft, dat zulke aanzienlijke gedeelten van het Rijk , als waarvan
in dezc zake is, niet w'orden bedorvcn of gehecl verloreu gerakcn,
en de financiele aangelegenhedcn van het vaderland aan onberekenbare schade blijven blootgesteld.
De Commissie waagt hierbij eene vergelijking te voegen , dcwelke
zij gelooft niet gezocht of ongegrond te zijn.
(*) Resolutien van Holland 17G5, p. 522 on 719.
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De hoofd - rivieren van ons vaderland, tegen dewelke hetzelve
jaarlyks te strijdeii heeft, kunnen als deszelfs physieke vijanden
worden aangemerkt, door welke hetzelve voor ecn gedeelte elken
winter met ondergang en verwoesting wordt bedreigd, en zoude
het dan wel als ongepast kunnen worden geaclit, dat de groote
verdedigings-niiddelen tegen die vijanden, door het algemeen wierden getorscht, even als door dat zelfde algemeen worden gedragen
do kosten van alle verdedigings-middelen tegen de vijanden, welke
staatkundige gebeurtenissen aan UwerMajesteits Rijk kunnen berokkenen, en door hot slagcn van wclker ooginerken zelf niet eens
zoodanige verwoesting en ondergang van zeer aanzienlijke on in do
schaal van hot welzijn des Rijks zvvaar wegende gedeelten van het¬
zelve zouden gewaagd worden, als zcker zoude plaats hebben, bijaldien de beteugcling dor rivieren gcheel onmogelijk inogt worden.
Het is dan, om alle de bovengemeldc redenen, dat de Commissie,
hoezeer ocnigzins schoorvoetondc, vermeent aan Uwe Majestcit te
inoeten voordragon, do bekostiging der in doze bedoelde, tot afleiding of bcteugeling der rivieren strekkende, werken niet te brengen
ten laste van bijzondere streken of van eenige weinige provincien,
maar ton laste van de algemeene schatkist des Rijks.
Tot het doen van dit voorstel vermeent de Commissie eenen
nieuwen grond aantetreffen in het, onlangs door Uwe Majesteit
aangcnoinen, en door de beide Kamers der Staten - Generaal
toegestemd, beginsel, dat de door de watersnooden veroorzaakte
schaden en verliezen zoodanig uitgestrekt en groot kunnen zijn, dat
tot herstelling on leniging derzelve de krachten en middelen van
cnkele streken of provincien moeten geacht w’orden te kort te
schieten , en dat er toevliigt moot genomen worden tot meer alge¬
meene hulpbronnen, aan welk beginsel dan ook de wet van den
34ea Maart 1825, houdende daarstelling van middelen zoo tot her-
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stelling (ler door dc storraen en vlocden van February bevorcns
veroorzaakte scliaden als tot afwcring van verdere onheilen het
aanwezen vcrschuldigd is.
De scliaden en verliezen, wellce aanleiding hebben gegcven tot
bovengemelde wet, zijn, wel is Avaar, veroorzaakt door dijkbreuken
eu OA^erstiooiningen , welke door zeevloedcn zijn te Aveeg gebragt,
docli dc Commissie ineent bet er gerustclijk voor te mogen liouden,
dat liet hicrboven aangchaald bcginsel cvcnzcer tocpasselijk zoude
zijn op soortgelijke groote schaden on A^erliczen, die bimnen oorsprong zoudcn Iiebben uit de verwoestingen van rmerdijken , en uit
OA’crstroomingen door rivierwateren. Dc gevolgen tocli van deze
laatsten tot ondergang A-an lioogst aanzienlijke gedeciten van Uwer
Majestcits Rijk , zouden toch nog oneindig erger en meer onlicrstcibaar kunnen zijn, dan die van de ZAA^aarste zcevloeden. En AA-anneer deze redenering gegrond is, dan oordeelt de Commissie ook
dat er alle reden bestaat, om tot voorkoming , onder Gods ze-en,
van zulke groote onheilen, tot die zclfclc bulpbronnen tocA lug° te
nemen, AA'elke zouden moeten strekken , om , zoo zulks nog mogelijk zoude zijn, naderhand eenigzins en Avelligt slechts voor ocn
gering gedeelte die groote onheilen te lenigen, nadat dezeh e zou¬
den hebben plants gehad.
Hydrographische haart en algemeen depot van kaarten, opnemingcn
en otitiverpen, hij het Departement van den IVaterstaat.

Nulllgheid van meer
algcmeene
T«rspreiiliag
TAU rivicrknodigd kennU.

