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A A N W IJ Z I N G
oiin
ONDHRSClllillDEN GEOEELTENS.
Door j)aal n"*. 04 , tegcn
dc doorbraak Al'^- 1751.

LENGTE
DER
VAKKEN
OP
GEOELI.TENS.

200 clicn.

G L O O I J 1 N C

VAN IIET
nUlTEN-TALO
I)ES DUKS.

clicn.

11 maal dc hoogtc.

8G0

1)

Van paal n(>. 74, tot aan
dc doorbraak van 1751>biJ
paal no. 80.

450

»

Van daar om de door¬
braak bij dijkpaal no. 82«

275

«

21 Idem met lioltc.

Van daar lot paal n''. 97.

320

j)

175

Van daar tot Jaarsvelcl.

Paal n^. 74.

KRUlNS-KKr.r.nTE,
OAARONOLIC
REGItEPEN I>E
ZANOPADEN, ZOO
VEIIUE
DIF. RESTAAN.

A A N W IJ Z 1 N G
OF ER AL OF MET
KEN ZANDPAII KESi'lAAT ,
MET EF.NIGE
AFMUTINCEN VaN DEZELVE.
Gecn kadc of zainipad.

Idem.

iri s

O

P

G

A V

E
A A S M /•: R 2v 1 SG E S.

n 1'. r.

VAM in.T

ni.»Kft.

AAN W F. Z I G 1:

C E R M E N.

31 jn:in1 do hoogtc,
docli opl cl ondcr
tJo kmiti aangesloicn.

A

IJ maal de boogte.

Alct jilallc bermen , breed .S a 12 clicn
lioog 4 a 4^ cl ondor dc kriiin , on
•2 :t I cl buven hcl land.

H

Omtrciit 5 ellcn

Idem.

G b 0 0 I J I N C

a

iMel bermen breed 3 cl op 4V
de kriiin dcs dijkfj.

«

Een binnenberm ,
ondur dc kruin.

breed 5 el

3;. a 4
fioogte.

2 mnal dc lioogte met
hulle.

5

a

li maal dc lioogte.

Gcene bermen eii lagc binncnJandcii
5 a 51 cl ondcr dc kruin.

a

Idem.

5

7t

II

Ecu berm van zand', breed 5 a 0 cl op
4J cl onder de kruin cn 1 k el boven
bet land.

500

a

2 maal dc hoogtc.

5

a

Van Jaarsvcld tot paal 124

870

a

2 a 21 maal de lioogte.

6

n

Van daar tot paal n“. 125

230

a

2 maal dc hoogtc.

G

A

1200

a

IJ »

51

»

A

s

i>

0

A no. 101.

u

nc*. 140.

»

If

Gccn zaiidpad.

2, 0.5
dc lioogte.

maal

11 maal dc lioogte.

II

Jlinncn zeer laag land.

op 5 cl

5 cllen.

u

nmal de

ondcr

op

Gccnc bermen.

Zondcr bcrincii, goed binncnland, op 5 cl
ondcr dc ki'uin.

A

a

i*

Ecnberni, breed 10 a 12 clicn, op 3 tllcn on¬
dcr dc kruin cii 2 cllen faoven bet land.

H

H

A

Zondcr bermen , bet land 5 cl ondcr dc
kruin.

Van paal 00 lot 93 incluis in 1820 cene
verzakking ontdekt zijndc , hceft men
daartegen cen biniicn - Inlii gemaakt
van 3 maal dc boogtc, doch in No¬
vember 1821 ontdekte men weder ccue
ficheur, midden in dc kruin lussclicn
dc dijkpalcn 90 cn 92, bij wclkc gelegenlicid op bet biiiten-lulu cene verbreeding of aanberming van rijs en
aard is gemaakt.
ITet

binncnland inocrassig.

Even ten oosten bet dorp JaarsA eld , heeft
in den winter van 1824 cone verzakking
aan bet binncn-talu cn kruin dcs dijks
plants geliad , die door cene aanbcniiiDg
op bet biiitcn-talu des dijks is voorzien ; men sebijnt bet voornemcn te
liebbcn de kruin nicer buitenwaarts
ovcrlebrcngcn.
De wicl in dit vale gclcgen , beboort met
ecn berm te worden voorzien.
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A A N W IJ Z I N G

LENGTE
DF.R

D £ fl

G L O O 1 J I N G
VAN

VAKKEN

IIF.T

KRUINS-RREEDTE,
DAAiioNnF.n
nEGUEPEN

nr

ZANDPAOEN, ZOO
RUITEN-TALU

OF
OKDERSCHEIDEN GEDEF.LTENS.

GEDECLTENS.

Van daar tot 120 ellen
verder.

120 ellen.

nrs

ntJKS.

21 maal de hoo^te.

VEIUtE
DIE BESTAAK.

5| ellen.

A A N W IJ 2 I N G
EEN ZANOPAD

APMETINGKN VAN DEZF.LVF..

Geen zandpad.

r.INNF.N-TAl.D DES DIJKS

3 maal dc hoogtc ,
met 8 palm hoite.

5

a

1i

a

2| a3 maal dc lioogte,
met 4 paliiien hoite.

5

a

ISO

a

3 maal dc lioogte
met hoite.

5j

a

21

a

Van daar tot
n'\ 140.

d.ijkpaal

140

n

Van daar 20 cllcn boven
paal n<>. 150.

235

Van daar tot paal n®. 150.

A A^MER K INGE A.

A A N w £ z I c C

n E n M E K.

Ecn klein gedccllc met een berm , breed
3 ellen oji 4^ cl ondcr de Icruin , net
land 5 tl ondcr de kruin.

1 i maal de hoogte.

150

E

H a 11 maal dc
hoogte.

0

Van het Tienhovensche
veer tot dijkpaal n<). 145.

A V

Eon berm , breed 10 a 12 cllcn op 3J cl
ondcr dc kruin.

5

u

G

1 i maal de Iioogtc.

u

80

P

n F. R

VAN IIET

BF.STAAT ,

MET EEMGE

5^

Idem.

Van daar tot Iiet Tieuhovcnschc veer.

0

GLOOIJING

OF ER AL OF MET

Zonder bcrmcn.
Met cen berm, breed 6 ellen op 4 cllen
ondcr de kruin , bet land 5| a G ellen
ondcr dc kruin.

a

It

a

a

a

a

Gecnc bernicn, bet land 5^ cl ondcr dc
kruin.

a

a

a

Ecn berm, breed 8 cllcn op 3 a 3J el onder dc kruin, het hinncnland ligt op
5‘- cl ondcr de kruin.

maal

Zonder bennen, het land hoog als roren.

naan

n*^. 162.

420

a

igtc
2 maal dc hoogtc
met 3 a 4 pasilm
hoUc.

4j a 5

a

1J , 2 cn
dc hoogtc.

))

j)

u

u

n^. 176.

615

a

11 a 1| maal de
hoogte.

5

a

1.1 a 2 maal
hoogte.

I)

a

»

»

n®. 178.

140

a

11 maal dc hoogte,
met hoite.

5

a

II m.aal tot 2| cl
oiider de kmin
cn dan 3 nuial dc
hoogtc.

a

a

u

»

n<>. 163.

280

a

1J maal de hoogte,
met hoite.

H a
maal de
hoogtc.

Geenc beimen, het land 5J cl onder de
kruin.

a

j)

I)

Ji

no. 188.

260

I)

1| maal de hoogte.

Idem.

Ecn berm, breed van 8 tot 12 cllcn op
31 a 4 cl onder dc kruin , het land a cl
onder dc kruin.

I)

»

u

n*’. 197,

720

a

IJ tot 3 maal de
hoogtc.

5| a 6

a

Idem.

Zonder bennen, het land als voren.

a

Van daar 50 ellen bene«
den paal no. 203.

370

a

1J maal de hoogte

5

a

21 a 3 maal de
hoogte met hoite.

Zonder hermen , het land SJ el onder dc
kruin, zijnde luge grienden.

Van daar 20 ellen beneden paal no. 222.

870

a

5

a

IJ maal de hoogte.

Zonder bennen , het land 5 el onder de
kruin.

Idem.

dc

Zonder bennen , het land C cl onder de
kruin.
Gecnc bennen.

47

Voor dit vak heeft men
pakking en schaardijk.

buiten

zink-

( 371 )
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A A N AV IJ Z I N G

LENGTi:

G h O O I J I N G

DEK

UEU

VAN

VAKKEN
OP

o>Di:i:sciii:iocN cedeei-TENS-

Van
lot
II •. 22li.

diikiiaal

GF.nr.ELTENlS.

DI.S

VEItUE

DUES.

DIE l:L^iTAA^.

RINNEK-TALO desdijks.

Idem.

5.1

a

] ^ a 1 ^ i::uul dc
hoogtc.

n

a

n'‘. 243.

4(i0

a

Idem.

a

a

n

a

n \ 217.

125

a

11 niaal dc lioogte.

Van <fnar tot dc ljultcrij,
tnssclien dcpalcn n**. 253
cii 251.

250

a

u

Van dc batterij , tusschcn
dc )>a1cn n°. 2.53 en 251«
tot paal n°. 2G6.

G25

»

u

150

n

n". 280.

ArMETINGEN VAN DEZEl.VE

a

a

OOO

I

},

mual dc boogie.

5i[ a 6 ellen ,
dc kndc daarondcr begropen.
Idem.

Idem.

1 ^ maal dc hooglo
met holte.

5i a 6 elloii.

A

V

E
A A ^ M K KK1 SO EN.

A A K \V E Z I C E

Zonder bcriucn ,
kruin.

n E R M E N.

bet land 5 cl ondcr dc

Zonder bermcn , het land 41 a 5 cl ondcr
dc kruin.

maal dc hoogtc.

»

G

1) £ II

5

a

I*

VAN IIET

BESTA.Vi’ ,

ellcn.

2^ lunal de hoogtc
met 5 palm lioltc.

O

MET EENICE

5

a

a

EEN ZANDPAD

G L O O 1 J 1 N G

OF MET

dc

350

;i

OF ER AL

21 a 3 maul
liooglc.

on*. 332.

it

A A N W IJ Z I N G

330 cllcn.

n

3

DE

ZANDPAOEK , ZOO
BfITEN-TALli

a

tot dijkpaal

n.lAI'ONDEH
RKGKEPEN

HUT

n

^^an daar
ir*. 2G9.

KRUINS-RnnEDTE ,

Idem.
Met cen benn breed 3 cllcn op 2^ cl on¬
dcr dc dijkskruin , hcl land 51 cl ondcr
dczelvc kruin.

Gcen zandj>ad.

1^ n IJ lunul de
hoogtc.

Zonder bermen, het land als voren.

Oji deu builcnkaiit der kruin
eeiic kade , hoog 6 p.*tlin aanlog 15 cn kruin J cl.

11,2 a 21 maal de
hoogte.

Zonder bermen , het land 5 cllcn onder
dc kruin.

2] maal de hoogtc.

Een binnenberm , breed 20 cllcn op 3 cl¬
lcn ondcr dc kruin.-

11 a 11 -maal

Zonder bermen, bet land 5| cllcn onder
de kruin dcs dijks.

dc

hoogtc , doch I11Sseheii

i

dc

jmlen

n *. 272 tot 271 ,
2| iDonl dc hoogtc.

2 maal de hoogle
met holte.

6]

u

2,21 a 3 maal dc
hoogtc.

Mccrcndcels met goed binncnland , doch
op het beneden cindc Wat kwclacluig.

620

2 maal de hoogtc
met 5 palnien holte

6

u

1| muni dc hoogtc.

Zonder bermen, bet land 5^ cl ondcr dc
kruin.

Kort aan den binnen voet des dijks ,
wordt cene diepe sloot gevonden.

Van daar tot het mvelijn
ten ooslcn van gemcldc
stad.

140

Idem.

5

&

Een berm breed 12 cllcn op 3 ellen on¬
dcr de ki'uin.

Men acht noodig om gemelden berm door
de gracht van het Ravelijn door te
trekken;

Van daar tot door het
ravelijn tot den steenen
beer , ten oosten van de
gemcldc stad.

100

Een berm breed 4 ellen, op 4 ellen onder
dc kruin des dijks.

gelijk mede om langs den beer voornoemd cen dijk door de kapitale gracht
te trekken, hetgeen kan geschiedeo ,
omdat Sclioonlioven geenvesting meer is.

»

a

a

II'. 283.

90

anas n''. 202,
aan den nfweg naar de
6(ad Schoonhov'en.

a

2 maal de hoogte.

II

( 373 )

( 372 )

A

A

N W IJ Z 1 N G

L E N G T E Iglooijing
DF.R

VAN IIET

HER

VAKKEN

ONOF-IUSClIEinEN CEDEEtTEKS.

OF
CEDEELTENS.

A A N W IJ Z I N G

kruins-bkeedte,
DAARONDF.R
EEfinr.l’KN DE

EEN ZANDPAD BEST.A.AT ,

ZANDi’Aor.N, roo

met eemge

VERKE

AFMETINGEN VAN DEZELA E.

DES DIJKS.

O

G L O O I J I N G

OF EU AI. OF MET

P

C

A V

E
I iV Mi: i n a E A.

D K. i(

VAN IIET

A A N W E Z I C K

niNNES-TALU DCS DIJKS

E E « M E N.

DIE EF.STAAN.

Noorder Iickdijk langs
dc Kriinpcncr\vas\rd|bencden Schoonhoven.
Van Schoonliovon ncdcr- | 1450 elicn.
Avaarts lot do doorbraalc
van A°. 172G , bcneden
paal n°. 9.

tot dc door- I 4500
braakvim 1/lX), dijkvak '

Van

daar

1 h maal dc hooglc.

dc hoogte.

n°. 32.

350

»

li luaal dc hoogte

Van daar tot tusschcn de | 1750
palcn n*^. 43 cn 41.

»

14

»

1 , 15 a 14 maal

Tegen de
doorbraak
voornocmd.

Van daar lot
Gcrgambacbt.

Van

daar

tot

I

de sluis* j 1700

Lekker-

I

4700

d

tot

18C0

«

*»

Op de schaardijkcn geen kade,
overigens een kade op de
hoitenkant dcr kniin hoog
5 a 0 palmen , aanlcg 2 cl
kruin 8 a 10 palm, de schaar¬
dijkcn zijn met dc kade
gelijk.

0]> dc schaardijken 5cl ,
deoverige 5 4
a 5| el.
Als voren.

Idem.

Idem.

14, 1 i op cnkclc
pluatsen 2 maal
dc hoogte.

1 h maal

11

dc hoogte.

Op de schaardijkcn 5 el,
de overigc54
a 51 cl.

54 a 5| elicn.

Op dc mecstc piaatsen cen hinnon herm ,
breed 0 a 8 cllcn op 31 a 4 elicn onder dc kruin cn 2 a I4 cl boveii het
land.

Idem.

Dooigaande bermcn breed 0 , S a 10 cUen
enkcle piaatsen inaar 4 cllen op 3, 34
cn bier en daar 4 cllen ondcr de dijkskriiin , welke 5 el boven bet land is.

lot 2 cl ondcr de
kruin cn verdcr
24 maal,
I 4 maal, en op cnCclc piaatsen 1 ^
maal de hoogte.

Een binnenberm breed 0 a 8 elicn op 34
cl ondcr dc dijkskruin , bet land 0 a 5^
cl ondcr dc kruin dcr kade.

14a 11 maal de

Met bermcn breed G a 8 elicn op 4 a 44 cl
onder de dijks kruin , except tusschcn
de palcn n% 48 en 49 , alwaar gecn
berin bestaat , lict land aldaar 44 el ondel- dc dijks kruin.

hoogte.

14 a 1| mnal de
hoogte.

11 a 1| maal de
hoogte.

In Ammcrstol is tb.* kade will swak, en
diend bij lioog waler wcl te worden
gcobscrvccrd.

Het daar binnen gclcgcn
kwelacbtig tc zijn.

14 maal de hoogte

de hoogte.

kerk.

Van
Lckkerkerk
liakkcrswicl.

zandpaddaar
ondcr begre-

pcii.

1^ maaV, opcnkclc
plaatscn 14 niaal

»

5 cllen , het

land .sebijnt

AWinig kwel.

Op cnkele piaatsen met bermcn, dodi
zeer ongelijk liggende , 4 doch mcest 44
cl ondcr de kruin dcs dijks , het land
ligt 44 cl cn op weinig piaatsen 5 cl
ondcr dezclve kruin.

