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VERSLAG DER COMMISSIE VOOR
EEN TRACE BREDA-UTRECHT.
UITGEBRACHT AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DEN MINISTER VAN WATERSTAAT.
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ALGEMEENE LANDSDRUKKERIJ — ’S-GRAVENHAGE - 1920.

VERSLAG DER COMMISSIE VOOR
EEN TRACE BREDA-UTRECHT.
UITGEBRACHT AAN ZIJNE EXCELLENTIE
DEN MINISTER VAN WATERSTAAT.

§ 1. Bij beschikking van Uwen Ambtsvoorganger van 25 insteiiing en
Januari 1918, La. Q, Afdeeling Waterstaat, werd onze commissie commissi"8
ingesteld met opdracht te onderzoeken, welk trace het meest
in aanmerking komt voor den aanleg van een weg voor gewoon
verkeer van Breda in een richting langs Gorinchem naar Utrecht ♦
en in hoeverre daarbij rekening zal zijn te houden met den
mogelijken aanleg van een hoofdspoorweg in dit gedeelte van
het land.
Daarbij werden tot leden dier commissie benoemd:
H. WORTMAN c. i., inspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat in de le inspectie te ’s-Gravenhage, tevens voorzitter;
JHR. F. E. P. SANDBERG C. I., ingenieur van den Rijkswaterstaat te ’s-Gravenhage, tevens secretaris;
F. BAUCKE C. I., hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in het
noordelijk arrondissement van de lOe directie te ’s-Gravenhage;
W. H. BRINKHORST C. I., ingenieur van den Rijkswaterstaat in
het arrondissement Utrecht van de lOe directie te Utrecht;
M. CALAND C. I., hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat in de lOe directie te ’s-Gravenhage;
P. HUIZER, luitenant-kolonel van den Generalen Staf te
’s-Gravenhage:
J. L. HUYSINGA C. i., chef van den dienst der Exploitatie van
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht;
E. J. KEMPEES C. I., ingenieur van den Rijkswaterstaat in het
2e arrondissement van de 2e en 3e directien te Utrecht;
A. R. VAN LOON C. I., waarnemend hoofdingenieur-directeur
van den Rijkswaterstaat in de 7e directie, hoofdingenieur van
den Rijkswaterstaat in het westelijk arrondissement van de
7e directie te ’s-Hertogenbosch;

sade

'
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A. B. MARINKELLE C. I., hoofdingenieur-directeur van den
Rijkswaterstaat in de 2e en 3e directien te ’s-Gravenhage;
H. VAN DER MINNE C. I., Rijksingenieur voor de Spoorwegen
te ’s-Gravenhage;
J. A. NEBBENS STERLING, kolonel der Genie, commandant in
het le Genie-commandement te Utrecht;
J. C. SCHARP C. i., ingenieur van den Rijkswaterstaat in het
4e arrondissement van de 2e en 3e directien te Dordrecht, en
A. H. W. VAN DER VEGT C. L, lid van den Raad van Toezicht
op de Spoorwegdiensten te ’s-Gravenhage;
en bepaald:
dat een verslag omtrent de uitkomst van het onderzoek aan
Uwe Excellentie zou worden uitgebracht.
De samenstelling der commissie onderging de volgende
wijzigingen:
Bij beschikking van Uwe Excellentie d.d. 18 November 1918,
N°. 239, Afdeeling Waterstaat T, werden met ingang van
15 November te voren de leden F. BAUCKE en R. A. VAN LOON,
die inmiddels waren benoemd tot hoofdingenieur-directeur te
Maastricht en Haarlem, eervol het lidmaatschap der commissie
ontheven en tot leden benoemd: de hoofdingenieur-directeur
van den Rijkswaterstaat A. T. DE GROOT te ’s-Hertogenbosch,
de met de waarneming van den dienst in het arrondissement
Breda belaste ingenieur van den Rijkswaterstaat A. E. KEMPEES
en de met den dienst in het arrondissement ’s-Gravenhage
belaste ingenieur van den Rijkswaterstaat D. A. VAN HEYST,
terwijl bij Uwer Excellentie’s beschikking van 15 Mei 1919,
N°. 253, Afd. Waterstaat T, het in den loop dier maand naar
Suriname vertrokken lid E. J. KEMPEES eervol van het lidmaatschap der commissie werd ontheven, wat mede het geval was
met genoemden ingenieur D. A. VAN HEYST bij Uwe beschikking
van 22 Juli 1919, N°. 243, Afd. Waterstaat T, wegens vertrek
naar Frankrijk in laatstgenoemde maand.
Aanbieding van
het verslag.