De Commissie hoopt, dat Uwe Majesteit geenszins euA'elzal dniden, Avanneer zij de vrijlieid neemt aan Hoogstdezelve een voorstel
te doen, hetAvelk zij meent, dat tot bevordering van algcmeene
rivierkundige kennis , en mitsdien tot nut des vaderlands strekken kan.
Dat dc verspreiding van eene algeraecne kennis A^an den toestand
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onzer rivieren zeer nuttig zijn kan, behoeft gewisselijk geen betoog
voor bet verlicht oordeel van TJwe Majesteit. De Commissie heeft
meer dan eens gelegenlieid gehad, om tot haar leedwezen optemerken,
dat deze kennis niet zoo algemeen onder onze landgenooten is verspreid, als wel wenschelijk ware. Niettegenstaande de menigvuldige
gesclu'ifteii, over deze belangrijke onderwerpen, in liet liclit gegeven,
heerschen omtrent dezelve, nog bij velen zonderlinge vooroordeelen.
Voorheen, toen de meest belangrijke stukken over den Mnterstaat der Vereenigde Nederlanden, in do vergaderlng van Hol¬
land beliandeld werden, was men gewoon, de voornaamste
inemorien, door ’s Gravesande , Witticbius , Cruquius, Lulofs,
Bolstra en Brunings opgesteld, in de resolutien van Holland te
doen drukken , en de daarbij beliooreiide kaarten te doen graveren.
Die stukken strekken thans nog tot gids voor ben, die van
de beweeggrouden van de toen of ontworpen of iiitgevoerde
werken, eenige kennis willen erlangen. Docli naardicn dezelve niet
algemeen verkrijgbaar waren, heeft derzelver nut, tot verspreiding
van rivierkundige kennis, niet dan beperkt kunnen zijn.
In later tijd heeft men nagelaten de belangrijke stukken , welke
sedert bij de regering zijn ingeleverd, door den driik gemeen te
maken, en bet is thans dikwijls moeijelijk, en bet zal in bet vervolg nog moeijelijker worden, nategaan, wat over deze of gene
voorgeslagene onderwerpen is gezcgd en geschreven. Wenschelijk
en hoogst nuttig zoude bet der Commissie voorkomen, wanneer er
bij bet Departement van den Waterstaat een algemeen en wel
ingerigt depot van kaarten, plans en ontwei'pen, wierd daargesteld,
welke in bet vervolg van tijd, tot leiding zouden kunnen dienen voor
ben die geroepen zouden worden, om zich omtrent deze onderwerpen
te onderrigten, of daarover to oordeelen.
Demeinorievan denlieer J.Blanken Jz.,inlS15, met velebelangrijke
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kaarten en bijiagen, aan Uwe Majesteit ingediend i Icon j indien dezelve in 'druk wierd .uitgegeven , veel licht over de geschiedenis,
njdrogr«ii]u\che kaArt
den tievr J. l)lau->
V«»tt

Koft« beichrijvlu^ ran

doaa kaatl.

•\'an den waterstaat verspreideii.
Bij deze memorie is eene algemeene hydrograpliische Icaart gevoegd, op dezelfde scliaal, als de groote kaart der noordelijke
provincien van den Gcncraal Kraijenhoff. Op dezelve vindt men
meest alle voorheen gcYormde uitgevoerde en onuitgevoerde plans
ter verbetcring van den waterstaat; alle, of ten minste do
meest bekende dijkbreuken zijn er op aangewczen; de Jigging van
vele der diepgekelderde droogmakerijen beneden AP. zijn er in
opgeteekend.
Van deze kaart, welke cen vrij volledig overzigt van den toestand van onzen waterstaat , met betrekking tnt de ^rivieren oplevert, heeft de Cominissie dc eer eenc kojiij overteleggen , vermeerderdmet alle de sedert dien tijd voorgedragene ontwerpen, en bier
en daar, waar dit noodig bevoiidcn wderd, verbeterd, geteekend
op een gedeelte der gegraveerde kaart van den Generaal Kraijenhoff,
en bij dezelve eene korte besclirijving gevoegd , die de Coininissie
meent dat niet geheel nutteloos, tot beter verstand dezer liydrographische kaart, zijn zal.
Welligt oordeelt Uwe Majesteit bet niet ondoelmatig, dat dezo
kaart, en de daarbij behoorende uitleggende korte bescbrijving algemcen verkrijgbaar worde gesteld; en de Commissie heeft met den
beer Generaal - Majoor de Man, Directeur van bet archief van Oorlog en bet toi^ograpbiscb bureau, onder Uvver Majesteits nadere
goedkeuriiig sebikkingen beraamd, om dezelve voor degenen, die
zulks zouden begeeren, bij bet topographiscb bureau te doen
afleveren en teekenen voor den prijs van ^ 50 ieder exemplaar,
buiten en behalve de kosten van bet afschrijven of doen drukken
der inlichtende bescbrijving.
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Bij aldien Uwe Majesteit van het nut, hetwelk de verkrijgbaarstelling dezer kaart en bijiage zoude kunnen aanbrengen, overtuigd
was, dan ineent dc Cominissic aan Uwe Majesteit te moeten voorstellcn, oin deswegcns de noodige bevelen aan, cnautorisatie op den
Directeur van lict archief van Oorlog en topograpbiscli bureau te
willen doen verstrekken.
Aannierhingen wegens het personeel van den
waterstaat,