Zondcr benuen het land
kruin.

44 ol ondcr dc

In Lckkerkerk wonit het water door cen
inuur gekeerd , die ^ ^ n 1 4 cl hoven dc
daar achter gclcgcn dijk is , on Avclke
met de hovenkant 13 duim Ncdcriandsebe inaat, ondcr hcl nuipcil wordt
gevonden.

( 3?4 )

A A N W n Z I N G
1) i: u
oNDKRficiii'inriN r.rnrri.TENa.

Om
dc Rakkcrswirl
voornocmd.

Van daar tot Kriinj>en
aan de Lc^k.

LKNCTE

G t O O I J 1 N G

1>LR
VAN
VAKKF.N
OF

GCaFrXTFNS.
500 ollcii.

2000

IIKT

BIJIXr.N-TAl.U
Drs DMKS.

1J a 1 ^ luaal
hoogte.

Idciiic

( 375 )
KliUlKS-KRCr-OTE
i).\AitoNni:R

A A N W IJ 2 I N C

REGRIuJ’KN I>K

OF KR Al. OF MKT

;5ANOI'Anr.N', ZOO

ELN ZANOl'AD RESTAAT ,

vr.Ri(t:

MKT EF.SICF.

l>li: Cr.STAAN.

aFMETINCEN Van DFZEI.VE.

dc

3J- a 4
docli
dorj)
pen 5

elloa.

Gcoa kado.

ellcn ,
in het
Krim>
cllcn.

Gctx^hc kailcn , dan op cen panr
plaatscii tegcn over hiiizm
op den buitenkant der kruin »
en nabij of in het dorp
Kriiiipcn , nan den binneiikant der kj-uin.

C L O O 1 J 1 N C

Idem.

P

G

A

\'

E

OCR

VAN HET
RIXNEN-TALU DE.SDUKa.

Scliaars 1 i
dc lioogie.

O

inaal

A A N W F. Z 1 G F.

A A S M L n li / A {,* E IS,.
C E R M K N.

Zondcr bennen , het land 4^ a 5 cl ondcr
dc kruin.

Zondcr bermen het land 4J cl onder de
kruin.

Aan dc wa! is zelfs geeu berm , lictgeen
men ccliter meeiii dat dc voorziglieheid
vordcrer. zoude.

Aan de Conmissie tot onderzoek der
heste rivier-ajleidingen.

BIJLAGE N-\ 3.

’s Gravenkage den

September 1824.

Bij missives van den leJ"" April en 19'^'=“ Julij II., geliefdc de Commissie tot
onderzoek naar de beste rivier-afleidingen mij de eer te doen haar verlangcn
te kennen te geven , dat door mij mogte worden opgemaakt cn aan dezelve voorgelegd het omstandig ontwerp voor een overlaat door bet land van Altcna ,
tot afieiding van het bovenmatig water der rivier de Merwe.
Ter zoo veel mogelijke voldoening aan dit verlangen heb ik bij dezen de
eer $ afin de Coinimssie overteleggen .

!=>. Eenc uitvoerige kaart, gemerkt 1\ A , van dat gedeeltc van het land
van Altena in hetwelke de bedoelde afleidlng zoude moeten aangclegen wor¬
den , en waarop het ontwerp, naar aanleiding mijner vroegcre mcmorien en
de bepalingen , door de Commissie voorgeschreven , in deszelfs gcheel is afgeteekend ; met aanduiding in roode getalmerken, van de hoogte op welke de
respective grondslagen , betrekkelijk het Amsterdamschc peil zijn gclegen;
en waarbij door den Ingenieur tevens in acht genomcn is , bij voorkeur die
punten op de kaart te brengen , alwaar het laagste terrein in den omtrek
van bebouwde plaatsen gevonden wordt.
20. Profil over de lengte, gemerkt 1*. B , in do strckking der met gcel
getroklten lijn op de kaart sub A , loopende omtrcnt door hot midden van het
terrein tot overlaat over de buitenlanden onder Giessen , door Oiid- cn Nieuw
Altena, mitsgaders over de bekade buitenlanden, gcnaamd do Karnemelkspolder , de Prikwaard en het Boerenverdrict afgebeeld; waarop tevens zijn
gebragt eenige bekende hooge rivierstanden bij wintertijden zoo op de Merwe
te Woudricheni als op de Bakkerskil aan de defensive inundatiesluis waargenomen; gelijk mede de hoogte der vloed en ebbe in de Bleek op den

( 377 )
6^«a Jahj 1824 , welke ointrent als ordinair kunnen worden beschouwd , met
mtzondering van de eb , daar men onderstelt dat de nu gestadige Loee
bovenrivieren daarop eon merkbare invloed hebben.
30. Eene teekening in drie bladen 1,. C a , b en c ; en cahier C d, van
de dwarsprofillen der ovcrlaatkaden en dijken , welke aangelcgd ten deele
tot overkat afgesiccbt en door afgraving geopend zouden moeten worden , om
de inleiding van het water zoo veel ruimte te geven als dit in alien opzigte moeijelijk en belemmerd terrein kan toelaten.
/-k^*
5 gemerkt h. D, van de grondboringen, gedaan in het
Onde on Nieuwe land van Altena in de strekkingen der bij een eventnele
uverlaat te leggen leidijken , mitsgaders op de buitenwaarden tusscben
Meeuwijk en Woudrichem en tusscben Rijswijk en Giessen of Andel,
oo. Onder K E eene opgave van bet aantal en de hoogten der grondslagen
van de gebouwde cigendommen , langs den Maas- en Merwedijk tusscben Gies¬
sen en Sleeuwijk , als mede langs den Oud Altenascben binnen zeedijk en in
do bmnenlanden van Oud- en Nieuw Altena , mitsgaders aan den nieuwen of
Kilscben dijk ; zijnde met opzigt tot de hoogten respectivelijk in betrekking
tot het Amsterdamsche peil gebragt.
60. Onder 1*. F , eene begrooting van kosten , met aanteekeningen , van
betgecn meerder tot beoordeeling van dit ontwerp dienen kan , zoo als
ik bij dezen , door eenige ophelderende aanmerkingen omtrent betzelve zal
trachten daaraan al het licht bij te zetten hetgeen tot regt verstand der zakc,
nog noodig zoude kunnen zijn.
Dewijl de allcrhoogst bekende waterstand , bij open rivier, den 30 De¬
cember 1819 , aan de defensive inundatiesluis te Woudrichem, is geklommen
geweest tot de hoogte van.• . . 4 el 38 duim,
en te Gorinchera op. •■••♦••••••••. 3o jj9o,,
n~
boven het Amsterdamsche peil , en op deze hoogte de kruin der overstrijking
48
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aoudc worden gemaakt: zoo zal de Commissie ontwaren , dat aan de Maaszijde,
de Waard onder Rijswijk en Giessen , de gelegenheid aanbiedt om in de rigting
op de kaart bij de letters der grondboringen , B. C. I. aangewezen, door eene
kade van nog geen el gemiddelde hoogte, boven den lioogen rug dier Waard ,
eene inleiding over ruim 2600 ellen lengtc te bekomen ; zoo als ook wegens
het verdcr bijna gcheel gemis van buitenlanden en den aanval van stroom en ijs
op den Altcnasclien dijk, dc voorname inleiding aldaar inoet gevonden wprden , onaangezien de bebouwing van hot dorp Rijswijk , de doorleiding door
den bandijk aldaar, zeer beleminert, on niet anders dan door Avegruiming van
eenige huizen (ineerendeel ecliter van ^veinig waarde , als nieest met leem gcmetseld) schaars kan verkregen worden.
Aan de Merwezijde levert de Waard boven het Sleeuwijksche veer bij
1’. A, nog eene gelegenheid tot aanlcg cencr overlaalkadc , ter Icngte van
1000 ellen , welke alhier eene hoogte van circa 2 ellen boven den grondslag
des W'aards zoude verkrijgen ; dock van welke de working , door de regeling
der dijks-opening daarachter zal getemperd worden.
Voorls zullen aan deze ovcrlaatkade, aansluitendc bij F, alsmode nabij
Woudrichem , nog een pasu- dijksdeolon , te zamcn ter lengte van 500 ellen,
kunnen gevonden worden , die minder regtstreeks dan de overige aan den aan¬
val van het ijs blootgesteld en een meer hoog binnenland acliter zich hebbende, gelegenheid geven, om doer afslcchting en vcrvlakking , tot overlaat
te worden ingerigt, en alzoo dc gezamenlijke breedte van inleiding aan de
Maas- en Merwezijde , tot ruim 4000 ellen lengte te kunnen brengen , zoo
als daarop ■ bij vorige inemorien, in verland en zamenhang van het geheel
gerekend is geworden.
Do hoogte van deze afgcslechtc dijksdcelen tot overlaat, cchtcr ook eene
tempering vordcrende , zal te dien einde, volgcns de kaart, eene tweedc
ovcrlaatkade tusschen de leidijken dienen te Avorden gemaakt, AVclkers krum
tot 2,60 boven AP (dat is ook omtrent even zoo veel boven den grondslag)
verheven zoude zijn , om dan de ruimte tusschen deze kade en den bandijk ,
tegen het tijdstip dat men een ovcrloop verAvacht, door de bestaande defensive
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i„„Jatie - sluis bij -Wondricham le kunnen Yolzetlen; tcmijl 4«
nventublo Zuid-Willcrnsvaart, of andere aanslnitende kaden, op ,
.eev genn,ld.oliJk of van zolf, nog eene .e.npe.ing voor doze
zal daamellon , o„> alzoo do .nlelding do zoo veel moge^k
zaoh.hoid van ovo,a.riiking .0 versch.ffen , zoo aU do proflllon

dijk van dc
oven
,
.weed, Wo
-rknjgW
htu C. a. d

'"TonTnzLrderioTdijkon , .nascbon wolko volgonz hot voorschrif. dor
Commlssie, hot innndatio-walor moot vvotdon Lopoald , zal men opraotkon , at
do Noordolijke dijk van don bandijk ondet SUemvijk nitgaando , oorst do
rigting van do event,.olo Zuid-Wllemsvmun, hotzij aan de oozt- “'"“'“‘-I
’
zonde volgcn tot ackter den Oudbandschon watermolon bij HI, onderschoid
in liet rood cn gccl aangcwassclieii.
In hot oerste geval zoudo de sinis aan den nitloop dor Zu.d-W.lleinsvaaz
Mnnen den ovorlaat vallen, on znlka zootvel ten aanzien van de ve.hghe.d
dez leldljkz ala dor mindeve koeton on do facolt.it, on, ook mot dte zlntz te
knnnon intappen, vorkieslijk zijn, dock zouden daatbtj olf hmzon dot kebontvtng
van den onden dijk onbruikbaar warden.
In bet ttveedo goval , zoudo deze leidijk zick met eon toog on, dm
bobouwlng van don onden dijk tot ach.ov don gozegden tvamnnolen konnon
omtvondon, ton oindo dezo kofetoden buiton den ovorlaat to hondon, dock ala
dan oen zoovecl grooter lengto leidijks wordon voioischt, hetgeen traarsobtjnkjk
do kosten tot golijk of bovon do vvaatdo dor ontetgening dozer hntzen zoudo
doen klinunen , cn dan zekcr onraadzaam zoude zijn.
Vorvolgens zonde zick doze leidijk znidwesttvaarls rigten, tot tegen don
UppoUoken dijk bij K, aan do Gantohcbo atoeg, in kot land van n,ou,v
Akna , van tvaar dozolve , doe v.rkiozondo , vordo, langa dte stoog nanr
op de kaart gostipto lijnon zoudo kunuon wden dootgetrokkon tot tegen
don nionw Altonaackon bui.ondijk bovon do boataando dofonaiv. .nandaUe-alora
aan de Bakkorakil , of to nrol den end Altcnaaehen bandtjk zooveel nood.g
worden vethoogd naar gelang men zulks bet meeat geraden zoudo mogon

“dIITiL loldijk nit den Maaadijk , even benedon Gloaaon, bij GK nitg^ndo ,
noudo volgcn. do letter, dor grondboringen HMN onz. langa Uttwtjk on
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AImkerk loopen , tegen den oud Altenaschen binnendijk bij Y, envervolgens
langs dien dijk en de zuidelijke Almkade door verhooging en verzwarin-Worden doorgetrokken tot tegen den zoogenaamden nieuwen en bniten-bandijkt
bij de drie sluizen.
Om bet tusschen deze leidijken stroomende water eenen geleidelijken afloop
te verschaffen , zal het incest geschikt zijn den dijk tusschen de Uppelschc
en Karnemelkspolders (gemerkt met do letters iMxVO), door doorgravingen te
openen of te sleclitcn , ten einde den ovcrlaat in gemecnschap te stellen met
de bmtenpolders , over welkers , tveinig boven het land, vcrhevene buitenkaden,
het ingeleide w'ater dan gcleidelijk zal kunncn overslroomen, op de hoogtevan
omtrent 2,5 a 3 ellen boven Amstcrdainsch pcil. Ten einde zeldzaam en voor
korten ttjd aan de instrooming van de buiten-zeevloeden te zijn blootgesteld , en
door deze hoogere oprijzing de snelheid van den stroom over de landen binnen
den overlaat zooveel mogelijk te veizachten , cn voor zooveel men de lozing
aan den uitloop op een Wat lager peil zoude willen houden, zal men van die
buitenkaden een deel bij S tot gelijks het maaiveld kunnen afslechten, en
met eenc nj palcn en plankcn voorzien, welke ter kcering der vloedcn ,
gemakkelijk ingezet en in den winter , wannecr het noodig is , uitgenomen
kunnen worden, zoo als zulks met zeer goed gevolg in gelijksoortige kaden,
op het eiland Marken is uitgevoerd , om de vloeden gedurende den winter
zachtelijk over het eiland te doen in- en uitstroonien.
Het binnen den overlaat alzoo opgehouden water , zal voorts , nadat de
instrooming gceindigd is, deszelfs ontlasting kunnen vinden , door de ruime
leigraven welke langs de leidijken tot vcrkrijging der dijkspecie van zeJf
zullen geopend worden; gelijk ook de nafiuwten van de tegenwoordige Aim
en Bleek zouden worden verwijd en verdiept, de laatsten aan den buitenmond
bij htt. T afgedamd en met eene sluis met 4 openingen , ieder ter wijdte
van 8 ellen en ter diepte van 2,5 ellen beneden het Amsterdamsche peil voorzien,
door welke de lozing van het inundatie- cn hemelwater van de door den overlaat
ingeslotene 28G5 bunders in korten tijd zal kunnen plaats hebben , en
derwijze bespoedigd worden , dat men met weinige opmaling der laatste duimen
voor de diepst gelegene landen tijdig genoeg in het voorjaar weder droog zal
kunnen zijn , waartoe ter meerdere zekerheid bij de afsluiting van de Bleek
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(tevens voor de aJgemeene bemaling zeer nuttig) een stooinmolen zoude kunnen
opgerigt.