§ 2. Ter voldoening aan de haar bij hare instelling verstrekte
opdracht heeft de commissie de eer het verslag bevattende de
uitkomsten van haar onderzoek, hierbij aan Uwe Excellentie aan
te bieden.

le vergadering en
openingsrede.

§ 3. De commissie werd door haren voorzitter voor de eerste
maal samengeroepen op 22 Maart 1918, welke vergadering door
hem met de navolgende rede werd geopend.
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M. M.
De Minister van Waterstaat heeft U onder mijn voorzitterschap tot eene commissie vereenigd om te onderzoeken, welk
trace het meest in aanmerking komt voor den aanleg van een
weg voor gewoon verkeer van Breda in een richting langs
Gorinchem naar Utrecht, en in hoever daarbij rekening zal zijn
te houden met den mogelijken aanleg van een hoofdspoorweg
in dat gedeelte van het land.
Het denkbeeld om het verkeer tusschen de hoofdstad des lands
en het zuiden langs Utrecht, Gorinchem en Breda te leiden, is
niet nieuw en wees zich in vroeger tijden, toen de overgang
over onze benedenrivieren een zooveel moeilijker vraagstuk was
dan het dit is bij den tedenwoordigen stand der techniek, als
vanzelf aan.
Zoo wordt reeds in het Keizerlijk decreet van 16 December
1811, waarbij een tableau der groote wegen (routes imperiales)
werd vastgesteld, gesproken van een grooten weg Iste klasse
van Parijs naar Amsterdam over Antwerpen, Breda, Gorinchem
en Utrecht, en wordt ook in den bij Koninklijk besluit van 13
Maart 1821 vastgestelden staat der groote Rijkswegen Iste klasse
genoemd de weg van Amsterdam naar de Fransche grenzen
over Abcoude, Utrecht, Vianen, Gorinchem, Oosterhout, Breda,
Antwerpen en Brussel.
De Rijksweg van Amsterdam over Utrecht, Gorinchem en Breda
naar de Belgische grens in de richting van Antwerpen is inderdaad
tot stand gekomen en wordt nog, met uitzondering van het vak
tusschen Utrecht en Vreeswijk, door het Rijk onderhouden.
Daarin zijn echter twee veren gelegen, nl. dat over de Bergsche
Maas („het Keizersveer”, dat nog herinnert aan de „routes imperiales” van 1811) en dat over de Merwede tusschen Sleeuwijk
en Gorinchem, terwijl de overgang over de Lek geschiedt door
middel van een schipbrug tusschen Vianen en Vreeswijk. In de
vorige eeuw, toen het verkeer nog zooveel minder intens en
haastig was, leverden deze rivierovergangen niet zooveel bezwaar
op enwas de weg Breda—Amsterdam eigenlijk meerte beschouwen
als een samenstel van op zichzelf staande wegvakken met min of
meer druk plaatselijk Verkeer, waarop ook eenig doorgaand verkeer
plaats had, doch thans, nu overal het geschikt maken der wegen
voor het snelverkeer met auto’s aan de orde is gekomen, wordt
het bezwaar van de veren wel gevoeld en kan, zoolang deze
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in him tegenwoordigen toestand bestaan blijven, eigenlijk niet
meer worden gesproken van een doorgaanden verkeersweg
Parijs of Antwerpen—Amsterdam in deze richting.
Geen wonder dus dat, waar de aansluitende weg in Belgie
reeds voor den oorlog op ruime schaal ten behoeve van het
auto-verkeer was verbeterd en de keiweg van de Belgische
grens tot Breda reeds door een goeden steenslagweg is vervangen, en waar de weg van Breda over Gorinchem naar
Utrecht is opgenomen onder de Rijkswegen, die volgens art. 1
van het in 1915 ingediende *) wetsontwerp voor verbetering
ten behoeve van het snelverkeer zijn aangewezen, het denkbeeld
naar voren is gekomen om de veren door bruggen te vervangen,
en wel liefst door hooge vaste bruggen, waarbij het landverkeer
en de scheepvaart onafhankelijk van elkander kunnen doorgaan,
in aansluiting waaraan dan ook de schipbrug bij Vreeswijk door
een dergelijke hooge vaste brug' zou zijn te vervangen.
Zoo stelt zich dan, waar aan onze commissie gevraagd wordt
het trace voor een weg voor gewoon verkeer van Breda over
Gorinchem naar Utrecht te zoeken (waaronder is te verstaan
het trace voor een ten behoeve van het snelverkeer verbeterden
weg) van zelf het vraagstuk in dezen vorm:
Is het mogelijk en gewenscht de Bergsche Maas, de BovenMerwede en de Lek te overbruggen met hooge vaste bruggen,
zoo dat een goede doorgaande verkeersweg tusschen Breda en
Utrecht kan worden verkregen?
Dat vraagstuk heeft, voor zooveel de overbrugging van de
Bergsche Maas betreft, reeds een begin van oplossing verkregen,
doordat door de militaire autoriteiten, die in verband met den
oorlogstoestand een tijdelijke brug over die rivier hebben tot
stand gebracht, is aangedrongen op de vervanging van het
Keizersveer door een vaste brug, voor welk werk reeds een
voorloopig plan is opgemaakt.
Ook de vervanging van de schipbrug over de Lek door een
hooge vaste brug heeft kans om binnen niet te langen tijd aan
de orde te komen, en wel in verband met de verbetering van
het Merwedekanaal tusschen Amsterdam en de Lek, waarover
in 1916 een rapport is uitgebracht door een door den Minister
van Waterstaat ingestelde commissie van Waterstaatsambtenaren,
die in opdracht had een door den Minister aangegeven denk*)