Dc Coinmissie zoude bier bare voordragt kunnen besluiten, indien
zij nict rekende verpligt te zijn, aan Uwe Majesteit eenige aanmerkingen te inocten inededecleu, wellce de ernstige OA^erweging van
den tocstand van ons vaderland, met betrelclcing tot de rivieren, bij
haar heeft doen ontstaan.
Indien deze aamnorkingen al mogten geoordeeld worden minder
tot de taak te bebooren, wclkcr dor Coinmissie is opgedragen, zoo
zullen dezclvc gewisselijk bij Uwe Majesteit gereedeiijk versebooning
vinden, naardicn dezelve alleen aan zuebt tot bet algemeen welzijn moeten toegesebreven worden.
Hetgeen de Coinmissie bier bedoelt, is bet personeel der genen, aan wie het bestuur der dijkcn en do rivierwerken is op¬
gedragen.
Gedceltelijk is ditbestuur aan dc bcambten van den waterstaat,
en gedceltelijk aan Heemraadsebappen cn Dijkskollegien toevertrouwd. Wanneer zoo wel bij bet aanleggen der werken, als bij
het onderbouden derzelve, en vooral in bet uur des gevaars, tusschen deze twee verscbilleiide besturen geene overeenstemming
heerscht, wannecr, in plaats van tot een gemeenschappelijk doel
werkzaam te zijn, er botzingen plaats hebben, en de eigenliefde in
44*
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Iiet spel koint, waar de liefde tot het vaderland alleen de rigtsnoer
behoorde te zijn , dan Sire! kunnen de gevolgen noodlottig en onbeTekenbaar worden.
De Commissie zoude van oordcel zijii, dat de betrekkingen tussclien de beambten van den waterstaat en de Dijksbesturen nader
geregeld en op een meer eenparigen voet beboorden gebragt tc
worden.

De zorg nict alleen voor eenc goede, maar voor eene nitmuntende zamenstelling van bet pcrsoneel, zoo wel van de Ingenieurs van den waterstaat, als van de leden der Dijksbesturen’,
en ook van bunne dijkmeesters en opzigters verdient de hoogste
aandacht. Kustbare werken kunnen door nalatigheid of onkunde
der genen, waaraan liet toezigt daarover is toevertrouwd, inislulcken. Uitgestrekte clistrikten kunnen bij vroegtijdigen ijsgang of
hoog opperwater, gelijk bij ■\oorbeeld dat van November 1824,
in gevaar geraken, wauueor men verzuimt zir.b vroeg genoeg dc
vereisclite boevcellieid materialcn aanteschaifen.
Wanneer leden A’^an Hcemraadschappen of Dijkskollegien zich tc
veelverlateu op bunne dijkmeesters of opzigters, wanneer tot deze
posten gecne liedcu van genoegzame kunde en moed worden aangesteld, of Avanneer zullce personen door ouderdom of ongesteldbeid
buiten staat geraken, om in de AV'internachten, bij ijsgang en storm,
de leden der Dijksbesturen met buiinen raad en bijstand te dienen,
dan kunnen er onlierstclbare rampen gebeuren, die men met meerder kunde en zorgvuldigbeid, bad kunnen ontgaan, en uitgestrekte
distrikten Avorden dikAvijls overstroomd, ten ge\'olge van de nala¬
tigheid , ouA'oorzigtiglieid of gebrek aan kimde en moed van een
enkel ondergesebikt persoon.
Er zijn toch voorbeelden voorhanden, dat bij bet overloopeii van
eenen dijk, de genen, aan wier zorg dezelve was toevertrouwd,
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zicli reeds van daar hadden begeven, en de dijk toch nog door
anderen, van elders derwaarts gesneld, is behouden. (*)
Het zal wel overtollig zijn, hierbij langer te verwijlen. Het hoog
belang van deze zaak loopt zoo diiidelijk in het oog, dat eeiie bloote
vennelding voor genoeg mag geacht worden.
Het voorslaan van middelen, om lietgeen in dezen gebrekkig mogt zijn, te herstellen, ligt biiiten de grenzen van hetgeen
door Uwe Majesteit van de Commissie gevorderd wordt.
Van het personeel der beambten "^'an den waterstaat zal de Commissic zich onthouden te spreken. Welligt ware liet noodzakelijk
door mcnigvuldiger iuspectien der hoofd - beambten, die nit hoofde
der tegenwoordig bestaande inrigting van den waterstaat en de
daarmede in verband gebragte verordeiungen, minder mogelijk schijnen, zich te verzekeren, dat de uitv^oering der AA’erken op de
volliomenste wijze vvorde volbragt. Dit zoude gelegenheid geven,
om de nalatigen te kniinen straileu, cn de kundigen en ijverigen te
leercn kcnnen en beloonen.
Doch Yooral zal het noodig zijn, om hen, die met werken van
algemeen belang, die met het Averk der rivieren belast zijn, ten
cencnmale te onttrekken aan dien provincialen imdoed, welke de
geschiedenis A an den AA^aterstaat leert, dat voor ’s lands duurste belangen maar al te dilcAvijls geheel A’erkeerdelijk heeft gewerkt.
Besluit.
En hiermede eindigt dan de Commicaie hare moeijelijke taak. Zij
heeft gepoogd IIaa’c Majesteit middelen A’oortestelJen, die m de
gegevene omstandigheden konden in het AA^erk gesteld Avorden.
(i) Zie edit Rclaas van ’tgeen is voorgevallen voor, op cn na de overstrooming
der rivier de Leek in 1771.

Mcnigvuldige inspeeticu zijn nuodzakclijk.

Provinciale
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De Tverken, die zij heeft voorgedragen, zijn tot een algemcen
overzigt aangewezen op do kaart, die hiernevens, sub litt. M,
wordt overgelegd.
De sominen welkc tot de iiin'oering dier werken vercischt woxden, vcrmeent de Commissic bier ten slotte te moeten bijeen trekken. Het zijn de volgcnde :
VOORGEDRAGENE WERKEN.
eer'ste klasse.