Worden

De lioogte der gezegde leidijken zal bij derzelvcr aanvang aan de Maasen Merwe - bandijken met deze gelijk belioorcn tc zijn, dat is circa 5' cllen
Ijoven AP , van daar ncderwaarls afdalendc tot op de aanslniting der buiten^dijkcn
ter hoogte van 4 a 4} ellen boveu hetzelve peil , oiu alzoo dcs noods de
boogc zeevloeden met het verhang van de rivier tot aan den nitlocp le knnnen keeren.
De kruinsbreedte dezer leidijk , moot ten niinsto op 4 cllen en de dorcerin-en
oj. 2 en 3 maal de hoogte worden bopaald, waardoor bet malcen dezer Icidiiken
eon zeer kostbaren aan]eg wordt , over weUce men zich wel cens later zoude
kunnen beklagen , indien gunstige ondervindingen van de inleidingen
bovenwaarts mogten doen blijken , dat de inundatie zonder leidijken ook bier
misscbien dragelijk zoude hebben kunnen worden genuiakt , door do uitgave
voor die leidijken , eerder te besteden , om de iiier vcorgenoemde middelen
ter outlasting der laatste vocten aan den uitloop te ruimer te kunnen make,,
en alzoo de uitmaling der landen ten nog meer algemeenen voordeele doorgaan;
te bespoedigen, in welk geval dezelve dan bij de bezinking der siLben
opgeboogd, in staiu van langzame verbetering in plants van de tegenwoordijrc
Inngs zoo dicperc inkeldering zouden kunnen gebragt worden.
De overigc mindcre details , raliende de gemcensebap der waterleidin<ren ;
de zoo veel niogclijke afwering van bet ijs , enz. zal de Commissie uk de
.aart on de bierbij overgelegde begrooting van kosten van zelf genoegzaan.
unnen ontwaren , zonder dat bet noodig zij deze beschrijving daarmede ,e
doen uitdijen ; dock van meer belang zal het wezen , de aandaebt te vesti^en
op do oterwegingen van den staat van werking des overlaats, waaruit^de
gronden moeten worden afgeleid om de Commissie duidelijk te kunnen doen
oordeelen over het door haar bij de missive van den 19den Julij 1S24 , no. j
gevorderd ontwerp , in cene onderstelling dat de Menve bij Hardingsveld
zoude afgesloten worden.
Ik heb namelijk bij mijne missive van den 20sten INIaart 11. reeds aangetoond: dat op de bepaalde ruimte van 4000 ellen , en de kruinsboogte geliiks
den allerhoogsten bekenden waterstand van 30 December 1819, of een half
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voct lovcn Jen voomalig lekenJen hoogsten etnnd van Mnnrt 1807, Je”
overlaa. ecn v.mogen zouJe hclben am tneome.l h.t vermogon van Je onvenleelJe M.nve op den n.iddelba„n a.and af.eleiden , nicer l-t 'Vn.er
oprijzen .« de l,eog,c vvaarop l,e,zelve , Mj IjsWng, in de .naand ^“1
geW.n„„c„ ia gcvcea.. en da. daze nllelding to. on,.ran. vannanll. .
a
varmoBCn op den nuddeltoan stand zonde l.anncn aang.oa.jan, nmnce, d,.
: L ,0. do tai„sh.og,a darbandUkenopraas, an alzoo da alla.d.ng z.nda
opbondan vardcr .a bcvaiUgan of on.ocraikend z.ndc zijn
.0. a. roan
bandijkcn n.a. 2! voatan of maardcv .aog.a va.hoogan on. nlsdan bo. .nannn
aeraflciding tot aclitmaal tc kunnen Lrcngen.
Wannecr
nu den staat van Averking des ovcrlaals met Icidij ven .
v\ anneci
J
hoevcclhcden loctscn , in
voorkesclircvene afmetingen, aan
.
,
11
p
i
he. gaval da. de ovcrs.tijking n.a. da. vcrn.og.n zoo lang blcaf aanhondan
To afleidlng nadern-aar.s .o. dan s.aa. van bas.endigan nfvoar zonde gaUon an
nijn, zoo verkrijg. ...an, »a do reads ...ear.,.alan gabez.gda an bakand.
f.Ules,an be. varmogen op den .niddelbaran stand dar r.v.er da Mar,va,
naar da laa.s.a ,vwna,„ingan van den Hear Lni.anan.-Generaal Kn..janl|^olT,
nannemende op 1716 knbiak alien of 65523 tabiak voa.an . de navolganda
De rivier meet rijzen om twcemnal hot gczegd vennogen afoclciden .
Boven de kruin dcs overlaats.
2,"'686 of 0,''8427
voor 4 maal 4, 263
voor 8 maal 6j 686
De

3 j 33/
2, 097

baadijken liggen tegemvoordig :
^
bij Giessen en Bijswijk ,
op 5,54 bet zandpad 6,12

cn 5,70 ,,

jj

Of toven Amsterdamsch pcil.
In de Merwe.
4, *'84
5, 337
6, 097

In de Maas.
5j''22
5, 72
6, 47

v . >
by oiecuwy
5,41 bet zandpad 6,00

h\\ Sleeinviik cn Woudricnem,

5,45

„

11

6,00

D. .weed, overlantoda ondcr Wondrichan,, naganoag dazalfde breed.a hab-

(
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bcnde als de inleiding aan de Merwezijde , zel de oprijzing der overstrijking
van dezelve ook aan die van de overlaatkade gelijk zijn, en den "waterstand
tusschen bcide brengen bij den aanvang van eene aflciding van tweemaal het
mcergedacbt vermogen der Mcrwe,
op 2,60 -i- 0,84 = 3,''44 boven Amsterdamsch peil.
voor viemiaal op 2,C0 + 1,34 = 3, 94
»»

,,

Do kado van de eventuele Zuid - Willemsvaart, cone lengte van ruim 2000
ellen , of dc halve lengte der buiten-inleidingcn hebbendc , zal dienvolgens de
overstrijking over dezelve voor den afvocr van tt\'eeinaal ointrent die hoogte
verkrijgcn , op welke de I’ijzing der inleiding voor viemiaal het meergcdacht
vermogen Lcrckcnd is , zoo dat de stand boven deze kado zal komen :
voor tweemaal op 1,50
1,34 = 2,S4,
voor viemiaal op 1,50 + 2,09 = 3,59;
cn dcwijl daardoor dc kruin der bovenliggendc tweede overlaatkade reeds overtroifen wordt, zal deze afstrooming reeds cenigzins mecr aan cen nit de rivier
dooro-aand verhnng nadcrende gcwijzigd worden , zoo als znlks bij het vervullen
der kom tot de hoogte der buitenkade van het Boerenverdriet, bij het aanhonden der werking, nog mecr algciuecn zal plaats hebben.
Indicn nu dc doorslrcoiiiing lang genoeg duren mogt , oni tot bestendigen
staat van afvocr tc komen en intusschen tot die mate klimt, dat de lozing
door de sluizen aan de Bakkerskil cn Bleek daarbij als onmerkbaar zonde
worden , zullen de gczegde hccveclheden nederwaarts over de evengenoemde
kaden van hot Boerenverdriet cn dc Karneniclkspoldcrs , medc ter lengte van
omstreeks 4000 ellen moeten ovcrstrijkcn, waarbij dan ook het water te diet
plaatse , even zoo wcl als bij do inleiding boven de kruin dier kaden zonde
kunnen oprijzen cn (deze gebragt wordendc tot gelijks de tegemvoordige laagste deelen van dezelve op 2,''70 boven Amsterdamsch peil) aldaar alsdan eene
hoogte bereiken boven AP :
voor 2 maal van 0,84 + 2,70 = 3,54".
voor 4 maal van 1,34 + 2,70 = 4,04
voor 8 maal van 2,09 + 2,70 = 4,79
Hieruit blijkt, dat Avanneer de buitenkaden op de tegenwoordige hoogte worden
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gelaten dan ingeval van bestendige doorstrooming de hoogten der leidijken,
ook reeds met eene afleiding van viermaal het meergcnoemd vermogen bereikt
zoude knnnen worden, waaroin -vvij dan ook hiervoren hebben aano-eteekend
D
hoe men een deel dezer kaden tot tijdelijke opening kan inrigten, ten einde
den waterstand des noods benedenwaarls op lager peil tc liouden.
De dijk tussclien den Karneiuelkspolder en Nicuw Altena zoude over eene
iengte van 1100 ellen worden geopend , cn tot omtrent 1 el boven AP afgeslecht, alzoo op 4 ellen waterstand boven AP , een prolil van doorstrooming leveren van 3300 □ ellen, waarin dus tot doorvoering van twcemaal het veriiiogen der Merwe op raiddelbaren stand , eene snelhcid zal moeten plants
hebben van omtrent een el in de secundc , en voor viennaal dat vermogen
eene snelheid van twee ellen , voor hetwelk een verval in die doorstrooming
zoude ontstaan van omtrent
duim over 100 ellen. (*)
Van den Karnemelks-polder opwaarts tusschen de leidijken kan men de afieiding ter toetse, als eene stroomende rivier berekenen naar de formule en de
coefficient 50, voor ellemaat
C = 50

|/

ot,
~k

of
M _50.s. [/'i-. SL
Stelt men dan dat bij eene afleiding van viermaal het gezegd vermogen, het
water bij den KarnemeUcs-polder oprees tot de volkomen hoogte van 4 ellen bo¬
ven Amsterdamsche peil, terwijl de rivier alsdan beneden Woudrichem de

(*) Rckent men op eene doorgraving van 20 doorsnijdingen , met tussclicn beide gelatenc ruggen, voor de huizen eene ruimte van doorstrooming latende van -t-

>r

900 ellen .

en bevattende , op eene hoogte van 2,5 overstrooming, een doorstroomings - profil van
2250 vierkante cUen , zoo zoude de snelheid voor viermaal het middelbaar vermogen dor
Merwe moeten klimmen tot 3 ellen , tenvijl p in de formule volgende in den tekst, dan
zoude worden =:b-f-2x20h, dat is 900+40x2.5. =1000 ellen, en alsdan zoude
het verval over 100 ellen bedragen 16 duuuen Nederlands.
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hoogte bereikt van 5,33 en aan de Maas 5,72, zoo zoude een gemiddeld verval van circa
el kunnen bestaan'over 8000 ellen lengte , en men heeft
dan.: a=l,5
A = 8000
Stellende wegens de kaden , de gemiddelde diepte slechts 3 ellen, terwijl de
breedte tusschen de leidijken is 2000 ellen.
dan is.s = COOO
p r= 2006
C=50 j /COOP
V 200G

1,5
8000

Log. 6000 ==3.77815
4-Log. 1,5 =0.17609
3.9542^1
Log. 2006 = 3.30233
Log. 8000 = 3.90309
-7.20542
4.74882
2.37441
Log. 50 = 1.69897
Log. C = 0.07338 of 1,184 = C
-■l-Log. 8 = 6000=3.77815
Log. M = 3.85153
M=
7104 kubiek ellen ,
dat is juedc ruim vicrinaal bet Jiiiddclbaar vermogen der Merwe.
Ijit alle deze resultaten blijkt dan, dat bij de tegenwoordige voorbepaalde
dijkshoogtc, alio dcclcn van den overlaat in onderling verband staan, en het
vermogen levcren, om in den staat van bestendige doorstrooming, tot uiterlijk
vier inalen het vermogen van do riyicr. de Merwe op den middelbaren stand,
te knnnen afvoercn , doch dat bij meerder overmaat van toevoer, tot beveiliging
eene nog mcerdcre verhooging der binnen-leidijken zoude gevorderd worden.
zoo als bij mijne vorige consideratieif:reeds is aangeteekend.
49
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Indien nu uit de voorbeelden in mijne Verliandeling over de zijdelingsche
afleidingen, § 10 en 11 is gcbleken, dat do afteleidene hoeveelheid op eenig
riviervak op zichzelve niet tot gezcgde viernialen als maximum is bepaald,
maar zich tot 5, G, of meermalen dat vermogen uitstrelcken kan; cn tevens in
§ 65 is opgemerkt, dat naar gelang door de afleidingen op de rivieren bovenwaarts, den ovennatigen toevocr naar beneden vennindert, uit dien hoofde
ook op do beneden-deelcn der rivier cene mindcre ovcrniaat dan bovenwaarts
zal to verwachtcn zijn, zoo zal derhalve ook de kans, dat de ondcrhavige
overlaat, met liet verkrijgbaar vermogen alhier toercikendc zal bcvonden worden , voor ecn groot deel afhangen van bet verband des geheels waarin denzelven ontworpen is , en als dan niet gesteld zal wordcn , zoowel ten aanzien van den te verwachten overmaat van toevoer, naar gelang van bet
l)estaan of gemis der afleidingen bovenwaarts, als met betrekking tot de bestaande afleiding over den overlaat benedenwaart^ bij Ilardingsveld. — En deze
berinncring zal dc Cominissie met mij als van zelf geleiden tot hctgccn
nn nog in nadere overweging moot komcn, op de door dczelvo bij bet twcede
punt gedane vordering om ook bet ontwerp op te makcn in de onderstelling
als of dc 3Ierwc bij Steenenhoek zoxiden worden afgcsiotcn.
Omtrent dit punt zal bet dan noodig zijn nog aanteteekcncn ;
Dat ik, tijdens den allerboogstcn waterstand bij open rivier, don 30*;'“ De¬
cember 1819 door do Ingenieurs bebbe doen opmeten de lioogtc tot welke
dezelvc op zijn boogst geklommen is gewcest, en wanrbij wierd bevonden ,
dat dezelvc op do nagenoemdc punten dc boogtc boven bet Ainslerdamsche
peil baddc bereikt, te weten:
Te Woudricbem.4,'‘39.
Te Werkendam.2, 96.
Aan den Steenenhoek.2, 64.
Aan den Sliedrecb.tschcn boek.2, 38.
Eij A. Sebram te Sliedrecht.2, 2(5.
Aan Banenhoek.81.
Te Papendreebt, aan bet veer.li 84.
A’oor zooveel derhalve de kaden langs bet zuiderboord der Merwe, op
2,'47 boven AP zijn gelegen , heeft dien boord bij open rivier overgestreken ,
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in de nabijheid van Werkendam, met . . . 0,''70
tegen over Steenenhoek.0, 47
tegen over den Slicdrcchtscben hoek. .... 0, 12;
dat is over ecne lengte van ongeveer 5000 cllen , omtrent een half el gemiddeld ,
en leverende alzoo een prolil van doorstiooming van 2500 vierkante ellen, v.elk
profil bij iedere palm meerderc rijzing met 500 vierkante ellen vergroot wordt:
en dewijl bij dc ijskaring van 27 Januarij daaraanvolgende , toen zich een ijsdam
in de Merwe bij Giessendam gezet hadde, het water te AVeikendam nog 1,'‘124
hooger wierd -waargenomen: zoo heeft dan te dier tijd eene overstrijking van
eirca H el over het zniderboord der Merwe plants gehad , doch welkewegens den
ijsdam zich voornamelijk tot het door dien ijsdam niet afgesneden deel of ongoveer 2500 cllen zal hebben bepaald.
Bij een overslag van de profillen van doorstrooming, zoo als die nit de
metingen in het proefontwerp tot scheiding van Waal en Bovenmaas , van den
Lnitcnant-Gencraal KraijcnholF kunnen worden opgemaakt, wordt men nog tot
de navolgende resultaten opgeleid:
De Merwe, boven den
TT^te/, heeft op peillaag water, eene breedte van
doorsnede van 394,'> 7 gemiddelde diepte van 5,925 en □ inhoudvan 2338 □ ellen.
Laag water boven AP.0,590
Bij o])en rivier en hoog opperwater, is de stand te Werkendam.. 2,90
dus hcogcr.2,37 X .394,7, geeft nog eene
□ oppcrvlakte van.
935
bchalve nog over de buitenwaarden circa.
200