Sedert ingetrokken.
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beeld uit te werken om door het graven van een nieuw
kanaalpand van beneden de sluizen te Utrecht tot bij Vreeswijk
het Amstellandsboezempeil door te trekken tot de Lek.
Bij uitvoering van dat plan zal het noodig zijn het nieuwe
kanaalvak in de Lek te doen uitmonden beneden de schipbrug
en daartegen zijn nu zoowel door de schippersvereeniging
Schuttevaer als uit de Amsterdamsche scheepvaartkringen ernstige
bezwaren ingebracht, en wel op grond dat de van Amsterdam
naar den Boven-Rijn bestemde schepen, die thans boven de
schipbrug op de Lek worden geschut, dan na schutting door de
nieuwe sluis de nabijgelegen schipbrug zouden moeten passeeren
alvorens, hetzij langs de Lek naar boven, hetzij langs Vianen en
Gorinchem naar de Waal, te kunnen doorvaren.
Deze bezwaren zouden nu op eenvoudige wijze ondervangen
kunnen worden door de schipbrug door een hooge vaste brug
met mime doorvaartwijdte te vervangen, en wanneer- het plan
voor het nieuwe kanaalvak op Amsteltandspeil niet voor geheel
nieuwe denkbeelden mocht worden terzijde gesteld, is er wel kans
dat deze oplossing te eeniger tijd aanvaard zal moeten worden.
Dan zou nog slechts een groote rivier overbrugd behoeven te
worden om den gewenschten doorgaanden verkeersweg te verkrijgen, nl. de Boven-Merwede bij Gorinchem, en nu is ten
gevolge van de belangrijke versmalling, die deze rivier, mede
in verband met de scheiding tusschen Maas en Waal, in de
laatste jaren heeft ondergaan, de overbrugging nabij Gorinchem
heel wat minder lastig en kostbaar geworden dan die vroeger was,
zoodat het niet onmogelijk is, dat hiertoe te eeniger tijd zal
worden overgegaan.
Wanneer echter tot overbrugging van de drie groote rivieren
in het belang van het gewone verkeer wordt besloten, moet
vanzelf de vraag rijzen of die overbruggingen ook niet zouden
kunnen worden dienstbaar gemaakt voor een spoorweg, en wel
voor een hoofdspoorweg tusschen Breda en Utrecht, die, zooals
met een enkelen blik op de kaart is te zien, een goede, thans
nog ontbrekende, schakel in ons spoorwegnet zou vormen, en
waarvan de aanleg dan ook reeds vroeger ter sprake is gekomen,
ofschoon de groote kosten, aan de overbrugging verbonden,
toen van het denkbeeld hebben doen afzien.
Wanneer, evenals bij de overbrugging van den IJssel bij
Westervoort geschied is, eenzelfde onderbouw dienstbaar zou
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kunnen worden gemaakt voor een brug voor gewoon verkeer
en voor een daarnaast gelegen spoorwegbrug, of wel voor twee
van die bruggen, zouden zoowel de wegverbinding voor gewoon
verkeer als de spoorwegverbinding tusschen Breda en Utrecht
op de minst kostbare vvijze tot stand kunnen worden gebracht,