1. Verhooging en versterking der
Noorder Lekdijken./ 2200000.00
2. Daarstelling van ovcrlaten en maken van opruiiningen langs den
Geldcrschen IJssel.. 1400433.00
3. Aanleg des niciiwen Lijmerschen
Overlaats en sluiting des ouden
Rijnmonds.. nG1478.00
4. Aanleg van overstrooinings-sluizen
aanhet Spoel, totafleiding derLekwateren langs den Diefdijk, met allc
de daartoe behoorende "werken , als
vlugtheuvels , verzwaringen van

Transportere f 4761911.00

( 351 )
Per transport/^ 4761911.00
dijken, maken van sluizen te Asperen en bij Dalem enz.- 1756260.00
5. Aanleg van den overlaat door het
land van Altena.- 3295595.00
6. Daarstclling dcr nieiiwe Mervve
en van alle daartoc bchoorende
werken.- 2000000.00
7. Verruiming van den Baardwijkschen overlaat , en opruimingen in den overlaat der Beersdie
Maas....- 1130000.00
Totaal dcr eerste klasse. ...

f

12943766.00

TWEEDE KLASSE.

1. Daarstelling eener afleiding doorde
Geldersche vallei... - 4000000.00
2. Daarstelling eener afleiding door het
land van Maas en Waal.- 1308675.00
3. Aanleg van eenen overlaat bij Hedikhuizen....

Mcinoric.

Transportere. / 5308675.00 / 12943766.00

( 352 )
Per transport y 5308675.00/ 12943766.00
4. Algemeene verbetering van den
loop der rivieren.. ... Memorie.
Totaal der twcede klasse.- 5308675.00
ALGEMEEN

TOTAAL./

18252441.00

Deze som isvoorzeker zecr aanmerkelijk, dock eris in dezen geene
keuze.
Zonder aanzienlijke opofferingen toch, zal men , hoe men ook over
onze ontwerpen denken moge, nimmer wezenlijke verbeteringen
kuniien daarstellen.
Verbetering alleen, en gecnsziiis ecne volkomene AVegneming
van alles wat in dezen te vreezen staat, is hetgeen waarnaar men
kan trachten. De rivieren volkomen te liersclieppen, en diis radikale iniddelen van herstel daartestellen, is der Commissie, na cen
naauwkeurig en onpartijdig oiiderzoek, gebleken, niets anders te
zijn dan bet rondstaren naar een scliaduwbeeld van theoretische
vobnaaktheid, hetwelk in dezen, zoo wel als in vele andere zaken,
tot de rampzaligste dwalingen aanleiding geeft.
Hoe zwaar de last ook geweest zij, welke Uwe Majesteit der
Commissie heeft gelieven opteleggen, hebben de leden van dezelve
zich dien gaarne getroost, in bet A'ooruitzigt, dat Uwe Majesteit
altbans bun bet regt zal laten wedervaren, dat zlj niets onbeproefd bebben gelaten, om zicb A^an denzelven als eerlijke lieden, naar mate van bunne geringe kunde en ervaring, te kwijten,
dat zij zich door geene vooringenomenheid voor of tegen eenig
ontwerp hebben laten w'egslepen, maar dat zij in zaken tot
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welke beoordeeling zij zich geenszins hebben opgeworpen, en alleen waarheid hebben trachten te vinden.
Indien kundiger mannen dan de leden der Commissie, betere
plans, eu meer doeltreifende ontwerpen, aantebieden, dan zal
zicb de Commissie in derzelver uitvoering hartelijk verheiigen,
en zij betuigt geen ander gewigt aan hare denkbeelden te hecliten,
dan voor zoo verre de juistheid van dezelve door onbevooroordeelde
desknndigen erkend zal worden.
De Commissie tot onderzoeh der heste rivterafleidingen, ingesteld bij Koninlilijli hesluit van
den 15den Blaart 1821, n^. 105.
REPELAERVATS DRIEL.
J. J. C A M B I E R.
VAN VREDENBERCH.
G. MOL L.
M. VAN MAREM.
W.

A N O IM M E R E N.

A. COEKOOP.
C. A. PYL.
W. G. V E R S T E E G II.
Q E A R L E S VAN I F F O R D,

JSecreiaris,

45

B IJ L A G E N.
iJJJLAGE

].
JUihooreJidc by het rajqiort der Rivier-Commissie, ii>
dfilo 13 September 1825.

T A BELLE dor suclhcdeii van het water in hot PanuerdcnscJio kauaai.

Hoogtc

N".

A T U M S.

Panncrdensclic pcil.
Rijnl. maat.

Waargeuo-

Bcrckendc
g(?)nidde1dc
mcnc gciqlil#
sncihcid
Tolgens
delde
M. G. Beije8nc]licid.
ricck.

Berckcnde

TJcrckeiide

gcraiddrlde

gcmiddcldc

snelhcid
volgcns

snclheid
Tolgens

Pronij.

Kraijoulioir.

AAN3IERKINGEN.

1817
19^. 9'.

2,103

2,127

1,591

1 j 0 »)7

3 Maart

IG''. 9’.

1,832

1,832

1,393

1,463

3

18 dito

15^ 9’.

1,730

1,733

1,391

1,429

4

21 dito

14^ 6'.