„
„

Te zamen .... 3473 □ ellen.
De Oude Wiel , volgens meting op het prolil, heeft eene
breedtc van 440 cllen , diep 3,770 , is □ inhoud.1001,41,
hij opperwater nog 440 ellen , hooger 2,37, is □ inhoud 1042,80,
met nog over het land aan de Werkendamsche zijde circa 200.
—-2904,21
Transportere 2904,21
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Per transport 2904,21
De Merwe beneden den Ouden Wiel, breed 388,8 diep
2,53r , is... 986,38
Bij opperwater nog 388.8 X 2.30. 894,24
-- 1880,62
De overlaat tot de Kikvorsch-Kil, lang 5000, gemiddelde overstrijking van een half el, is.". 2500
□ ellen,
te zaraen. 7284,83 , dat isnicer dan tweemaal bet profil van de onverdeelde Merwe , en welke proportionele ruimte, bij dehoogererijzing van ijskaring, nog aanraerkelijk toeneemt,
naar gelang zoo als gezegd , iedere palm hoogere oprijzing boven bet zuiderboord
der Merwe, bet profil aldaar met 500 □ ellen, of i van bet profil derMcrAve vergroot.
Uit deze waarneming valt nu, mcen ik , nog te duidelijkcr in bet oog , bet
aanzienlijk aandeel dat aan deze breede overstrijking van de Merwe moet vvorden toegekend, en de oorzaak waardoor de rivier te Havdingsv'eld bevonden
wordt, slechts 5 a
v'oeten boven den middelbaren rhierstand op te rijzen ,
terwijl denzelfden toevloed hooger bij Nijmegen, Tiel en Bommcl , die rijzing
tot 12 cn 13 voet doet bedragen, tegen dat ook bij Gorinebem die oprijzing
inede slechts 8 voeten beloopt ; en den invloed , welke men dienvolgens van
eene vernietiging of groote inkorting van den overlaat , bij de afsluiting der
Merwe bij Steenenhoek op den afvoer dor oppcrwatcrcn , tot meerder bezwaar
van den overlaat, door bet land van Altcna te verwachten en to vreczen heeft,
kan (bij bet gebeim dcr ontwerpen) tot nogtoc allcen door de Commissic , mol
eenige juistheid worden berckend , terwijl ik mijn oordeel over de onderscheidene klippen , welke de gissingen over de verscbillendc wijzc van nitvoering,
mij voor den geest brengen, moet opschorten , tot nadat dc ontwerpen der
Commissie bekend znllen zijn.
Intasschen, wanneer men de Merwe bij Steenenhoek , volgens bet bekende
voorstel, mogte willen afdammen, zoude er van die ov'erstrijking over bet
zuiderboord , beneden den Ouden Wiel, slechts omtrent 1000 ellen of j overblijven, en dus een profil geven van. 500 0 ellen.
waarbij de Oude Wiel, als boven...2904 ,,
bet doorstroomings-profil zoude laten slechts. 3404□ ellen,
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of omtrent gelijk aan dat van de Merwe; — en door het aldus vernaauwde profil
zoude dan al dat water nieerder stroomen inoeten, hetgeen thans door de Oude
Merwe met derzelver overstrijking wordt afgevoerd, hetwelk in de Oude
Merw'e alleen en op lagen waterstand reeds 5 van het geheel der tegenwoordige
doorstrooming met den Ouden Wiel hcdraagt!! hoe reel te mecr derhalve bij
het opperwater, met de overstrijking te zameni
Neemt men nu hierbij in aanmerking, dat, wannecr bij ijskaring, het
profil belemmerd ■wordende, het in beweging zijnde ijs te minder stork in elkandcr gedrongen wordt, naar gelaag de rivier daar bovcn , door zijdelingsche
afleiding, wordt belet zoo spoedig als anders , tot dc kruinshoogte der dijken
op te rijzon, cn dat na de scbikking van het ijs , den gcformeerden ijsdam te
meerdcr water zal doorlatcn, naar gelang dan het verval door verspreiding benedenwaarts zal kunnen toenemen ; zoo zal men , meen ik , gereedelijk gcvoelen ,
dat voor zoo veel het leiden van het water, door cone nicer rcgclmatige
diepc kil , eenig nut zoude kunnen doen , om hot zettcn van het ijs in dc
killen in zekere mate tegen te gaan, dit nut in nadeel zoude vcrkeeren,
wannecr aan hctzclve dc afsnijding van de overstrijking, over het zuiderboord
der Merwe vcrbondcn wierd, cn alzoo de massa van het door den overlaat van
Aliena aftcleidene water, daardoor in gclijke omstandigbeden van tocvoer, zeer
uanmerkelijk zoude wordcn vergroot, en gcvolgelijk dcs te eerder in het geval
gcbragt worden van voor die afleiding, in vermogen ook nog ontocreikende te
wordcn bevondcn.
Hot zijn dezc overwegingen, welke, mijues oordcels, aan de Commissie
mocten doen gevoclen , dat de ontworpene overlaat door bet land van Altcna,
in bet verband van het' geheel.behoorde gesteld cn bebandcld tc wordcn, als
dicncndc om;met den overlaat over bet zuiderboord der Merwe, de bcveiliging
ook op het decl der' Merw^'tusschen Hardingsvcld cn Gorinchem niltebreiden ,
wcUce door bet onbedijkte’ zuiderboord, beneden Hardingsvcld , voor dat deel ,
in zoo velc niimere mate tbans bestaat, en dus geenszins tot vcrvanging van
de laatstgenoemde overstrijking; gelijk bet ook min geraden zoude zijn,
om op eon zoo bekrompcn cn belemmerd terrein, dozen overlaat als eenc proevc
op zichzelvc te willen plaatsen , om soms alleen al den overmaligen toevoer
van bovcn nog geheel onverminderd en als eensklaps te moeten ontvangen,
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indien dezelve dan niet door bovenwaartsche dijkbreuken meer of min getemperd mogte wezen, zoo als deze tempering bij den zainenhang van hooger
daargestelde inleidingen, doorgaans bet geval zoude zijn.
Het is waar, dat Avij bij deze berekeningen hebben gebruikt een coefficient,
die uit waarnemingcn in het groot bij den voormaligen Rijnlandschen Slaperdijk
een tninimum van hot verinogen (aanmerkelijk beneden de coefficienten uit
de kleineie hydraulisclie proeven) is opgemaakt, en dat wij daardoor eene
waarschijnlijklieid verkrijgen, dat de overstrijking, met den gestelden afvoer,
wat minder hoog dan de berekening klimmen zal, of dat het veriuogen van
afvoer op die oprijzing , grooter dan de berekening zoude kunnen zijn, aleer
de afleiding ontoereikende bevonden zoude worden.
Het is waar ook , dat bij de vergelijking der ruimte van 4000 ellen , dezer
inleiding met de breedte en hoogte der overstrijking van 5000 ellen , over het
zuiderboord der Merwc beneden den Ouden Wiel, men zich geneigd mag gcvoelcn om te onderstcllen dat de overmaat van toevoer bovcn den afvoer , op
dit lager gelegen riviervak , niet zoo gereedelijk als bovenwaarts tot vier of
meermalen het vermogen der Merwe, op middelbaren stand ojdclimt, en daar¬
door de hier voren gemaakte bcdenkingen eenigzins gematigd mogen worden; —
doch met dit al oordeele ik , de Coinmissie ook op de ongnnstige leans in dit geval
opmerkzaam te mocten maken, ten einde dezelve niet soms door overspanning ,
bij den eersten aanleg , tot een zelfde uitslag gerake als waartoe de onvoorzigtige behandeling, bij het eensklaps toedammen der killen geleid heeft, welke
eene regelmatige cn in hehoorlijk verband des geheels, bewerkte langzame
beteugeling , naar het gevoelen van alle vroegere en ook nog vele tegenwoordige zaakkundigen , tot aanmcrkelijke verbetering of herstel der benedenrivieren zoude hebben kunnen strekken , zoo als trouwens de natuur, door het
zetten van cen zandplaat in den Ouden AViel en hot sedert 18(11 verdubbelen
van het vermogen der Oude Merwe, dit gevoelen , als ware het waarschuwend «
Bchijnt to willen handhaven , op het tijdstip dat men de Merwe zoude willen afsluiten, en alzoo deze werking der natuur, in dien aanvankelijken staat
van verbetering tot herstelling , als met geweld in eens af, te beletten. (')
(*) Kraijenhoff proefontwerp tot scheiding der Waal en de Uoveniuaas, pag. 40: 50.
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Dan onverminderd en onaangezien alle deze overwegingen nogtans , op do
vordering der Commissie, bepaaldelijk moetende komen, om ook het ontwerp
op te geven , in de onderstelling als of de afsluiting der Merwe zoude 'Worden
gedaan j zoo is inij j na rijp beraad op allc oiiistandigheden cn iniddelen oiu
het afvoerend vennogen des overlaats j in reden "van dit meerder bezwaar te
vergrooten, voorgekomen, dat nog het meest geraden zoude zijn, de hoofdinrin-tino- van den overlaat daaroin niet te verandercn , maar aan dezelve de na*
volgende •\vijzigingen toe te voegen.
1°. De bandijken wedcrzijds de Merwe cn Maas , van AVcrkendam opwaart.s
tot de waterpas-lijn naderende, derwijze te verhoogen dat dezelve bij Woudriclieni cn Gorincheni, 6J- eilen boven het A.uisterdainsche pcil) zondcr ver«
hoogd zandpad, zouden kunneii keeren , zoo als voor cen afvoer van achtmaal
het iniddelbaar vennogen, de rijzing bij Giessen op Gj'^T berekend — en het
zandpad aldaar tegenwoordig reeds op G,''24 en bij Woudricliem en Sleeuwijk
op circa G ellen gelegen is.
Deze hoogtc zoude dan opwaarts dienen te worden vervolgd, tot dat dezelvc in de tegenwoordige dijkshoogte konit te versterven.
2^. Dc dijksopeningen en doorgravingen achter de overlaatkade, bij Rijswijk
(zoo als in allc gevallen wcnschclijk zoude zijn), door wegruiming van meerder
huizen , tot de dubbelc wijdte of circa 1000 ellen te vergrooten , — hetgecn
ook te minder zwarigheid zal oplevcren, naar gelang toch, bij grooten overmaat van toevoer die huizen to diep in het water zouden geraken om des win¬
ters bewoonbaar te kunnen blijven.
Men ziet namclijk uit de cijfcrs op de kaart , dat de laagste grondslagen in het dorp Rijswijk zich bevinden op 1,''50 en meerder boven Amsterdamsche peil.
Indien dus bij eene afleiding van tweemaal hot vennogen der Merwe, op
middelbaren stand , het water bovenwaarts de overlaatkade van de eventuele
Zuid-Willemsvaart, naar de rekening tot 2,''54 oprijst, zouden de laagst
gevestigde huizen met
(omtrent 4 vocten) water bclast worden , terwijl de
Itooger gelegen daarvan nog weinig of niet zouden bekomen , doch bij cen grooteren toevoer echter, het tusschen de leidijken beperkte inundatie-water hooger
oprijzende, zouden ook die huizen meerder bezwaard en alzoo voor den winter
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onbewoonbaar wordcn ; de ondervinding alleen zal bij de werkingen des overlaats) hierointrent volkomen kunncn beslissen.
3°, De leidijken deze verhooging van cen el mede te doen volgen, ten einde
des noods cene hoogcre overstrijking over do buitendijken te kunnen wederstaan. — Waarbij men eindelijk kan vocgen :
4°. De buitenkaden en dijken aan den nltloop en tusscben de leidijken van
don overlaat algemeen op lager peil afteslcchten, voor zoo veel de ondeivinding van de eerste werking zoude mogen doen blijken dat zulks noodig
zonde kunnen zijn om bet verhang tusscben de leidijken te doen vergrooten ,
schoon zulks nit andere oogpunten zoo veel mogelijk diende vennijd tevvorden.
Door de opgave dezer wijzigingen {welke in alien gevalle nuitig zouden
hlijven , en alleen in der tijd kunnen bevonden vvorden grooter kosten fe
bebbcn veroorzaakt dan bij ecne uitv'oering in een zamenhangcnd s3'Stenia ,
welligt zoude gevorderd zijn), meen ik gcnoegzaam aan de intentie der Commissie, ten aanzien van bet verlangde onderstellende ontvverp, te zullcn hebben Yoldaan, van vvelk een en ander de begrooting van kosten in de bijlage
I”. F vvordt uiteengezot.
De Inspecieur-Generaal van den Walerstaat ,
(Geteekend)
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OPGAVE van de grondboringen, gedaan in het Oude en Nieuwe
Land van Altena, in de strekkingen der bij een eventuele
overlaat te leggen leidijken, mitsgaders op de buitenwaarden
tusschen Sleeuwijk en 'Woiidrichem, en tusschen Rijswijk cn
Giessen of Andel, zoo als hieronder nader wordt aangetoond.

AANAVUZING

BESCIIRIJ^^IXG

der plaatsen op

ran de plaatsen traar de

de kaart.

grondboringen gedaan zijn.
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Op de waard van den
heer Hanedoes
boven
Slccuvijk, en de grondslag ligt hier 2,10 hoven AP.

H
P
n

0!

Wo;

In bet midden aan de
rlvicr zijde der Rijs-.vijksclie vvaard , liggende
aldaar 2,20 loven AP.

Aan !iet beneden einde
der Siruikwaard nabij
de dwarskade, liggende
alhier 3,00 loven AP.

cn
tn

<

D.

P

W
H
CO

!2

H
Q

Ooshraarts op den
Struikwaard , liggende
op dit punt 2,70 loven
AP.

U
a
u
Q
O
O
'A

0,00

0,90

Ordinaire bruine klei,
Dito met reel nand vcrmengd.
Blaauve klei met cenig
zand doorniengd.
Blaauwachlig zand met biggoltjes bezet.

Deze vraard is oreral mot
tamelijk reel klei bezet, langs
bet boord der Merwe; alleeiilijk lieeft men ran boren
af tot eeiic aanmeikelijko dicjite doorgaans zand , sleclits
bier en daar met kleibeddcn
doorstoken.

0,30
0,50
2,50

Ordinaire bruine klei.
Blaau-W'achtig zand.
Scherp rivier zand.

Langs de dijkzijde bevindt
zich op dezen waard minder
klei cn wel tot 0,00 cn 0,70
ondcr bet maaiveld , zoo als in
den Manbuiswaard ook het
geval is.

0,70
1,30
1,00

Ordinaire klei van bruine
gedaanle.
Blaamvachtig klapzand.
Blnauvachtige klei met
zand geraengd.

Aan de dijkzijde van dozen
waard vindt men over het nlgemcon tot meerder diepte
kleiaroud.

3,00

U
o

H

0,70

3,30

C.

>
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3,00
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1,40

B.

po ft

van
CU 4J

" I
U
Q
K
O

S

BEVOXDEX SOORT

0,80
2,75

Bruine zaverige of ligte
klei.
Slappe blaauwe klei, met
ecnigen spiergi’ond gemengd.

3,55

E.

Oostwaarts op den
Struikwaard , liggende
2,90 loven AP.

1,10

1,50
0,75
3,35

Zaverige bruine klei.
Zaclite kleispier grondachtig.
Blaauw zand.

Aan de dijkzijde van dcr.cn
waard I'indt men over bet algomecatik meerder diepteklcigrond.
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Oostwaarta op don
Slruikwaard , liggcnde
2,95 iaven AP.

F.
w
u

1,20
1,00

1,20

AAmiERKWGES.

SPECIE.

Gewone klei doch niet
zwaap.
Zavei’ige aarde.
Grof blaauwachtig zand.

3,40

G.

Aan de dijkzij dc ran
den Struikwaard ahvaar
het Maaiveld 2,00 loven
AP. is.

1,55
2,00

Ordinaire klei , bruin van
klcur,
Blaauwc klei.

Aan de dijkzijde van dezeu
waard vindt men over het algemeen tot ineei'der diepte kleigrond.

3,55
:=!
p:
H
x

H.

z

Nabij de hooge strook
van den Struikwaard ,
zijnde bier den grond
3,00 ioven AP.

1,30
0,80
0,70
1,00

Bruine zaverige klei.
Blaauw zand.
Slappe blaamvachtigc klei
Blaauw zand.

Op dc plant van de ErveLeenians ten iioorden den Struikvvaard, beviiidl zieh doorgaans
maar 30 tnt 50 duiiii klei cn
verdcr gewoon rivier/.anil.

c
yz

C

3,80

<

a
H
»
Cd
ti)
£
w
o

I.

K.
%
s

Scliuin tegen over den
koepcl van do Erve Lccnians aan het bovenemde
dcrStruikwaard, alwaar
den grond 2,70 hoven
AP. is.

1,40
1,20

In hot Onde Land van
Altena bij hot dorp llijswijk , binnen dijks , al¬
waar het grondslag 2,80
hoven AP. is.

0,90

Z
■<

0,00

Bniinc zaverige klei.
Zaverige aarde.
Slnppc klei.

3,20

0,90
1,50

Bruine klei, zeer kruimelachtig.
Blaauwe stijvc klei.
Blaauwachtig gi'of zand.

De/.e boring is gesoliied op
circa 170 ellen van den ftlaasdijk.

3,30

L.

Op de punt van ecn
boonigaard alwaar het
grondslag 1,50 loven
AP. is.

0,C0
2,90

3,50

Zaverige aarde.
Grof blaauwachtig zand.

Idem op bijua 400 ellen van
den Maasdijk.
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M.

Nabij het rivicptje de
Aim, waar don grond
0,70 hoven AP- is bevonden.

0,70

0,50
2,20

Tan

AJSMERKINGEN.

S1>E CIE.

Roode ligle klcigi-ond met
cone sooi't van moerstofTen
bezet.
BiaauAve klei,
Blaanwaclitig gi*of of scherp
zund.

Deze Aim is Iiier tliaiis
naauvclijks 2 cllon breed en
zeev veriamd , doch ecu i imr
gaans bciiedeinvnarta is tlezelve 4l total elbi-eed , gelijk
deze Aim nabij den Waa.sdijk
onk nog cene groote breedte
heeft.