en het is daarom dat het vraagstuk van den spoorwegaanleg
is gekoppeld aan dat van de andere wegverbinding en de Minister
aan de commissie gevraagd heeft, in hoever bij den aanleg van
die verbinding rekening zai zijn te houden met den mogelijken
aanleg van den hoofdspoorweg in dat gedeelte van het land,
en dat hij de heeren VAN DER VEGT en HUYSINGA en VAN DER
MINNE gevraagd heeft in de commissie zitting te nemen.
Bij den aanleg van een weg voor gewoon verkeer en een
spoorweg in dat deel des lands zal voorts ook rekening moeten
worden gehouden met de militaire belangen, zoowel omdat de
nieuwe wegen het verkeer tusschen het centrum des lands en
het zuiden in een nieuwe richting leiden en belangrijke verbeteren
zullen, als omdat zoowel benoorden de Lek als bij Gorinchem
en tusschen de Merwede en Bergsche Maas de nieuwe wegen
door of dicht langs de daar aanwezige verdedigingsstellingen
met hun inundatiegebied zullen loopen, om welke reden dan
ook aan den Minister van Oorlog verzocht is een of meer militaire
leden aan te wijzen om in de commissie zitting te nemen, als
hoedanig wij thans de heeren Kolonel NEBBENS STERLING en
de Overste HUIZER in ons midden mogen begroeten.
M. H. Ik heb U hier in het kort geschetst wat de oorsprong en wat de bedoeling van de instelling dezer commissie
is geweest. De taak der commissie moet hieruit van zelve
volgen.
Zij is, zooals ook uit de bewoordingen der ministerieele beschikking blijkt, niet het maken van een volledig ontwerp voor
een voor snelverkeer geschikten weg en voor een hoofdspoorweg
tusschen Breda en Utrecht over Gorinchem, doch slechts het
aangeven van een trace voor den verbeterden weg en het onderzoeken van de mogelijkheid, dat in deze richting te eenigertijd
ook een hoofdspoorweg zal kunnen en moeten komen. Wanneer
dit in het oog wordt gehouden, zal de taak der commissie m. i.
niet zoo omvangrijk zijn, dat voor het volbrengen daarvan meerdere
jaren noodig zullen zijn, ofschoon het, om het beste trace te
vinden uit den aard der zaak wel noodig zal kunnen blijken om
althans van enkele hoofdpunten een of meer uitgewerkte plannen
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te doen opinaken en ook het plan voor een hoofdspoorweg in
groote trekken vast te stellenHiermede en met den wensch dat onze samenwerking aangenaam zal zijn en vrucht zal dragen, open ik deze eerste vergadering.
§ 4. In dezelfde vergadering werd besloten de werkzaamheden
over een viertal subcommissie’s te verdeelen, waarvan de algemeene voorzitter niet als lid deel zou uitmaken, doch welker
zittingen door hem met recht van adviseerende stem zouden
kunnen worden bijgewoond.
De subcommissie’s waren die voor:
le. de aansluiting van den spoorweg bij en te Utrecht en
het trace van daar tot aan de Lek. (Voorzitter het lid VAN