1,605

1,610

1,322

1,387

.')

3 April

13'. 2'.

1,428

1,479

1,314

1,334

()

4 dito

12^ Ik

1,391

1,373

1,297

1,298

7

7 dito

11’^. O'.

1,288

1,2GG

1,295

1,255

8

10 dito

10''. O'.

1,130

1,168

1,271

1,271

1812
30 Junij

8^ G-'.

0,998

0,970

1,022

1,160

0,723

0,723

1,062

0,G14

0,649

1,024

13 Maart

1818

10

1819
28 October

II

1822
22 Februarij

4''. 9 ',

Dc snelhcid is inetennaat in 1",
Deze tabelle is ontleend uit cene nieinoric door den lieerc
hij den Watcrstaat , aan de Conimissic gesuppeditcerd.

M. G. Beijerinck, Ingenieur

BIJLAGi: N"-

ST A AT
DER
V AN

HE

OPNEMING

N O O R O E n - N E D E R U IJ N-

\' A N

^ M E K (.) N (J K N

TOT

vF.DAjiN jy Dr. niAAyo THAART

EN

Ij E K I) IJ K E N

K R I 51 P E >';

1825

, DOCK rrMui-.

i.r.DF.y T'Ay df. coMMiasir tot oyDF.Hzor.K

nr.B XiFSTr. jiniF.R-AFLrrnryaF.y.
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A A N W IJ Z I N G
DEK

LENGTE
DER

G L O O I J 1 N C

KRUlNS-BREEnrE,

VAN HET

BEGKF.PF.N DE

vakken
BUITEN-TAI.U

OF

ONOCRSCIICIDCN GEDECITENS.

GEDEELTCNS.

O.IAKONOKR
ZANDFADEN,ZOO
VEKRK

DES DUES.

DIE UESTAAN.

2 a 2^ maal de Iioogte.

S u 10 cllcn.

A A

N W IJ Z I N G

G L O 0 I J I N G

O

P

OF ER AL OF WET
EEN ZANDPAD BESTAAT,
MET

AFMETINGEN VAN DEZF.LVE.

BINNEK-TALD DES DIJKS.

A V

E
AAN M E It K INGEN.

D£R

VAN IIET

EENIGE

G

AANWEZIGC

RERMEN.

Lekkendijk bovendams.
Van Aiiicrongen tot dijkpaal n". 119, omtrcnt bij
Uei'kcnslctn.
Van dijkpaal 119 tot no. 124.

3200 cllen.

300

2a3

»

idem.

2j a 3 idem, doch
wat hoi gclcgen.

700

n

Van daar tot ecne bocrcnAvoningj boven dcnafwcg
naar Natewisch.

gOD

u

Van daar tot den afweg
voornocmd.

300

a

21 a 3 maal do hoogte.

74

Van daar lot Waalswaard
im Spaarhoten.

C40

a

3 idem, doch
wat hoi.

8

Van daar lot AVijk bij
Diiurstedc.

2900

a

Van daar tot dc doorbraak
van bctjaar 1747.

2800

a

Schaars 3 maal dc
hoogte, mctwatholte.

150

a

3 maal dc hoogte.

Tcgcnover de
doorbraak.

gemcldc

Van daar tot den Doomboom , ofhet Beusicliciii
scbc veer.

2350

Tot den hoek beneden
den Dooriibooin.

550

Tot bet huis Avezaat.

1200

Idem.

7|

Van daar tot cenc oude
doorbrnak.

Idem.

7^

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Hct zandpad is zeei* ii-rcgulicr
in hoogte cn breedte, de hoogte
is van 2 tot 5 palm , dc breedte
in aanlcg van 3, 2| cn 2 cl
met cenc kruin van 1 tot 2 cl.

7|

7|
B ^
doch hoogcr als
de overige dijk.
ri

a

1| a 2 maal dc hoogte.

71

a

3 idem, met veel
holte.

IJ a 1| maal dc
hoogte.

Gecne bermen doch tamelijkc hoogc landcn.

Idem.

I Idem.
II Idem.

11,2a 21 idem.

IMcn vindthier scliiiin afgaandebermen, hoog
aan den dijk 3| en aan hcl land 41 ^
onder hct zandpad.
Gecne bermen , dekruin van hct zandpad5 el
boven *t land.
Idem.

I \ Idem.
3 Idem.

7| a S

3 idem, met ecn
weinig holte.

a

Hier en vervolgens ecn zandpad aan de binnenkruin des
dijks , hoog I el.

ellen.

C1A7

1} a 1J idem.

Schuin afgaandc bermen, beginnende op
3, 4 a 4| el onder bet zandpad cn afdalendc tot 4 a 5 el onder hctzelve
ztindpad.

Hier is cenc plants wat kwelachtig.

II Idem.

Mccrcndccls schuin afgaandc bermen, be¬
ginnende 3^ cl onder hct zandpad cn
afdalcnde tot 4^ a 5 el onder hctzelve.

Hier vereisclien ceiiigc putten cn slooten
gcvuld tc worden , die kwelachtig scliij-

2 Idem , ook cnkele
jilnatsen 2| maal.
11 a 2 maal dc Iioog¬
te doch ojiUrent 100
el lengte 3 maal.

B

Het zoude noodig zijii dc kolk op bcide
eindenvan den doorbrnak, alwaardie wat
kort tegen den dijk konit, aanteAaillen.