3,40

N.

Ten vs'cslen van AIj\i ,
zijnde hier lict tciToin
1,15 huven AP.

1,00

0,50
2,00

Roode straffc kleigrond.
Blaamve dilo dorli minder
straf.
Blaauw zand.

3,50

0.

I’cn oosten voom. Aim ,
abvaai’ de landcn 0,87
doven AP. liggcii.

1,00

2,40

Krn imel a ch I i ge kl ci grond.
Blaamv zand.

3,40

P.

Nabij het dorp Uitvijk, hot terrein alhier
is 1,00 Itoven AP.

0,50
2,20
0,70

Kruinvelachtigo kleigrond.
Blaamve straffc klei.
Blaauwachtig zand.

3,40

Q.

In de bomvlanden even
ten Avesten van Uiltvijk ,
liggende 0,05 hoven AP.

0,50
2,70

Ordinaire bruinc klei.
Idem docli meer straf.

3,20
bi

o
'A
O
R.

Mcer Aveshvaarts de
A-orige in hot bouAvland ,
liggende 0,30 hoven Al’.

1,00
1,00
0,70

3.30

Kiniimelachtige klei.
Tanielijk straffe klei van
onderen min of meer blaauAV.
Moergrond met spierachtige specie gemengd.

Hier lieeft de Aim cenu
A'an 5 ellen , is met 0,70

Avijdte

Avater bszet, en vonrts riiidt
men ruini 1,00 slijk tot np den
vastun bodem.
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SPECIE.

Nog meer tveshvaarts
in het weiland , liggcnde
0,09 boven AP.

1,00
2,40

s.

JJNMERKINGEN.

Ordinaire bruine klei.
Moerachtig meerendeels
slappe specie en met spiergronden gemengd.

3,40

T.

In hot veil and even
ten vesten van de Zandvijksche kade , liggcnde
0,19 boven AJP.

1,00
2,40

Ordinaire bruine klei.
Slappe spierachtige aarde
met eenig moer gemengd.

3,40

u.

In het bouwland ten
zuidon de Koppel , liggende het land 0,45 ha¬
ven AP.

In het bouvland even
ten r.oorden den Altenaschcn heuvel liggende
0,05 boven AP.

1,00

2,50

Zavcrigc klei,
Blaauw fijn zand.

3,50
1,50
1,20
0,80

Bruine klei.
Blaauwe dito.
Spier- en moergronden
gemellecrd.

3,50

o
;z

w.

X.

Y.

In het veiland even
ten noordweslen van
Alinkerk, liggende 0,10
ondcr AP.

1,45
2,00

Bruine klei.
Slappe spiergronden

en

3,45

In hot veiland 300
ellen zuidwaarls van de
vorige , liggende het
grondslag hier 0,05
boven AP.

1,50
2,20

In den hook dts vegs
nabij het verlaat,hot land
0,58 boven AP.

1,20
1,20
1,10

Bruine klei.
Slappe spier- en mocrgi'onden.

3,70

3,50

Bruine ligte kleiaarde.
Blaauve klei.
Blaauw zand.

Deze heuvel is 9,40 boven
AP. bevonden.
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grondboring-en gedaan zijn. Os .2

z.

a.

In den lagen oudcn
doom , ton oosten op
100 ellcn van liot liulpgat n'’. 5 , in don Uppclschon dijk , zijnde liior
hot land 0,47 onder AP.

0,50
0,80
2,20

In het wciland na'.iij
don Uppclschon dijk , de
grondslag is liior 0,20
driven AP.

0,45
0,25
2,70
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van
SPECIE.

Bruine ordinaire klci.
Blaanivc dilo.
Moergronden.

3,50
Bruine klei.
Blaaaw zand.
Blauuwe klei , taai.

3,40
<

Z
h.
H

In lict tvciland even
ton oosten van denZand■wijksclion inolcn , het
land hicr 0,40on<7er AP.

0,30
0,10

1,20
1,00

<

Ordinaire klei.
Wit scherp zand.
Roodachtige ligte klei.
Moor met
spieraarde gemengd.

3,20
t:
<

a
z,
<

a
Q
s
o

o
u
u

C.

Even ten zuiden de
kaden van de Rijswijksclie watering , hot terroin woiland is hicr
0,G0 onder AP.

0,70
1,00

1,80

Roodachtige of hoog brui¬
ne klei.
Moor met vecl spier doorzet,
Dito met weinig spiergronden.

3,50

a
u
a
K

Ten oosten van de roof
nabij den weg in het
weiland , hetwclk 0,44
onder AP. gelegcn is.

G

0,30
0,40
1,50
1,30

Roodachtige of hoog brui¬
ne klei.
Dito met veel zand gemengd
Blaauwe klei.
Moergrond.

3,50

e.

Ton noordooslen van
de roef in het weiland ,
n clker hooglc is bovonden op 0,30 onder AP.

0,40
0,80
2,30
3,50

Roodachtige of hoog brut
ne klei.
Blaauwe klei.
Moer met spiergrond gC'
mengd.

AASMERIHSGEN.
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111 hcl weilaiid iiabij
lii't cinde viin don ondini
dijk , do gi’oud hk-i* 0,00
hoven A]‘.

0,45
1,55
1,40

a

ti

S

c

f.
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AANMERKINGES.

SPECIE.

Bruinc geivone kleigrond.
Blaainvc klei.
Moerspecie.

3,40

h.
S
M

Even ten nooi'dcn van
den ouden dijk oj) eeu
perccel iveigi'ond , hetivelk daar 0,26 lioven
AP. is liggende.

0,70
1,50
1,30

Even ten ooslen van
den ouden Bansen molen
in liet iveiland , liebliendc de lioogtc van 0,11
onder Al*.

0,30
0,25
0,60
2,25

Bruinc klei.
Blaauive straffe klei.
Mocrachtige grond met
spier gemengd.

3,50
Bruinc klei.
Geivoon zand.
Blaauive klei.
Jloci’gronden.

3,40
e
O
&>
o
&

k.

Ointrent 400 ellen
noordivaarts do vorige
in een iveiperceel, zijnde
de gi’ondslag liier 0,06
hoven AP.

0,60
1,20
1,80

Ten zuiden van de
Zandsleeg nabij IVoudricheiu , bet terrein liieromtrent 1,00 loven AP.

0,30
0,55

Bruinc klei.
Blaauive dito.
Moergrond met spiergi'ond
gemengd.

3,60

1,00

0,50
0,70
0,40

Geivone aarde.
Grof zand.
Blaauive klei.
Geivoon zand.
Blaauive klei.
Moergronden.

NIEUW LA\D A'AN
ALTENA.

3,45

K
W
Ui
i

1.

Langs de zuidzijdc van
de zuidelijke Aliukade
beoosten de Molenvliet ,
zijnde aldaar bet Maaiveld 0,90 loven AP.

0,50
1,00

0,40
1,30
3,20

Geivone, dock wat zaverige
klei.
Blaauive klei.
Moeraebtige specie.
Blaauive klei met cenige
spicraebtige specie gemengd.

Deze baring bceft b-jna in
de projekl-rigting van helkanaal plants gehad.
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AANWIJZING
der plaatsen op

BESCimiJAlNG
van de plaabicn vvaar de

de kaart.

grondboringeu gedaan zijii.

K
u

Langs dczelve kade
uabij hot vei'laat, liglendc luerdo* landen 0,50
boven AP.

c

m.

OS'®
C3

^ o
« C
*a

.2?
G 'P .w

0,50
3,00

BEVOXDEN SOORT
van

AAXMEEKiyGEN.

SPECIE.

Ccnono klei.
Blaamvachlig ivelzand.

3,50

Aldus opgcniaakt door inij Ingcnieur van den AVatorslaat.
Rpcda don 15deti Julij 182-1.

(Geteehend)

A.
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G E U S.

Beboopt lot het onlverp van don Inspccleur-Generaal van den AValerslaat, lloudidaan ;
ingozondon den I Oden September 1824 .
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OPGAVE van het aantal en de hoogten der grondslagen van de
gebouwde cigendommen langs de Maas en Merwe dijk, tussclien Giessen en Sleeuwijk , als niede langs den end Altcnaschen
binnen zcedijk, cn in do binnenlanden van Oud en Nieuw
Altena, initsgaders aan den Nieuwen of Kilschen dijk; zijnde
met opzigt tot de lioogten respectivelijk in bctrekidng tot
het Amstei’dainsche peil gebragt.

A A N W I.T ZING
ran de
dijkcn , pnldcrs caz.
cu vail de
standplaatseu dor gebouvrcn.

S O O R T
van
G E B 0 U W E N.

HOOGTE
van het
grondslag'
dor gebouwen ,
bovcii .U*.

AASMEnKiycEy.

I

Gemeente

E.

ONDER GIESSEN.

Langs den Maasdijh.
1
2
3
4
5

G

8
9
10

11
12
13

Op 120 cllen iiederwaarls
den hoek te Giessen.
Eenigzins
nicer nederivaarts.
Nabij do Slruikwaai’dschc
kadc.
Ei'en benedon
genielde
kado.
Op do limict van Giessen
en Rijswijk.
Het dijk-niagazijn.
45 el beneden voorzeidc
liniiet.
90 idem.
Even nicer nederwaarts.
ICO el beneden voorzeidc
limict
Idem.
200 Idem.
240 Idem.

%
14
15
la
p
o

10
17
18
19
20

21
22
23

Even meer nederivaarts.
350 El beneden voorzeidc
limict.
370 el beneden voorzeidc
limict.
390
Idem.
407
Idem.
400
Idem,
480
Idem.
530
Idem.
604
Idem.
580
Idem.

Ellen.
Ordinair woonhuis.

Duim,

2

00

Idem.

2

10

Idem.

2

20

Idem.

2

10

Idem.
Bergplaats voor dijkmaterialen.

2

00

5

50

Ordinair ivoonliuis.
Idem.
Idem cn ecno schuur.

1
2
4

00

70

3

85

2
1
5

00

85
35

Idem.

1

90

Idem met ecnc schnur.

2

50

Woonhuis.
Idem,
Idem met cene schuur,
Idem met twee schuren.
Idem.
Idem cen schuur.
’t Schoolhuis.
Woonhuis, herberg.

2
2
2

05
75
00
00
40
50
00

2

2
5
3

Buitcndijks.

82

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2

Re -waterkcering, het
zandpad dc.s dijks ivaar
lang.s dezegeliouwen zieh
beviiuleii , i.svan boven of
n*^. I aftei-e.keiieii 11°. 41
of de liniiet van Rij.swijk
en Woiidi iehein 0,el 19 ,
0,ell2, 0,el24, enO.ello,
boven AP.

20

Buitcndijk.s (van riet).
Idem.

Buitendijk.s. Deze eerstc
13 gebouwen valleii in
de doorgraving van den
dijk.

Buitendijks.
Van den binnen stoep over
de kei'kvaiiRiJ.swijk, de kerk
van Rijswijk + 4,el 50 AP.

(
-O
^ S
«
« "
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AANWIJZING

S 0 0 R T

van de
dijken , polders enz.
en van de
standplaatsen der gebouwen.

van
G E B O U W E N.

Langs den Maasdyk.

9S

Eis:
o
z

o

HOOGTE
van het
groiidslag
der gebouwen,
boren AP.

Ellen.

24

Tcgen over de kerk.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25 Ellen daar beneden.
50
Idem.
160
Idem.
180
Idem.
210
Idem.
250
Idem.
204
Idem.
Nabij den afn-cg.
Beneden den afweg.
Idem
Ann helboveneinde derNol.
Idem tegen den AViel
ao. 1809.

37

Beneden deze doorbraak.

Twee woningen.

38
39
40
41

80 el nederwaarts.
120 el benedemvaarts.
150
Idem.
Nabij do limiet van Bijswijk en Woudrichcm.

AVoonliuis.
Idem.
Idem.

Eene herberg met eene
sclmur.
Huis en schuur.
Llem.
Woonhuis ordinair.
Idem.
Id. met eene sclmur.
AV'oonhuis ordinair.
Idem met eene schuur.
AVoonhuis ordinair.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

3
2
2
0

3
2

2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2

2

Idem, en stalling.

AANMEEKIXGEN.

Duim.
90
80
20
70
00

30
35
40
00
50
50
55
15
70
50
80
30
30

A'an Smits.

40

Langs den Merwe dyk.

S
H
K
u
oi
P
B
O
P
H
P
'Z.

o

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Aan het beneden einde der
groenen dijk.
Idem.
Idem.
Langs den onderweg.
Nabij den ouden dijk.
Idem.
Idem.
Tegen de oudendijksche
sleep.
Beneden deze stoep.
400 el beneden deze stoep.

Ordinair woonhuis,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem en schuur.

2
2
2
2
2
2
1

30
40
30
50
20
20
70

AA'^oonhuis en schuur.
Idem.
Ordinair woonhuis,

2
2
2

20
30
20

240 el beneden de stoep
van Kraijeveld.

Huis en schuur.

Idem 300 cllen.
Idem 338
»

Ordinair woonhuis.
Idem.

2
3
1
2

70
80
90
50

51

De waterkeering , het
zandpad des dijks waar
langs deze gebouwen zich
beviiiden , is , te rckenen
van n°. 42 tot n”. CO
of de stoep van den
grooten weg n“.3.0,el06,6,el09, - 5,el90,5,el92, 0,el0l, 6,el0t - en 5,eIS5 ,
boven AP.
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E c'^
Sr.“
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55
5C
57
58
59
00

10
11
12
13
M
15

g

IG

p

o
9J
P
Q
Z
o

410 cl benedcn do stoop
van Kraijeveld.
Idem 490 cllcn.
Even beneden den afv/eg.
550 cllcn verder.
580 »
»
Tcgen de stoop ran den
grooten weg no. 3.

Nablj de Aim.

G
7
8
9

o

S O O R T

HOOGTE

van

grondslag
der geboutven
boven AE.

van hot

o E B 0 u w E N.

Ellen.

Ordinair voonlniis.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

2
2
3
3
3

AANMEllKI'SGE'S.

Duim.

90
50
00
00
00

Id. en schuup.

50

Eene boeren lioef met
scliuren.

05

In de binnenlanden van
Oud Aliena.

3
4

s

aanwijzing
van de
dijkcn , polders enz.
en van dc
standplaatsen der gebou'wen.

Langs den Merwe dyk.

ONDER GIESSEN.

ONDER SLEEUWIJK.

S Gemeente.

V (3 C

17

Langs den binnenweg van
Giessen naar
RijsTvijk.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Nabij liet slotje van Rijsvijk.
Idem.
Idem.
Idem.
Het slotje zelve.
Langs de veldsteeg.
Nabij dc defensive inundalie-sluis op dc zandsteeg.
Eene rietschm’.r langs dc
zandsteeg.
Eene idem langs dc middclvaartsche steeg.

Idem.
Een gewoon huis.
Een
idem.
Eene boeren ivoning met
schuur.
Eene idem.
Eene Idem.
Een gewoon huis.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Een buiten verblijf.
Een gewoon huisje.

Een gevoon huis.
Tot berging van vee
en landproducten dcs
zomers.
Idem.

1
1
1

no

2

20

2
2
1

30
30
50

1

40
40
35
35
30
15

1
1
1
2
1

Gcnaanid W'eeaaard.

50
50

70

00

Is zeer vervallen.
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A A N W IJ Z I N G
van dc
dijkon, polders enz.
cn van dc
slandplaatsen dcr gebou'wen.

In da

IS
1!)
20
21
22

Q
5
O
Cm
w
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23
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
31
35
30
37
38

S 0 0 R T
van
c E n o u w E N.

Ellen.

htnnenlanden van
Oud Aitena.

CS

E <=
S ^
•S s

IIOOGTE
van liet
grondslag
dcr geboinven
boven AP.

fco

c

bn

Duim.

Tnsschen de huizen is
op do nieeste plaalscn
van dezen dijk weinig of
nict ineer overig , daar
dezelve hier en daar
sleclit.s even boven het
jiiaaireld gelegcn i.s,
dncli daar en tegen zijn
ook nog op versclieidene
pnnten hoogten overgebleven , vvaarop eenige
dezer vvoningeii gebouwd
zijn.

B
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A ASMEIIKINGEN.

fi
o

sto I

o
i §
S "
So

to

to

39
40
41
42

Nabij de varkens lieul.
Do blansbalg.
Ten zuiden van daap.
Idem
n'\ 41.