Subcommissie’s.

DER VEGT);

2e. overbrugging van de Lek en het trace van Vianen tot
Schotdeuren (Voorzitter het lid MARINKELLE);
3e. overbrugging van de Boven-Merwede en het trace van
daar tot Schotdeuren (Voorzitter het lid CALAND) ;
4e. het trace van Breda tot de Boven-Merwede (Voorzitter
het lid HUYZINGA).
De secretaris nam deze functie bij elk der sub-commissie’s waar.
S 5. De subcommissie’s vergaderden ieder 2 of meer malen vergadenngen der
en wel:
de le. op 19 April 1918 en 7 Februari 1919;
2e. „ 28 Februari en 2 Mei 1919;
3e. „ 25 Februari en 24 Januari 1919;
4e. „ 3 Mei en 18 October 1918 en 5 Maart 1919, terwijl
door een aantal leden der commissie terrein-inspectie’s zijn gedaan.
^

§ 6. In de tweede vergadering der commissie gehouden op
31 October 1919, nadat de subcommissie’s him verslag hadden
ingediend, werd omtrent de trace’s voor den weg voor gewoon
verkeer en voor de eventueel aan te leggen spoorwegen, waarmede rekening moet worden gehouden, overeenstemming verkregen en werd het verslag vastgesteld.
§ 7. Van groot belang voor den arbeid der commissie was de
vraag, of een spoorweg Breda—Gorinchem—Utrecht zou passen
in ons spoorwegnet als hoofdspoorweg van internationale betee-
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kenis, dan wel geheel of gedeeltelijk slechts een spoorweg van
secundair belang, in hoofdzaak rekening houdend met de belangen
der doorsneden streek, zal kunnen zijn.
Deze vraag werd door de leden der commissie, die geacht
moeten worden meer in het bijzonder van de belangen van het
spoorwegverkeer op de hoogte te zijn, beantwoord in dien zin,
dat er, nu de spoorweg ’s Hertogenbosch—Utrecht eenmaal bestaat, geen aanleiding meer is voor een internationale verbinding
over Breda naar Utrecht.
Veeieer kan er naar de meening van deze leden, behoefte
ontstaan aan een spoorlijn van Belgie over Gorinchem rechtstreeks naar 'Amsterdam, die dan Utrecht niet zou moeten aandoen, en nabij Harmelen zou kunnen aansluiten aan de bestaande
lijn Harmelen—Breukelen—Amsterdam.
Vooreerst toch is deze verbinding met laatstgenoemde stad
belangrijk korter dan de bestaande verbindingen tusschen Belgie
en Frankrijk eenerzijds en Amsterdam anderzijds en verder
ontgaat men dan het oponthoud, dat bij het voeren van de
treinen door het station Utrecht onvermijdelijk zou zijn.
Zooals toch in § 8 nader wordt aangetoond, zou een van
Gorinchem komende spoorweg met het oog op de belangen
der militaire verdediging het station Utrecht niet van de
zuidoostzijde kunnen bereiken, zoodat de aansluiting aan
de westzijde van Utrecht zou moeten geschieden, waarbij
dan de naar Amsterdam doorgaande treinen zouden moeten
rebrousseeren.
Op grond van de bovenstaande overwegingen, waarmede de
commissie in haar geheel zich heeft vereenigd, is zij van oordeel,
dat bij het ontwerpen van het trace voor de wegverbinding
Breda—Gorinchem—Utrecht voor het gedeelte noordelijk van
Gorinchem in de richting van Utrecht slechts rekening behoeft
te worden gehouden met den aanleg van een locaalspoorweg
of van een hoofdspoorweg van secundaire beteekenis, waarvan
de richting dan gevoegelijk naar de belangen van het gewone
verkeer, in het bijzonder ten aanzien van de plants der overbrugging van de Lek, zal kunnen worden geregeld. Voor den
bovenbedoelden hoofdspoorweg in de richting naar Amsterdam
zal dan een afzonderlijke brug over de Lek noodig zijn, omdat
de overbrugging van deze rivier voor het gewone verkeer bezwaarlijk zoover westelijk kan komen, dat zij tevens voor dezen
spoorweg kan dienen.
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Wanneer ter verbinding van Belgie met Amsterdam over
Breda—Gorinchem—Harmelen een hoofdspoorweg wordt aangelegd, zal deze het station Breda aan de oostzijde moeten