3 Idem.

11 a 2 maal cn twee
vaklvcn , Jang 50
a 60 eilen , 3 maal
dc hoogte.

Schuin afgaandc bermen, beginnende op
3 cl onder hct zandpad, en afdalendc tot
41 a 5 cl onder hctzelve pad.
Als voren.

Schuin afgaandc bermen, aan den tee des
dijks 4 cl, en aan het land 5 el onder
hct zandpad.

Over dc helft dcr lengte buiten de bermen,
uitgegraven gronden, wclke dicnen opgehoogd tc worden.
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A A N W u 2 I N G
DKn

LEN GTE
or.R

GLOOIJING
VAN IIET

VAKKF.N

OF
ONDEnSCIIEIDnN CLDEELTENS.

EUITEN-TALU

CEDEELTEXS.
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KHUlXS-BUF-EDTi:

r)AA):oM)F.R
ELCBKi'KN

DE

ZANDPAOEN ZO»i
VF.lUci:

OES niiKS.

DIE EESTAAN.

Tot <lcn 2omcr\A'cg op
Utrecht, lungs Geitjes(laiii.

1C00 cllcn.

3 jiiaal dc hooglc
met vcel holte.

7i a S cllcn.

Tot den afwcgop Schalknijt.

2150

3 mnnl dc lioogtc
met Avcinig liolic.

71 a 8 »

Van den afweg opSchalkwijk , lot He hattcrij ,
bovcn hot Kuilciuburg<
sche veer.

800

a

3 maal dc lioogtc,
met wciiiig lioJtc.

7 4 7^

j)

^''an daar tot ann den
vcerdam van Kuilcnibnrg.

1000

n

2| u 3 inaal de hooglc.

7i

»

300

n

3 maal de hoogtc,
met vccl holte.

71

a

Tot den toren van Honswijk.

4500

»

3 maal dc hoogtc,
docli 6 a 8 palm hoi.

Van daar
n«. 2rl.

1550

ji

2 maal de hoogie.

dijkpaal

200

V

Idem.

Idem.

Van daar tot den afwcg
beneden paal n^. 32.

650

B

Idem.

Idem.

Van daar tot het oud Slijkerveer.

500

B

Voor dc benedenste wicl
aan hetzclve veer.

75

])

Tot aan paal n". 52.

tot dijkpaal

Van daar tot
n°. 26.

a

2| 4 3 maal dc hoogte,
met eenweinig holte.
Idem.

6^

A A N W IJ 2 I N G
KE.STAAT,

71

P

G

A

V

I-

O KR

Het zanrlpad hoog van 2 tot
4 ])alm bovcn dc dijkskniin ,
breed in aanicg 2 4 3 el
met ccnckruin van 1 .* 4 2 el ,
zecr irregulicr.

niNXEK-TAJ.U DES lUJKS.

A A N U' E Z I G E

-d .d .V j; 1:

s.

IJ mcerendccls 1^,
zeer weinig2 mnnl,
slechts oiigevcer200
ellen, 3 maul dc
hoogtc.

Schnin afgaandc hermea aan den tec des
dijks , 31 4 4 c] ondcr Jiet zaiidjiad, cn afgaande tot ongeveer 5^ cl op het land.

In Hit vak
plnatsen.

Ongevccr4(XJ clloii
2^ 4 3 muiil dc
hooglc, vooiis II
maal.

Met afgaandc hcrnieii, aan den tec cIck dijks
op 4 cl, cn op liet land afdalendc tot
5 cl onder het zandpad.

Aan het eindc van Hit vak
hinncngrondcii kivclachiig.

Als voren.

Zeiden 2iiinal, nicest Ointrent dc hellt dcr Icngtc bermen , aan
*1^ , 00k 11 mnal
den dijk op 2, 3 cn 4 cl, cn afgaandc
dc hooglc.
lot 5 cl ondcr het zandpad, voorntiiii <lcr
Icngle geen bermen , het land 4 a 5 l*J
onder iict zandjmd.
1^

4 1^ maal de
hoogtc.

2| maal dc hoegte.

Gcene hcnucii, het land 41 cl onder hot
Ziindpad.
Gcene bermen,
zandpad.

het land 5 cl onder hot

Ecn Lcrni breed H cl, hoog 3 el, ondcr het
zandpad.
4 JJ

Ilct zandpad is boven de kruin
des dijks van 3 tot 5 palm
verheven , met ecn aanicg van
2 4 3 el cn kruin van 114
11 el.

GK

Schnin afgaando bermon of hooge landcn ,
aan den tec des dijk.s 4 cl , cn aan het
land 41 cl oiidcr het zandpad.

I4- mnal dc hoogtc.

a

a (c f X

B E ft M F. N.

I ^ , 11 4 1 J- mnul ,
•slcchts 40 cllen
3 maal dc hooglc.

a

Idem.

O

VAN IfF.T

MET EEMGE
AFMETIXCEN VAN DEZELVE.

tot 8 0

614 7

G- I. O O I J I N <:

OF r.n AL OF MET
EEN ZANDl'An

21

«

0

a

Met afgaandc hcrmcii , aan den dijk 4 el
eii vcrslervcnde op hot land, op 5 a 51
cl ondcr het zandpad.

viiidt men vole kwelachlige

zijn de

(

( 360 )

LENGTE

A A N W n Z I N G

DER

D£R

glooijinc
VAN HET

VAKKEM
Bl/ITEN-TAEO

OF
ONDERSCIIEIDEN GEOEELTENS.