Een gervoon huisje.
Boeren woning.
Woonhuis.

43

Op de koppcl.

Boeren hoef met schuren.

44
45
40
47
48
49
50
51
52

Een klcinordinalrhuisje.
Zuidwaarls.
Idem
Nabij den AltenaDrie ordinaire huisjes.
Idem
schen hcuvel.
Idem
Ten oosten van het Leen. Boeremvoning met schuur.
Idem.
Idem.
Ten noorden den weg naar
Id. met 2 schuren.
den koppel.
Idem.
Op het Leen.
Een arbeiders huisje.
Ten -weslen van het Leen.

53

Ten noorden van n'’. 49.

0
0
0

0

Boeren hoef met schuur.

30
80
40
50
30

0
0
0

75
60
30

0

20

1
1

40
50

2
1
0

50
80
80
20

Dit huis wordt de kop*
pel genaamd.
Arbeiders woning.
Idem.

Dit zijn alte zeer groote
boerderijen.

In den ouden Uppelschen
polder.
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A ANWIJZING
van de
dijken, polders enz.
S ® R
en van de
g
^ 3 05 standplaatsen der gekouwen.

CV
o
E0)
CD

S O O R T
van
o E B 0 u w E K.

HOOGTE
van het
grondslag
der gebouwen
boven AP.

AANMERKrSGEN.

(Z >• "a

Ellen.

Jn de linnenlanden van
Oud Altena.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Langs de Wielsteeg.
» de Muilwijksche steeg
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Aan den kardam.
Idem.
Aan het steegje.
Idem.
Id. in den Lack.

Boeren hoef met schuur.
Idem.
Idem.
Eenc groote schuur in
steen gebomvd.
Boeren woning met
schuur.
Idem.
Idem.
Idem.
Een boerenhuis.
Id. en schuur.
Idem.
Idem.

Aan den Oud Altenaschen
linnen seedyk , of Uppelschen en verlaatsclien dyh.

W
p;
«
w

s
ij
<
H
Q
2:

o

1
tot
15

Van het hegin bij de
aanslulting des zuidelijken
leidijks op 350 ellen benoorden de verlaatsche sluis
tot het Doornsche sluisje ,
bevattende omlrent 1600
ellen Icngte , vindt men
aan den zoogenaamden verlaatschendijk 15 woningen.

Duim.

1
1

2

De gebou'cvenn®. 56 tot
65 vallen buiten de inundatie van den overlaat.
Dit zijn bijna alle vrij
groote en ■u'elgebou'wde
boeren woningen.
De ■watermolen van
den ouden Doornschen
polder valt in hetbcstek
des overlaats.

1
2
1
1
1
1
1
1

A"an 1
afterekencn.
Hiervan zijn de meeste
boeren woningen ,waarvan drie of vier met
afzonderlijke schuren.

0
1
1
0
0
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

60
50
30
70
90
90
30
10
50
30
10
00

60
30
20

De bebouwing ran dezen ouden binnendijk is
opgenomen van 350 ellen
ten noorden de verlaatse
sluis, tot 150 ellen be'
zuiden de Zevenbcrgsche
sluis , bevat tussehen deze
punten eene distantievan
bijna 3500 ellen en de
hoogten der hiernevens
gevoegde grondslagen van
de gebomven , heeft men
zoo na niogelijk, dochminder juist dan die in de
binnenlanden en aan den
buiten- of ririerdijk kunnen bepalen. De kruin
van voorz. leidijk is zeer
verscliillende van hoogte
en bevonden omtrentvan
l,el85 tot 3 el, boven
het Ainsterdamsche Peil
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S0 0 R T
van de
dijken, polders enz.
en van de
standplaatsen der gebouvren.
Aanden Oud AUenaschen
lintien seedyk , of
pelschen en verlaatschen dyk-

van
o E BO u w EK-

HOOGTE
van l>et
grondslag
der gebouwen
boven Al’-

Ellen.

Vaii deze gebourvcn
Van hct Doornsclio sluisjc
zijn het grootsle aantot do aanslulting der
tal , boerenwoningen,
noordelijke leidijk, zijnde
waai*van lien of Iwaalf
circa 150 cllen bezyudendc
met afzonderlijke schuzevenbandsclie slurs , beren.
valtende omti*ent 1900
cllen lengte, telt men aan
den zoogenaamdcn Eppelsclien dijk 38 Imizen.:.

AA^MERKiyGE^-

Duim.

Van n'’. 16
aflcrekenen.
De kruin van dezen ouden binnen ’’■eedijk is aam
merkelijk.soms o'®'-Jy"’;
te lengten , m hoogten
onderscheiden en, bevon
den te leggen onge'cer
van 2,el 10 tot 3,el 50,
met uitzondering van de
Uade door bet hulpgat
n°. 5, in dit vak gele
gen, welks kruin nagefmeg maar l.el lO bo¬
ven Al‘ gelegen is.
Van deze 38 gebouvven vallen er 29 bu.ten
de inundatie van den
overlaat.

( 406 )
S

aanwuzing
® 5 1
Tail de
I
dijkcn • polders enz^
I ? So I
cn vail de
if „ standplaatseii der gcboavven

o

O

HOOGTE
van lict

R T

AiyMERKIH^ GEN.

grondstag

vail

der geboinvcn
boven Al*.

c E r- 0 U TV F. N.

S5 1- T= I
I Ellen,
Ann den Oud Alienaschen
hinnen zccdi/fc, of Uj>jiclschen en verlaalscliend’jkVan de aansluUing dei'
noorrtelijke leidijk iol den
Ooslsclicn kildijk, bevatIcndc 1530 cllen Icngte,
zijn 5 gcbouivcn aan do
buitenzijdc
des
ouden
zcedijks.

Duiiu.

Van n'’. 10
aflci’ckencn.
Van doze g&bonvven
zijn dric bocrenivoninf^en , Uvee
arbeiders
Imisjcs cn het tollmis
n\ 1*

0

00

1

30
(50
-30
40
CO

1

1
2
1

Do knii n dor oiidcn
biiinni zceilijk is nnk o'cr
dit e-cdecUe , ongcb.ik van
liorlsten , I'Sf f
geveer van l>el
3,el 10 bnven A1 . de
Uruin der kade in bet
hulpgat n°. b is cclitci
inaar l,el33 boven AI .

Do gcbouvvcn n . ol
tot !iS vallcn buiten de
inundalio des overlaats.

Jn Idieuw Aliena.
In den nieuwen Doovnschen polder.
Tegen den Verlaatschcndijk
nabij de Aim.
Ecnigzins noordwaarts van
n”. !•
Idem.
Idem.
Aan de Ganlelsteeg.
Idem nabij den dijk.
Bij den Zevcnbanschenboczem.

Grooto bocren v.’oning
met cene scliuur.
Ordinaii- liuisjc.
Tamclijk boercnbuis
Ecnc arbeidei’s ivoniiig
Idem.
Idem.

30
CO
CO
70
35

1
1
1
1
1

Pn vraterniolcn van
dozen polder vr.lt mode
binnen den 1-iing
ovcrlaala.

00

Groote boeren beef,
•renaamd Gantchvijk.

50

IV®. 7 liiornevcns , valt
buiten do inundalie van
den ovcrlaat.

Jn den Vppelschen polder.

Nabij den ICilboer.
Zuidivaarts.
Aan den Werkendanischen
molcnboezem.
Idem nabij den wegno.3.
Ten ooslen voorz. grooten
weg.

Eenc grooten bocren
bocf.
Eene Idem.
Een ordinair buis.
Idem.
Id. met sebunr.

1
0

1
0

15
75
30
80
25

De -watermolcn van
dezen polder valt mede
binnen het bestek van de
overlaat.
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13 ►

HOOGTE

s0 oRT

AANWIJZING
van de
dijkcn , polders enz.
on van de
sUndplaatsen der gebouxven.

van
G E B

o u W E N-

Ellen.

In de nahyheid der drie
sluizen.

lot

ics;

11

Duiiii.

Tegenoverdo "Nl ci-kens
1
oivUnair Imis.
sluis.
Eiinaalleboercn-nonla- i
( Tusseben den Zevenbans
1 J
uiiddclwa- |
)
boezona cn de AUn bin-j
S
(

10

van het
grondslag
der geboiiven
boven Al’-

ncndijks.
Ten zuidc-n den Alai.
Idem.

Een gev/oon liuis
Idem,

I

Langs den Nicuteen of
Kilschen dyk , bevattende
Utsschen de noordelyke en
snidelyko aansliuUngen
der kade van den harnevielks-polder 1320 ellen. ,
15)5 do aansluiling der Uade
van den Karnemelks-polder bij do kilbocr builen-dijks.
Idem binncndijks.

w
w

Kabij de zandsleeg.
Id. bezniden doze slecg.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

w

14

Tcgcn OVCP den molcnboczem.
Van daar zuidwaarls
Idem.
Idem.
Idem.

Eene ordinaire woning.
Id. met scliuur nieuw
gezet.
Ai'beiders ivoning.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

70

De kruin dezes dijks
-)velke de breedte beeft '
4 tot 0 ellen , J3
doorgaans 4 ellen boven
Al" ielegen, tcmvijl de
landenbinnen- en buitendijUs zijn bevonden op
0,30 tot 0,60 boven AP.

Bebalve doze gebou.^enCwaarvan terwederziide 2 a 3 huizen zouden kunnen blijven bestaan , wanneer men de
doorgvaving over
1200 ellen lengte bepaal
de) , zijn ev nog 3
vven boven de
i
langs dc binnenzijde des
dijlw onder de gemeente

1
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A.ANWIJZING
van de
dijken , polders enz.
en van de
standplaatsen der gebouwen.

sO o R T
van

HOOGTE

van het
grondslag
der gebouwen
boA'en AP.

OEBOUWEN.

U„gs den Sieuxcen of
Kilschendyk, hevaitende
tusschen de noordehjhe en
zuidelyhe aanslmtingen
jer kade van den harnemelks-polder 1320 ellen.

, Ellen.

Arbeiders woning.
Van daar zuidwaarts.
I
Idem.
.
Tegen over den polderweg. |Boerenwoningmetschuur.|
Mcer zuidwaarls.
Idem idem.
Idem.
Ordinair gebouw.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tegen de aansluitmg der
Boeren boef met twee
Kamemelksclie kade.
scliuren.
Buitenpolders>
In de Prikwaard.
Op Boeren verdriet.

AASMEBKI'SGE.^-

Eene boeren woning met j
scbunr.
Idem.

Duira

Sleeuwjk , welke l,e 0
tot 2,el boven A1 ge¬
ls ouwd zijn , dock ook
daarvan zijn t«'ee slechts
van bout en riet zamen
gesteld.
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Be stomivlned van 30
en 31 January 1809 heeft
hier circa de hoogte bereikt van 3,60 boven AP.

\Aande leneden-kaden van
^leuw Boeren verdriet.
Aan de zijde van de Bleck
nabij den benedenmond.
Idem.
Idem.

Eene ordinaire woning
met eene scbuur.
Een gewoon buis.
Idem.

Doze zijn door visscbers
bewoond.

Buitenpolders,
Langs de postsloot.

Van den hoek circa 100
el oostwaarts.
Idem
150 idem.
Idem
180 idem.
Idem
220 idem.
Idem
200 idem.
Idem
300 idem.
Nabij de Postsluis.
Ten oosten.

Een gewoonhuis.
Id. met eene scbunr.
Een ordinair huis.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Tlpze

gebouwen v.ijn

visscbers bewoond.

( ■*09 )
het bestek
®

ean tfe«

Overlaat sullen legrepen syn.
van No.

Langs den Maasdijk.

1 tot No. 41.

»

»

42 — »

00.

19

»

3>

1 — »

05.

05

»

»

1 _ »

58.

58

»

»

1 — »

7.

7

»

»

1 — »

5.

5

In do nabijlieid der drie^ sluizen tusschen don
Zevenbanscben boezem en de Aim. .

»

»

1

_ »

11.

11

.

»

»

1 _ »

20.

20

.

1

.

1

.

11

»

»

...

I

41

'

In do binnenlandcn van Oud Altena.
Langs den Oud Altenasclicn binnen zecdijk. . . .
In den Nieuwen Doornschcn polder.
In den Uppelsclien polder . ..

Langs den Nieuwcn of Kilschcndijk.

\B. In liet uJseivietn
iuoet aangenicrkt- uorden, dat vandc grondslagen der geboii'wde
eigendomnicn, hien oren genocmd , steeds
zoo reel niojelijk de
laagste puntcu
opgenomen, ten etude
daarin zon iia doenlijk
ceiiea gelijken regel
te houden , en zvdks
1-\vas te meet noodig ,
daar dit vooral betrekkelijk de htiizeu
langs do ririerdi'ikcn
soms dene elennicerder verseliil oplevert.

In de ..
In ..
Langs de kaden van het Nieuw Boerenverdriet. . .

Te zamen . . 245

Als mede de waterniolen van den Ouden Doomschen polder.
,

»

,

»

»

»

Nieuwcn

»

»

»

»

,

»

Uppelschen »

»

Aldus opgemaakt door mij Ingenieur van den "W aterslaal.
Breda , den 15 Julij 1824.
( Geteekend )

A.

DE

G E U S.

Behoort tot het ontwcrp van den Inspecteur-Generaal van den Waterstaat Goudiiaan
ingezonden den 1C bcptember 1824.
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BIJLAGE N'. 3F',

BEGROOTING van kosten voor
den ontworpen overlaat door het
Land van Altena,
A A R D E W E R K E N.
Overlaat-kade op de Ryswyksche waard.

Deze overlaatkade op omtrent ceno el hoogte boven hot land met 4
binnenglooijingen van IG , en buitenglooijingen van 8 maal de hoogte ,
■wovdende, zal met do lonnerondtc inhoudcn 17,02 kub. el pep el, en
van 2070 ellen , 45443 teerlingsche ellen , met do bezoding berekend op

el kruin,
opgemaakt
ter lengte
40 cents . . f

18,177.20

Doorgraving van den bandyk tusschen Giessen en Ryswyk.
De aftegpaven hoeveelheid per strekkende el beloopt 57 teerl. ellen , tegen 30 cents ,
is pep el/17.10 cents , en over 530 ellen lengte.

9,003.00

Overlaat-kade op de Sleeuwyksche waard.
Deze kade op 2.4 el hoogte gerekend , heefteen ppofils Inhoud van cipca 78 kub. el,
11

40 cents , is / 31.20 cents per cl, en ovep 1000 ellen lengte.

31,200.00

Doorgraving Merwedyk.
De afgpaving achtep do overlaat-kade beloopt 34 kubiek el pep el , ad 30 cents ,
is/10.20 cents , lang circa 400 ellen . . . ....
De afgpaving voor de dijksdeelen die tot overlaat ingerigt worden , bevat
naar het profil in het cahier van den Groenendijk bij Woudricheiu , 24 kub. ellen ,
per el , ad 30 cents, is / 7.20 , en over 500 ellen lengte.
Deze toetevoegen en te overkleeden met goede klei van de buitenwaarden, ter
diktc van 1 tot 2 ellen , nog 70 ellen per cl, ad 40 cents, is /28.00 , over 500 ellen

4,080.00

3,000.00
14,000.00

2de Overlaatkade ly Woudrichem.
ProRls inhoud 90 kub. ellen , per el ad 0.40

cents, is / 36.00 , en over 2000
72,000.00

ellen lengte.
Transporterc . . /

152,120.20

( 411 )
Transport. J

152,120.2(1

Kade van de eventui’ele Zuid-Willemsvaart.
Profils inhoud 33 kub. cllen, per el , tegen 40 cents, is de strekkende
el / 13.20 cents en over 2G00 ellen lengte.

34,32tt.0i!