verlaten en zich, na een ombuiging oostwaarts van Oosterhout,
in nagenoeg rechte lijn moeten richten naar de bewesten
Gorinchem te bouwen brug over de Mervvede. Een meer westelijke richting, die zou toelaten dat de Bergsche Maas gekruist
werd bij Keizersveer, waar de overbrugging ten behoeve van
het gewone verkeer is ontworpen, wordt door de commissie
niet wenschelijk geacht, omdat daarbij zoowel de kruising of
samenkomst met den spoorweg Lage Zwaluwe—’s Hertogenbosch als de binnenkomst in het station Breda bezwaar zou
opleveren.
Uit een en ander voigt, dat alleen bij het bepalen van de
plaats voor de overbrugging van de Merwede rekening moet
worden gehouden met den eventueelen aanleg van een hoofdspoorweg van internationale beteekenis.
§ 8. Bij het bepalen der plaatsen voor de rivierovergangen
is echter ook rekening te houden met ontworpen of te verwachten
locaalspoorwegen in de betrokken streek en tevens met de mogelijkheid, dat die locaalspoorwegen zich te eeniger tijd tot hoofdspoorwegen van secundair belang zullen ontwikkelen.
Zoo is bij den rivierovergang bij Keizersveer in aanmerking
te nemen, dat reeds een voorloopig ontwerp bestaat voor een
locaalspoorweg in de richting Breda-Geertruidenberg-AlmkerkHeusden. Deze spoorweg zal de Bergsche Maas kunnen kruisen
bij Keizersveer, ter plaatse van de aldaar voor het gewone
verkeer ontworpen brug, waarvan de peilers en landhoofden
dan zooveel verlengd zullen moeten worden, dat zij tevens voor
de overbrugging ten behoeve van den spoorweg dienst kunnen
doen, en wel zoo dat twee bruggen voor enkel spoor kunnen
worden gelegd voor het geval dat de genoemde locaalspoorweg
na overbrugging van de Merwede bij Gorinchem in een spoorweg
van meer algemeene beteekenis mocht worden veranderd. De
aansluiting benoorden de brug van den weg voor gewoon verkeer aan den bestaanden Keizersweg zal in verband hiermede
een zoo flauwen boog moeten verkrijgen, dat de eventueel aan
te leggen spoorweg aldaar de binnenzijde van dien boog zal
kunnen volggn zonder een voor het spoorwegverkeer te kleinen
straal te verkrijgen. Voor een locaalspoorweg of hoofdspoorweg
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van secundair belang ter verbinding van Breda en het land van
Heusden en Altena met Gorinchem, zou eventueel gebruik zijn
te maken van de overbrugging van de Boven-Merwede bij
Gorinchem, welke ook noodig zal zijn voor den in de vorige
paragraaf bedoelden internationalen spoorweg. Voorts is te denken
aan een locaalspoorweg of hoofdspoorweg van secundair belang
van Gorinchen over Meerkerk en Vianen naar Utrecht. Bij het
ontwerpen van een brug voor gewoon verkeer over de Lek nabij
Vianen is er in verband hiermede op te rekenen, dat naast den
bovenbouw voor gewoon verkeer op denzelfden onderbouw een
dubbelsporige spoorbrug gelegd moet kunnen worden. Benoorden
de Lek zou een dergelijke spoorweg dan in verbinding kunnen
gebracht worden met de in uitzicht zijnde spoorwegverbindingen
van Utrecht met Schoonhoven en Gouda, doch dan dient de
overbrugging van de Lek bewesten Vianen te komen, omdat
deze spoorwegen het station Utrecht alleen van uit het westen
zullen kunnen bereiken, wat trouwens ook hetgeval zal moeten
zijn met een spoorweg Gorinchem—Vianen—Utrecht, aangezien
de belangen der militaire verdediging zich ernstig zouden verzetten tegen een aansluiting van dien spoorweg aan de bestaande
spoorwegen beoosten het station Utrecht, terwiji die belangen
juist gebaat zullen worden door eene nieuwe spoorwegverbinding
tusschen de provincien Utrecht en Zuid-Holland bewesten den
Vaartschen Rijn.
De weg voor gewoon verkeer aan
te leggen aan de
westzijde van den
Vaartschen Rijn
en het Merwedekanaal.