GEDEELTENS.

DF.S DUKS.

3 maal de hoo^te,
met 6 palm hmte.

Vandaar tot den afwegaan
het Waal bij paaln®. 47.

380 Ellen.

Van daar tot paal no. 5-1.

825

a

Idem.

KRUINS-BItEEnTE ,
bAARONDEK
CEGREPEN

DR

ZANUPAbEN ZOO
VEHRE
DIE CESTAAN.

7|

7i a 8

u

7 a 71

n

no. 61.

350

»

3 maal de hoogte,
met 4 a 6 pabii holte.

a

no. 68.

325

R

3 maal de hoogte,
met 6 palm holte.

Van paal no. 68 tot paal
no. 73.

300

»

3 maal de hoogte,
met 9 palm holte.

Van paal no. 73 tot paal
no. 76.

160

»

3 maal de hoogte,
met holte.

7| a 8

n

Van paal n®. 76 tot paal
no. 81.

270

n

3 maal dc hoogte,
met 9 palm holte.

71

»

Van paal no.
Vreeswijk.

tot

870

Van Vreeswijk tot paal
no. 118.

600

j)

R

81

Bij paal no. 121.

75

»

EEN

ZANDI’AD EESTAAT

2 maal do hoogte.

71

O

P

G

A V

)

E
A A N M E It K /AGE A*.

nEs

VAN IICT

MET EEMGE
AFMETINGEN VAN DEZELVE.

niNKLN-TALU DESDIJKS.

1^ a 2 maal
hooglc.

A A N W E Z I G E

B £ U M £ N.

de

Met afgaandc hermen nan den dijk op 4 el,
cn vcrslorvcndc op het land op 4^ u 5
el onder het zandpad.

11 maal dc hoogte.

Met afgaandc hermen aan den dijk op
4 el , cn verstci'vcnde op het land
5j el onder het zandjiud.

l{ali

Met afgaandc hermen nan den dijk op
4 cl en verstervendft op het land op
5 ei onder het zandpad.

Tegen dil vak vindt men binnendijks
^cchte groiidcii, waaroiu ccnc verzwaring
van het binnen-talu en opbeiiiiing dier
gronden noodig is.

2| cn 3 maal dc
hoogte met holte.
Het zandpad is boven de kriiln
dcs dijks van 3 tot 5 palm
vcfhcvcn, met cen aaiileg van
2 a 3 cl , cn kriiin van
IJ a
cl.

Ecn binnenberm breed 10 a 11 cl aan
den dijk op 3 cl, cn buiten op 4 cl
onder hot zandpad.

11 maal de hoogte.

Ecn herm breed 2| el op 1 el onder het
zandpad , met afgaandc talu van 2 maal
dc hoogte.
Omtrent- 3 maal de
hoogte docli zeer
ongeJijk in oppervlakte.

Idem.

0

GI. OOlJlNC

OF ER Al. OF MET

ellcn.

»

]i

aanwuzing

361

Het zandpad lioog 5 palm ,
boven dc kruin, breed in
aaiileg 2 a 3 cl , kruin 1}
all cl.

Gcen hermen.

11 maal de hoogte.

liicr cn daar met afdragcnde bermen ,
hoog aan den tcc des dijks 4 a 4j[ el ,
en buiicn 5 cl onder het zandpad.

11 a 2 maal de
hoogte.

Scliuin afgaandc herm aan den dijk op
4 ) en buiten op 5 el onder het zandpad.

Gecn berm.

210
46

Tegen over paal no. 79 en paal 91 beslaan wellen op ruim 30 ellcn uit de
binnen kminlijn des dijks , welke met
ecn kaadjc zijn omringd, bevattende
cen vak van omtrent 20 ellen uit den
tee des dijks , en 16 ellcn breed, in
iedcr Tan wclke kaden een duikcrtje is
tot aflelding van bet water , wijd om¬
trent 16 en hoog 20 duim, voorzien met
cene schiilf om naar welgevallen het
water optehouden of fc lossen.

Alhierschijnt dc grondzecrkwelarhlig lezijn

( 303 )

( 302 )

A A N W U Z I N O

LENOTE
DF.i:

» r. n

VAN iir.r

VAKKKN
UF

oxi»ri*.::i;nr.ir)nKr. <;F.i»i:r.i.Ti:NS.

CF.nr.ELTFNS.

Tol (ussclicii paal n^. 123

350 Ellen.

IMl 121.

u

GLOOIJING

K HUIN .S-3 K VED TE

HAAKOXnER
BEGIillFEN I>K
ZANDIMOF.N ZOO

RLITLX-TAI.O
DIJK.S.

3 iiiaal du hoogtc
met C puliii hohe.

ilaar tot p;ia! ii^. 128.

800

Idem.

» )) descheidingpaal van boven> cn
bfriicdendanis.

800

Idex:

DIE UESTAAN.

A A N V/ IJ Z I N G
OF HR AL OF MKT
KKN ZANnP'n BF.STAAT,
MKT r.KKua:
AFMl-TINGI.ri VAN DJlZEI.VE.