Leidyken.
Ccniiddelde hoogle van dezelve , bcrekend op 4,5 ellen , kruin 4 ellen, doceringun van 2 en 3 maal de hoogte, bevatten dezelve 70 kub. el per el gerekend
tegen 40 cents is 28 gl. de strekkende el.
De lengte van den noordelijken Icidijk. 5200 ellen.
»
)»
» » zuidclijken
»
.■ • 8920 »
Dus over te zamen..
14120 ellen . Indien de noordelijke leidijk over Nieuw Altena, volgens de op de kaart gestipte
lijn wordt doorgetrokken , vordert zulks nog over eene lengte van 1400 ellen ad/28.00. -

39.5,300.
3i),20(> (.0

Afgr(ivi7tg van den Uppelsclien dyk.
De Uppelsche dijk zal tusschen de gebouwen tot op deszclfs bermen worden algegraven cn de specie vvederzijds die gebouwen tot schermlieuvels gevoerd , zoo als op
de kaart is aangewezen.
Deze afgraving zal per strekkende cl beloopen circa 10 kub. ellen a 30 cents ,
is /■3.OO en dus over eene gezaincnlijkc lengte van IGOO strekkende ellen.. , ■

1,800

(>(

Byh van den Karnemelks-polder.
Aflegraven in manicre als den Uppelschen dijk; de specie in dwars-ruggen to
voeren , zoo veel als tot vermijding van verder transport voordeelig bevonden wordt,
wclke ruggen dan tcvens voor eenige der woningen kunnen bespaard en aangelegen
worden. Vele dezer woningen zijn ecliter sleclits hutten van stroo , horden en riet,
welker afl)raak en verplaatsing met zeer geringe kosten kan geschieden.
Deze afgraving zoude per strekkende el beloopen 42 kub. ellen ad 40 cents , is
/16.80, en dus over ongeveer 900 ellen lengte.. . . . .
Transportere , . f

15,120.00

040,920.20

(

)
640,920.20

Transport. f
Voor den aanleg der afwijzende of het ijs werende damiuen, ieder gerekend als
pen lang\verpig rond geknotte kcgel , met glooijingen van 3 maal de hoogte cn kruinsvlakte van 36 vierkante ellen.
Op de Rijswijksclie -vvaard van 3 el hoogte, inhondende ieder 770 kub. ellen
ad 30 cents , en dus per stuk / 231.00 , of over 30 stuks.f 6,930.00
Op de Sleeuwijksche waard hoog 4.5 el per stuk 1900 kub. el,
ad 30 cents is 688 guldens, en over 27 stuks...- 15,876.00

22,806.00
A'oor de afslochting der buitenkade van het Boerenverdriet, met de afdamnung en
veri-uiming van de Bleek, schat men als nog naar de in dato 20 Maart 1824 reeds
ingezondenp globale begrooting, de som van ongeveer.

142,000.00

Komt voor de aardewerken.f

805,726.20

K U N S T W E R K E N.
Voor het bouwen eener uitlozingssluis aan den mond der Bleek, met 4 openingen, ieder wijd 8 ellen, diep 2.5 ellen beneden AP. de muren ter hoogte van 3 a 3§
ellen boven AP. met het afdammen.f 250,000.00
Door deze sluis en die aan de Bakkerskil, zullen de binnen den
ovcrlaat opgehoudcne inundatie-wateren, nadat dc uitstrooming ophoudt, in ■\veinige etmalen tot op de ebbe aan don mond kunnen afloopen ;
eu om van de laatste palmen die op de lager liggende landen dan nog
overblijven, do tijdige lozing tc verzekeren , zoude cen stoommolen
in dc nabijheid der 3 sluizen van den nieuwen dijk , kunnen of dienen
to wordon gcplaatst, voor welke dan de Bleek , tusschen deze sluizen
en don mond gedurende den vloed , tot boezem verstrekken kan , hier
- 50,000.00
voor wordt gerekend.
In de tweede overlaat kade zal moeten worden gebouwd eene enkele
sas of keersluis van afmetingen als die van de Zuid-AVillemsvaart, om
oventueel ter doorvaart te kunnen dienen, waarvoor wordt gerekend
In de beide leigraven , langs de leidijken , zullen in den dijk van de
eventucle Zuid-AYillemsvaart, tot gemeenschap der waterleidingen, moeten
worden gebouwd twee bekwarae duikers, of met penantmuren cn schothalken voorzienc openingen, voor welke beide men te zamen rekent . .

30,000.00

30,000.00

Transportere • • • f 360,000.00

f

805,726.20

( 413 )
f

805,72G.20

Komt voor de hunstwerken.-

400,000.0(1

Transport.. f 3G0,000.00
Nog 4 a 5 duikers onder door de leidijken voor de gemeenschap
der binnen - waterleidingen , to zamen.- 40,000.00

SCHADELOOSSTELLINGEN,
De aanleg der ovcrlaatkade op de Rijs'wijksche waard zal breed
zijn. 30 Ellen.
De uitgraving J el diep zijnde , zoude
nog inncmcn.34
»
De kade is lang 2(570 X. G4 Ellen is . f
Do aanleg der ovcrlaatkade op do
SleeuAvijksche waard
.Cl
»
De uitgraving gcsleld.100
»

170,880.00

De kade lang 1000 el. X.IGl Ellen is . De 2de ovcrlaatkade bij Woudricbem
in aanleg. OG
»
Vergraving nog.100
»

IGl,000.00

De kade lang 2000 el. X.IGG Ellen is . Do ovcrlaatkade van de cventuclc
Zuid - 'Willcnisvaart , in aanleg , . . . 40
»
Vergraving... 30
»

332,000.00

Lung 2G00 el. X.

70 Ellen is . -

Do leidijken in aanleg.27
Benu. 10
Voor de leigi’aven. 53
Lang 11120 el. X

182,000.00

»
»
»

00 Ellen is . - 1,270,800.00
Transportere . ./2,116,680.00

f

1,205,726.20

(

)

Transport . • /^2,110,680.00
Voor de intenemen gronden , voor do verbreeding dor
Block , de berging van afgeslechte specie en schermheuvels voor de huizen stelle men nog.-

/

1,205,720.20

128,120.00

Te zamen. .... /'2,244,800.00
Of 224| bunders ad / 000.00 .f 134,700.00
Met betrekking tot de woningeii is optemerken, dat er sleclits een
twinliglal zoudcn zijn welke ter plaatse van doorgravingen der bandijken eu aanleg van nieuwe dijken, volstrekt ontcigend en afgebroken
juoeten worden , terwijl de overige in de inundatie vallendc, geene volstrekle onteigening vorderen , niaar even als de landen , daarvan al dan
met; vieerder of minder scliaden zullen lijden, naar gelang de working
«!es overlaats meerder verzwaard en dieper stroomende zal bevonden
worden , zoo dat eene bcrekening van schadevcrgoeding voor deze huizen
en landen a priori, uit den aard der zake onmogelijk is.
Men zoude dienvolgens (zoo als ik reeds bij mijne laatst voorgaande
begrooting in bedenking gegeven hebbe) de cigenaars dezer gebouwen en
landen eene soai naar de tegenwoordige waarde der landcrijen geregeld,
kunncii aanbieden, ora dezelve daarvoor naar verkiezing aftestaan of te
behouden cn alzoo zelf de kans te wagen dat de landen door do slibben der ovei-strooming cn verbetering der waterlozing en uitmaling, zoo
vocl verbeterd zouden worden, dat zulks mogelijk wel ruini tegen den
last der inumlatio zoude kunnen opwegen, altlians wanneer dezelve voor
de gebouwen niet of zcldzaaiu zoo hoog mogten bevonden worden, dat
deze daardoor gedurende den •winter geheel onbewoonbaar geraaakt of
te veel beschadigd worden, waaromtrent de ondervinding alleen zal
kunnen beslissen.
Voorts zal in hot algomeon door het verplaatsen dezer wonlngen
op de daarbij nicest at kosteloos uit de afgraving der dijken te verkrijgen scherinhcuvels dezelve van de inundatie geheel kunnen bevrijd
en in de nabijheid der daaraan als nu gehoorende landen gchouden wor¬
den , waarora ik dan ook voor deze post stechts kan uittrekken voor
de volstrekt te onteigene woningen ten getale van 20 stuks , de eene
meerder de andere minder dan /1200.00.
Transportcre . tf 158,700.00

f

1,20.5,726.70

( 415 )
Transport. ./
^S'elk« wogelijk lot verruinilng

der

doorgraring bij

158,700.00

/

1,205,720.20

Rijswijk tot

40 zullfcu moelen worden gcbragt.
Do overige landen en gebouwen binncn de inundatie vallende, moelen
oorden gesteld voor..
i ' * " '
Alzoo , casu quo , de ovcmeming daarvan op den voorgestelden voet,
niet als ’oene betaling voor schadeloosstelling maar als eene wezenlijke
!»ankoop van domein in aaninerking kan komen, wordende daarbij alleen
(zoo als bij vele andere aankoopen gesclueden moet) het eventuele
ineer of min voordeelige van zoodanigen koop aan de kans van om-

'

sl.andigbpden en bevindingen overgelaten.
Komt voor achadelousstelUngen en*.

'

158,700.00

Voor gcveedschappen, winst, interest van penningen en tegenvallen, in redea
van 20 pci.

Dn alzoo wordt dan het lotaal dezcr begrooUng gebragt op eene som van.f

Behoorl tot het ontwerp van den Inspecteur-Generaal van den Walerstaal,
( Geieekend )
Ingezonden den I Oden September 1824.

G O U D R I A A N.

272,885.2-1

I,(>.57,31 l.-il

bijlagen^3. BEGROOTING, voor liet door de Cominissic
gevorderd ontwerp, in. het geval dat de Merwe
boven Steenenhoek, zoude worden afgesloten.
Naar aanleiding van hetgcen in de missive daaromti’enfc is aangemcrkt, zoude de
lioofdinrigting van den ovcrlaat daaroin nict uorden vcranderd , niaar allecn die uyzigingen tocgebi-agt ivelke in die omstandiglieid lict vci-mogcn van aflcidingcn nog
luecrdci- voi-dcrt , in redon van hot mcerder bezu-aar vaaraan dczelve daardoor zoude
wofden l)lootgesteld; het zal dienvolgcns liet nicest gemakkelijk on duidelijk zijn ,
bij de hiorvoi'cn berckenda som nog datgcne te vocgen dat tot do verkrijging <licr
ivijziging en toevocging daar to boven zoude irorden vereisclit ; alzoo uordt dan
alhifi’ cerst overgenomen cn ingelascht.
Hot beloop dcr voorgaandc begeooting ad.
Voorts naav do missive:
l-’.De bandijken ivcderzijds de Menve, tot Gg el boven AP. to vei’hoogen, opivaarts in do tcgemroordigo dijks-hoogto verstervonde.
Dezo dijkcn liebben tegenivoordig op de zandpaden ccnc hoogte van (5 a G| el
boven AP., de lioogte der kruin buiten het zandpad woi-dt bevonden als volgt:

/

1,037,311.44

/

1,637,311.44

Bij Giessen.5.54
Rijsivijk.5.70
Woudricheni. . . . 5.45 bij Dalem. . . . 5.52
Idem.5.97
Sleeuwijk.5.41
» Hardingsveld 4.87
Werkendam .... 4.71
Dienvolgens zouden aan deze dijkcn circa 1| el verhoogd moeten uorden.
De kruinsbreedte dezer dijken zijnde + -r 9 ellen; doceringen van 2 inaal de
hoogte, welke is boven de bermen ongeveer 3 ellen.
Op deze hoogte en afmetingen houden dczelve op de strekkende el . . 3G kub. el.
Bij eene gemiddelde verhooging van I5 el.9^
Dus mcerder aantevoeren.

*

^

2G kub. el.

Waarvan 5 kubiek ellen zand, ad f 0.80 per kubieke cl, is./ 4.00
En 21 kub. ellen klei gedceltelijk aantevletten en gedeeltelijk uit de buitenlanden tc bekomen, daaroin gemiddeld gerekend op GO cents.- 1-.60
Is per strekkende el . . . . . . f 16.G0
Transport ere . .

(4ir)
Transport. . f
De Icugte of afstand langs de Menve tusschcn Hardingsveld en
(lorinchem is.
En tusschcn Werkenclam en Woudrichem.
Voorts zoude deze verhooging langs de Maas opwaarts , in
de tcgemvoordige dijks-lioogte omstreeks Veen, verst erven ,
ivaain'oor gemiddcld de helft der verhooging wordt gerekcnd ,
door van de lengton tusschcn Woudrichem en Teen (van
ruim 9500 ellen) slcchls in rekening te brengen.

1,637,311.44

6555 Ellen.
8665 »

4780

»

En dus te zamen. 20000 Ellen, a / 16.60.21 Kub. el meerder vergraving , dik 1 el, is 21 vierkanle ellen over 20000 ellen
Icngte , is 420,000 ellen of 42 bunders ad
600.00, is.Teruijl do gezegde verhooging langs de Waalzijde boven Gorinclicni , uit hoofde
van de ontlasting bij inundalie van de Betuwe vooreerst zoude kunncn -wordcn nagelaten
of tot mindere hoogle gewijzigd, schoon dan ook daarbij ucl eens hct gcdeelte der
landen onder Dalem en Vurcn enz. van beneden opwaarts o%'erstroomd zoudcn kunncn
•wordcn , zoo als trouwens , tijdens de ijskaring in Januarij 1820 den dijk te Dalem
sicchts 81 Rijnlandsche duimen heeft blijven waken toen de rivicrstand ,
te Woudrichem, nog.1 voet 8| duim.
te Sleeuwijk,
»
2»7|
»
en te Werkendam,
»
.2 » 00
»
beneden de dijkskruin bevonden ■^vcrd.

332,000.(10
25,200.00

2". De doorgraving des bandijks , achter de overlaatkade bij Rijswijk , op ecne dubbele Avijdte te brengen , moet dus nog eens worden bijgevocgd de voor dit artikel
berekende som van.

9,063.00

Om dit alhier te verkrijgen , zoude ten minste nog 16 a 20 der gebouwen
van bet dorp Rijswijk moeten worden weggeruimd (zoo als echter buitendien
ook wel nog noodig zoude kunncn bevonden -worden) , welke bcrekend als voren,
gemiddeld te zamen komen op.

24,000.00

3°. De leidijkcn eene el vcrhoogcnde, zullen dezelve, behoudcns de ovcrige vorige
afmelingen, per strekkende el inhouden 100 in plaats van 70 kub. el per el,
Transportere. . /

53

2,027,574.44

4

(

418

)
Transport. /

dus 7neerder 30 kub. elleu ad 40 cents . is 12 gulden de strekkende el enover,
14120 X 1400 =: 15520 X 12 gulden ..Voor 30 el nieerder vergraving, diep 1 el, is 30 vierkanto ellen en over
15520 X 30 = 465,000 of 4GJ bunder, ad / 600.00. .

4 >. Voor de afslcchliiig en opening van eene gi-ootere lengte kade van het Boerenverdriet
tot overlaat , als te Marken ingcrigt, stelt men nog ongeveer.
Eindelijk voor interest van penningen , hazard , winst voor dit meerder beloop
boven de voorgaande. bcgi*ooting , in gelijke reden nog...
En iilzoo zoudc aan het onlwerp des overlaats met deszelfs toebehooren, in de ondcrstolling van de afsluiting der Merwe , moeten uorden begroot op een montant van. . ./

Behoort tot het onUerp van den Inspeclcnr-Generaal van
den Waterstaat.
( Geteekend )

GOUDRIAAN.

Ingezonden den 16den September 1824.

2,027,574.44
186,240.00
27,900.00

50,000.00
130,880.00

2,422,595.0 1

BIJLAGK xV*. 4.

VERKLARING van de gedachten van M. van Maruin,
omtrent het plan "^'an 07iverwijld liet maken van eene
nieiiwe MerAve aantevangen.

Ik stein toe, <lat eene verbetering van den afvoer van hot Merwewater luj
ijsgang zecr te ivenschen is, en dat cr dus vcel grond is voor het besliiit, bij
inijne afwezendheid (toen ik ongesteld was) genomen om nainelijk te overwegen,
hoe die vcrbeteiing door het maken van een nieuwen of verbeterden uitloop der
Merwe kan verkiegcn worden.
Ik verklaar wijders, dat bijaldien hot dringend noodzakelijk zij, dat het
maken van eene nieuwe Merwe onverwijld beproefd worde, mij dan het plan
door eenige Icden der Commissie voorgcstaan, veel veiliger en dus vcrre verkieslijk voorkomt boven dat van den heer Blanken, van nainelijk de nieuwe
Merwe dadelijk tusschen twee hooge dijken aanteleggen, en het daarstellen van
deze nieuwe rivicr voornainelijk doer uitschuring te beproeven,
Doch ik verklaar tevcns dat ik voor als nog de dringende noodzakelijkheid
niet kan inzien om dit plan onverwyld aantevangen, vennits de Commissie besloten heeft eene veel vei-mogende overlaat over het Land van Altena voortestellen en het mij deswege raadzaam voorkomt aftewachten, wat de ondervinding omtrent het vermogen van dezen overlaat zal leeren: of nainelijk dezelve
bij ijsverstoppingen, zoo als die van 27 Januarij 1820 , toereikend zal zijn om
het opgestopte water zoo verre aftevoeren dat daardoor het gevaar van dijkbreukcn
•worde voorgekomen.
Ik zie daarenboven thans nog des te minder dringende noodzakelijkheid, om
tot een onverwijld daarstellen van eene nieuwe Merwe, te gelijk met of onmiddellijk na het maken van den overlaat over het Land van Altena te besluiten,
vermits er nog slechts een eeing geval heeft plants gehad, dat bij eene ijsver53*

( 420 )
stopping aan het begin van het Bcrgsche veld (den 27 Janiiarij 1820) bet water
slechts kortstondig zoo hoog stond aan den dijk bij Hardingsveld dat men tot
voorkoinen van overstrooming, op eene opkisting op den dijk bedacht was. Dit
geval van zoo hoog gerezen water beneden Gorcuin, het eenige bekende zijndc.
laat zich toch hieruit naar inijn inzien , met vecl waarschijnlijkheid afleiden,
dat men niet ligt of niet spoedig tvcder cen zoo hoogen waterstand beneden
Gorcum zal te Avachten hebben, en dat cr dcrlialve nog gcenc dringendc noodzakelijkheid schijnt to bcstaan om onverwijld cen groot omslagtig Averk te ondcrnemen , om cen dergelijken zoo zeldzaam hoogen AAaterstand aldaar vooi’lekomcn, vddr on aleer men zal gezien hebben in hoe v'ciu’c de ovcilaat over bet
Land Amn Altena tot hot vooikomcn van hoog gevaarlijkc Avaterslandcn beneden
Gorcum toereikend zal bevonden Avorden.
Is het immers , mag ik vragen , niet zeer Avaarschijnlijk, datbijaldicn cr oji
den 27 Jannarij 1820 een zoo veel A-ennogende oA'crlaat over het Land Aa»n
Altena als nu door de Commissio zal Avorden voorgcsteld , bcstaan hadde , het
Avater alsdan op verre na niet tot die boogie bij Hardingsveld, zoo als ook niet
bij AVoudrichem , zondc zijn gerezen.
En indicn nu deze stellivg eenigermate gegrond is: dat namclijk do gcmelde
overlaat, indien dezche in Jannarij 1820 bcstaan had, zoude voorgekomen
hebben, dat het Avater bij Hardingsveld niet tot eene gOA aarlijke hoogte voor
een’ korten tijd zoude zijn gerezen, AA’at Avaagt men dan, Avanneermen A-ddr cn aleer
men tot hot maken Aan eene nieuAVc JMci-aa'c orerga, door de ondeninding laat
beslissen, hi hoe verre de geprojecleerde overlual over het hand van Aliena

bij ijsversiopjring fuiii voorkomen, dat het water in de Mertce niet tot die
hoogte rijze dat er dijkhreuhen te duchien zijn.
Ik zoude , onaangezien deze aanmerkingen, diemijgenoegzainen grond schijnen
te gcA'en om voor als nog niet intestemmen met het gevoelcn A an cenige Icden
dor Commissic: dat het maken van eene nieuwe Merwc lehoort te warden
aangevangen , onmiddeUijk nadat de overlaat over het Land van Altena zal
zijn daurgesteld, en dus A'ddr en aleer deszelfs A'ermogen zal bc])rocfd zijn.
Ik zoude (zeg ik) mij echter met dat gevoelen nog eerder kunnen A'crecnigcn,
indien de uitvocring A'an het plan van eene nieuAve 3Ierwe mij nog niet in
meer dan een opzigt bedenkelijk blcef voorkomen, doch Avel voornamclijk.

(*21)
indlen bij niij de vrees niet bleef stand houden, dat de nitgraving van de
nieuwe Menve (ot een zekeren trap gevorderd zijnde , en de killen alsdan ter
vollooijing van hetwcrk door uitscliuring grooten deels nioctende gcsiotcn Wor¬
den , alsdan bij biiitcngewoon sterken afvoer van water, de nieuwe uitlooji
daarvoor nog to wcinig ruiinlc vcrkregeii Iiebbende , de waterspiegel tegen
verwacluing tot zoodanige lioagtc zoiule kaniicn rijzen, dat hiernit zcer geduclile gevolgen zoiulcn ktinncn gcboren wcrden. Ik kan toch niet ontveinzen , da( nn rijpclijk to hebben ovcrv. ogon , al hetgeen ik ter veriuindcriiig
van deze vrcca heb lioorcn bljbrengcn , dezelvc eebter bij inij nog wcinig
vcniilnderd is.
Doze laalste o\ erweging inzonJcrhcid, gevoegd bij de vorige aanincrkingen ,
Vi eerijoiidcn niij Toor als nog , oiu niij to verecnigen met lict govoolcn van versriieiden leden der Commissie , rlrit een oiiveririjid uunvungen vun het itnthen
eet'er nieince Merwe raudznnm zoude zijn , vddr en aleer bet veriuogen van den
g<‘jtrijij( ett erden overlaat over bet Land van Altcna, ter voorkoniing van boogen en gcvaarlijken waterstand beneden Gorcnni, zal beproefd cn ontooreikende
zal lawondon zijn.

Do Iieer Van Marmn iiceft laatstelijk rerlangd, flat
bij zijne hier vooratgaande vevkiariiig nog doze
volgcndc i)edenking worde bijgcvoegd.
JJat cr naniclijk bij het iiitstel van bet niakcn van cenc nieuwe Merwe , tot
dat liet verinogen van den overlaat ever het Land van Altena zal beproefd zijn,
ten aanzicn van dc uitvoering van dat plan , niets gew'aagd zoude worden.
liamcTs Indit'n dn ondervinding al , tegen de vcrwacbting van vroecerc en
latere v.itferhttr.wkundigen , mogte lecren , dat de tilleiding over het Ltiiul vjin
Aliena , ter voorkoniing van dijkbrciiken aan dc w^aarden die attn de Merwe zijn
gelcgen , niet zal toereikende zijn , zal als dan bet maken van eenc nienwc Merwe
wel gocnc itannicrkciijke grooterc onkoslen vordcren. De tegengew'orpene bedenking dat dc killen verder zouden ktinnen aanslijken , enhierdoor de nitgraving
tot eenc nieuwe Merwe kostbaardcr zoude kiinncn worden, beeft, naar het inzieii
vun den ondergrteekcndcn , des te minder grond , daar in den laatsten winter.
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volgens het daarvan gegeven berigt door den beer J. Blanken, de wcstkil, in
plaats van ondieper te worden , in tegendeel aanmerkelijk verdiept is.
Doch gesteld zijnde, dat de Icillen voortaan Aveder zullen verergeren, dan
zal, in de hierdoor langzaam vermeerderende nioeijelijkheid of vergrootmg van
eenige kosten, die de nitgraving van eene nieinve Slcnve dan meerdcr zonde
kunnen vereischen , wel geene voldoende reden to vinden zijn lot het vernaanten van eene zoodanigc onderneming, vvaarvan indien zij al zonder ccnig gevaar
zonde zijn, ter uitvoer te brengen, de zeer groolc onkosten echterwel nadcr lan .
geheel ovcrtollig zouden kunnen worden geaclit, bijaldien de afleiding ovo ut
Land van Altena, volgens de verwachting van de mecstc beroeinde Aor;ge
Avaterbomvkundigen, ter beveiliging van den AlblasserAvaard cn andcre aan de
Merwc gelegene waarden, naderhand voldoende zouden mogen bcvondcn uoi
’sHage, den lOden September 1825.
(Geteekend)
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KADEUE TOELICHTING OMTRENT VOORMELDF. KAARTEN.

Litt.

X.

Kauri van een gedeelte van den Bovem-yn^ met het Bytandschc kunaal,
den polder van Ilencen, Aardt en Ptt7inerde?i, met eeii gedeelte van het
(Wilt Lymers en van de rivier den IJssel, van het dorp Rheede tot by
Deventer; -vvaarop tevens is aangewezen de tot afleiding der hooge ririenvatcren ontworpen orerlaat, aanvangendc in den Bovenrijn, beneden den ouden
Rijnmond, voorts gerigt door den polder Tan Hei-wen en Aardt, on hot ninbt
Lijmers, en zich ontlastende in den IJssel, boven Bingerden, alsmede de tot bevordering van die afleiding ontworpene overlaten op de buitenlanden langs den IJssel,

Liu.

B.

Kaart van de rivier den IJssel, van Deventer tot aan de Zuiderzee:
waarop zijn aangewezen de ontworpene overlaten, zoo op de buitenlanden
langs die rivier, als die van even boven Kampen westwaarts gerigt, tot bij
Kamper-Nijstad en de Zuiderzee, alle strekkende tot bevordering dcr aflei¬
ding van het, door den ontworpen overlaat van even beneden den ouden Rijnmond in den Ussel boven Bingerden intcleiden, water.

Litt.

Litt.

Kaart van een gedeelte van het polder-district van Maas en Waal en van
het rijk van hijmegen, henevens de rivieren de Waal en de Maas met derzelver wederzijdsche bedijkingen , waarop is aangewezen de ontworpen over¬
laat tot ontlasting der hooge Waalwateren naar de Maas.
D,

Kaart van de situatie der Grehhelinie, strekkende van de rivier de Waal,
omtrent het dorp Doodeicaard, door de Betuice, tot aan den Nederrijn hij
het dorp Opheusden; voorts van daar langs de Grchhesluis door de zoogenaamde Vallei of lage landstreek, gelegen tusschen de Geldersche en Stichtsche hergen , na en voorlij de stad Amersfoort, tot aan de Zuiderzee, waarop
aangewezen zijn de voornaamstc dijken, wegen, watergangen en beken.
Profiel-teekening, w’aarop is aangewezen:

1°. De doorsnede van de oppervlakte van het terrein van de Grebbesluis aan
den Rijn, tot aan de Zuiderzee bij Spakenburg, vergeleken met het
nulpunt van ’s lands peilstcen aan dc genoemdc sluis,
2'>.

De betrckkelijke hoogte van dc bovenkanten der sponningslijlen en
dorpels van de ondcrscheidcnc damslulzcn, in de kcerkaden langs dc
Grebbelinie gevonden wordende , vergeleken met hot bovengemclde
nulpunt.

3". Do verschillende watershoogten van de Zuiderzee, zoo als dezelve op den
3dcn November 1806 bij zeer stil weder , aan de Spakenburger on aan
de Nieuwkerker zeesluizen zijn vvaargcnomcn.
Kaart vun een gedcelte van het oude land van Aliena, beneven v de buitenpolders , tcaarden , gorsen en aanjnilende rivieren, Avaarop door rood aange■wasschene lijnen is afgebeeld cen overlaat, tot aflcidiiig der liooge opperAvateren van de rivieren dc Maas en Merwo , van boven en beneden Woudrichem, naar hot Bergsebe veld. De hoogten van bet terrein, van den
grondslag der gebouwen, zoo in dc streklcing van doze lijnen cIs elders,
binnen het bestek van den voorsz. overlaat vallcndc , alsmcde van de dijkcn,
kaden , AVaarden enz., in en nabij dcnzelven gelegcn, zijn op doze kaart met
roodc cijfers, met de teekens + cn -r dat is boven of onder hot Amstcrdamsebe peil , aangeduid.
De verschillende, op doze kaart voorkomende, afzondcrlijkc letters dienen
tot opbeldcring en aamvijzing van dc punten , alAV.aar, of gi-ondboringcn gedaan zijn, of dwars-prolillen van dijken enz. zijn genomen geworden.
De breedte der rivier de Bleek is langs dezelve aangewczen, gelijlc cok op
sommige plaatscn aldaar, tusseben dc Avcderzijdsclie kaden; tcnvijl derzclvcr
bodemsdiepten onder AP. op een afzonderlijk profiel sub B aangetoond en de
diepten verder nedenvaarts van de Oostkil op de plants zclvc, met zwarle
cijfers, op gewoon laagAvater herleid, zijn aangcAvezen. Hot voorz. profiel sub B
is genomen en bepaalt zich in de strekking der, op deze kaart getrokken .
gcle lijn, omtrent door het midden des gedaebten ovcrlaats.

Prqfiel over de lengte, in de eirekking der, met geel getrokken, lijn op
de kaart sub A, loopcnde ointrent door het inidden van liet terrein tot overlaat
over do buitcnianden onder Giessen, door Oud- cn Nicuw Altena, mitsgaders
over de bekade bnitcnlanden, genaamd de Karnomelkspolder , do Prilovaard cn
hot Hoerenverdriet; waarop tevens zijn gebragt cenige bekendn hooge rivierstanden, in den winter, zoo op de Merwe te ^youdricllem, als in de Eakkerskil bij de defensive inundatiesluis waargenomen, gelijk mede de Ijoogte der
ebbe en vioed in de Bleek op den Cdcn Jtilij 1821, welkc omtrent als de
gewone kunnen warden beschouwd, met uitzondering van do cb, dcwijl men
mcent, dat de nu gestadige hooge boven-rivieren daarop eenen merkbaren
invlocd hebben. De bodem dezer blcck-kil is medo op dit profiel aangeduid,
en volgcns opgenoemde strekking beskiat dit profiel cone lengte van omtrent
14100 cllcn.
iLuart van het onlicerp
Merwe, 1821.

ter bedijhing en

vorming van eeue uieuwc

Kaart der situatie van het terrein van Kuik langs Grave , tot ’s Hertogenbosch, over en langs hctwclk de rivicr de Maas, bij ccnc oprijzing dcs
waters van 10 cllcn 32 streep boven het Amsterdamschc peil, door de zoogenaamde Boorsche ]Maas cene ontlasting bekomt; en wclk water weder gcdeeltelijk
op de Maas door de Dieze of over de lage dijken tusschen hot fort Crevecocur cn Hedikhuizen en gcdeeltelijk door den Baardwijkschen ovorlaat naar
het Bergschc T'eld wordt afgevoerd.
Zamcngestcld nit cenige voorhanden zijnde stuklien, zoo van het kadastcr
als nit de daartoe opzettelijk gedane metingen. Do roode cijfers , op de kaart
voorkomende , toonen de ondcrscheidene hoogten der dijken , kaden , wegen
en landen boven het Amsterdamschc peil aan , in Ncdcrlandschc maat, volgens
daartoe opzcttelijkc' gedane waterpassingen.
Kaart der situatie van het terrein tusschen 's Hertogenbosch en het zoogenuamde Bergsehe Veld beneden Geeriruidenherg, over cn langs Iictwelk
de rivicr dc Maas, bij hoog water, ecnige ontlasting heeft, zoo van het toe-
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gevoerd water van de Beersche Maas, als over de lage dijken tnsschen het
fort Crevccoeur en het bovcnland van Hensden , en wclk water door den
Baardwijkschen overlaat, over de Langstraatschc Buitenvelden gelegen, langs
bet ottde Maasje naar het voormeldc Bergsche Veld wordt afgevoerd.
Zijnde deze kaart meerendeels zaraengesteld uit cenige voorhandcn stukken
van het kadastcr en andere kaarten van wijlen den landineter P- Kctclaar ,
terwijl de roode cijfers , op dezelve voorkomende , aantoonen de onderscheidene hoogtcn dcr dijken , kaden, wegen en landen , hoven het Ainsterdamsche
pcil, in Nederlandsche niaat iiitgedrukt, volgens opzeltelijkc gedane waterpassingen.
Litt« L«

Kaart tot opheldering van het denkheeld ter toepassing vati een geregeld
systema van overlaats-wyze af- en itileidingen langs de rivieren, zoo als hctzelve is voorgedragen in de verhandeling over de zijdelingsche afieidingcn ,
door den Inspecteur - Generaal van den Waterstaat Goudriaan, cn uit latere
waarnemingen nog nader verklaard in § § 11 , 12, 13 en 20 van het aanhangsel tot die verhandeling.
Algemeene kaart, waarop zyn aangewezen de onderscheidene ontwerpen ,
toelke door de Commissie lot onderzoek der beste rivier-ajleidingen, by hoar
rapport, zyn voorgesteld.
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