VAN HEX
BIKNKN-TALU DESDIiKS,

a 2 maal de
boogie.

7| clleii.

Het zniidpad noog 3 cn 4 palm
buven dc kruinsbreedte als
7J

GLOOIJING

O

P

G

A

V

E

n K It
A A N \V i: Z 1 G U

B F. R M F N.

Mceren.'lccls met .'ifgaandc bcuiicn aan den
dijk op 4 cl, en builoii op 5 el oiider het
zaiidpad.

2},, 3 a 31 iiiaal de
hoogtc met holtc
nabij dc kniiii.
1,^ uiaai dc hoogtc.

Meest iiiel plaiic binncnbcrnicn aari den
tec des dijk.s, geiuicldeld oj» 34 el, cn
hiiiieii op 4 cl oiidcr hcL zandpad , het
land 5 cl under het zandpad.

Dc binnengronden veelal kwclachligi die
Yoorzicning vereiseben.
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A A N AV 13 Z 1 N G

LENGTE
OCR

D E R

VAKKF.N

ONOF.RSCIIEIDEN GEDEEI.TEKS.

cian:i:LTENS.

G t O O I J I N G

KRUINS-BREEDTE,

VAN HET

RECItEPEN DE

nUITEK-TALU

OF

DES DIJKS.

DAARONOER
ZANDPADCN,ZOO

A A N W IJ Z 1 N G
OF ER Al

G L O O I J I N G

O

r

G

A

V E

OF KIET

EEN ZANDPAD EESTAAT ,

/I 4 N Jfl E fi K / N (.* £ N.

D E R

VAN MET

MET F.l.MGE

VEltKE
DIE CESTAAN.

AFMETINCEN VAN DEZELVE.

DINNKN-TALU DF.S DliKS.

A A K \V £ Z 1 G E

B E R M E N.

Lclckcndijlc bciicilcndaiiis.
Van de sclieiJing-palcn
van boven- en bcneden>
dams tot het uUwatcrciid
sliiisjc op den IJssel.

3j0 Ellen.

2 innal dc hoogte
met Avat holie.

7|u G Ellen.

Tot dOcllcn beneden panl
n**. 3.

270

»

3 maal dc hoogtc en
ondcr de lijn.

5 a G

Tot den hoek aan den
Schaardijk. tusschen de
dijkpalen
5 en C.

530

u

3 maal de hoogte.

5,6 en 7 fi

Van daar tot paal n‘>. 16.

925

»

11 a 11 Idem.

Tot idem
iif>. 22.

beneden paal

510

»

11 Idem.

Van daar tot paal n'*. 25.

ICO

u

3 Idem met 3 a 4
palm holte.

Van daar tot 50 cllen
boven paal 3d.

550

»

Nabij paal n°. 3.5.

120

Dijkpaal n°. 40.

Dc hoek beneden paal 47.

Gccn kadc of zandpad.

1^ a 1| maal dc
hoogte.

Gecne bermen, het land 5 el onder dc kruin.

1^ maal de hoogte.

Ecn platte berm, breed 14 ellcn a 15 op
31 el ondcr de dijkskruin.

11 a 2 maal de
lioogic.

Zeer ongclijke bermen , op 3, 4 en 5 ellen
onder de kruin.

»

11 maal de hoogte.

Zondcr bermen , den tec 5| el, en het land
G cl onder de kruin.

B

11 A 11 innal dc
hoogte.

Hicr cn daar met bermen 3 a 3| el on¬
dcr de kruin, breed 2 cl, het land 5 a G
cllcn onder dc kruin.

5

u

1| maal de hoogte.

Platte bermen , breed ongeveer 8 cl op 4 el
ondcr de kruin.

3 maal dc hoogte
met 4 palm holte.

5^

u

11

»

»

. (I

Met bennen op ongelijke hoogte cn breedte,
gemiddcid 4 el onder de kruin , breed
3 cllen.

a

I| en 3 maal de
hoogte.

5}

H

3

M

»

»

lict land 5 cllen onder de kruin.

3G0

u

11 maal de hoogte
met ecn afgaande
berm.

5

]i

11

»

n

ti

Zonder bermen, den tec 4| , cn bet land
5| el onder dc kruiushoogte.

C25

0

2j maal de hoogte
met 3 palm holte.

41

a

Gemiddcid 2^ maal
de hoogte.

Idem, bet land, ruun 5 cl ondcr de dijkskruin.

300

0

11 en 11 maal de
hoogte.

5

j)

1 .j maal dc hoogte.

Met ceil platte berm , breed 3| cl op 4 cl
onder de kruin, en 1 el boven het land.

Dc afwcg tusschen dc
palcn n^. GO eii Gl.

1280

»

11 a 2 maal de hoogte.

5

1.1 maal dc hoogte.

Voor de lielft dcr Icngte met bermen
breed 3 cl op 4{ cl onder dc kruin
cn
el boven bet land.

Paal n'’. 02.

ISO

»

2 maal de hoogte met
holte.

2

Zonder bermen het land 5| el onder dc
kruin.

Paal n°. 48.

'u

5
5 a 5^

0

))

u

0

Bij paal n”. 2 inede geenc bermen
kwclachlige gronden.

Het binnenland kwelachfig.

Binnen rielland.

en