§ 9. Daar in het spoorwegbelang de brug over de Lek moet
komen bewesten Vianen, zal ook de ontworpen weg voor gewoon
verkeer die rivier bewesten die plaats moeten kruisen. Ter vermijding eener overbrugging van den Vaartschen Rijn, en opdat
de nieuwe verkeersweg niet kome in het inundatiegebied der
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, is het wenschelijk het benoorden
de Lek vallende wegvak ten westen van den Vaartschen Rijn
te houden.
Het trace tusschen de Lek en de Boven-Merwede is in de
plaats afhankelijk van het punt van overbrugging van de laatstgenoemde rivier.
Zooals in § 7 is uiteengezet zal een internationale spoorweg
het trace van den weg voor gewoon verkeer noordwaarts
van Gorinchem niet volgen, doch in noordelijke richting afbuigen in een richting via Harmelen naar Amsterdam. Die
spoorweg en de weg voor gewoon verkeer zullen echter over
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eenzelfde brug over de rivier bij Gorinchem dienen te worden
geleid.
Allereerst is nu te bepalen of deze brug boven of beneden
de genoemde stad behoort te komen.
Voor eene ligging boven de stad pleit de omstandigheid, dat
de overbrugging dan plants zou vinden op eenigen afstand
boven den mond van het Merwedekanaal, hetgeen met het oog
op het in- en uitvaren der voorhaven van dat kanaal te verkiezen zou zijn. Tegen deze ligging wordt echter door de
commissie overwegend bezwaar gezien wegens de omstandigheid
dat alsdan geen aannemelijke oplossing voor de aansluiting van
den hoofdspoorweg aan den bestaanden spoorweg te Gorinchem
en het daar aanwezige emplacement, zou kunnen worden verkregen, wat toch als eisch dient te worden gesteld. De commissie
kwam daardoor tot het besluit, dat de overbrugging beneden
Gorinchem moest worden ontworpen, wat ook beter met de
belangen der militaire defensie bleek te strooken.
Van belang was daarbij het bepalen van den afstand waarop
de brug beneden den mond van het Merwedekanaal zal moeten
komen.
Is eenerzijds een ruime maat voor dezen afstand wenschelijk
voor de scheepvaart, inzonderheid met het oog op de rivierafwaarts varende sleeptreinen die het kanaal moeten inzwaaien,
zoo is anderzijds in_ het oog te houden dat, hoe verder benedenwaarts de overbrugging wordt gelegd, hoe ongunstiger de
aansluiting te Gorinchem noodwendig moet worden, zoowel voor
den hoofdspoorweg als voor den weg voor gewoon verkeer.
Voor den bedoelden afstand was dus een minimum-maat te
bepalen, zoodanig dat de belangen der scheepvaart voldoende
gewaarborgd zouden zijn. Na raadpleging van verschillende
deskundigen op scheepvaartgebied, waarbij ook de „Vereeniging
tot behartiging van Stoomvaartbelangen in Nederland”, kwam
de commissie tot het besluit, dat voor den afstand tusschen de
westzijde der invaart van het kanaal en de brug 500 M. moet
worden aangenomen.
Daar nu zoowel te Vianen als te Gorinchem de weg voor
gewoon verkeer bewesten het Merwede-kanaal bleek te moeten
komen, was het aangewezen ook het tusschenliggende wegvak
geheel bewesten dat kanaal te traceeren, waar trouwens ook
de bestaande Rijksweg tusschen Gorinchen en Vianen is
gelegen.
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Doortrekking van
het Amstellandsche pand van
liet Merwedekanaal.

§ 10. Bij de bepaling van de meest wenschelijke richtingen
voor den weg voor gewoon verkeer en voor een spoorweg
Gorinchem—Vianen—Utrecht werd door de commissie rekening
gehouden zoowel met het geval, dat de — in het verslag der
bij beschikking van Uwer Excellence’s Ambtsvoorganger d.d.
14 Augustus 1915 ingestelde commissie van advies inzake verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek
aangegeven — doortrekking van het Amstellandsche pand van
het Merwedekanaal vanaf de brug in den spoorweg Gouda—
Utrecht tot de Lek bewesten Vreeswijk zal tot stand komen,
als met het geval dat dit niet zal geschieden. In verband hiermede zijn voor het gedeelte tusschen de Lek en Utrecht verschillende trace’s voor den weg en voor den genoemden spoorweg aangegeven, die in de §§ 14 en 15 nader worden omschreven.

Hellingen, bogen
breedtcn, vrije
hoogte.

§ 11. Bij het ontwerpen van het trace voor een met het
oog op het snelverkeer verbeterden weg van Breda over
Gorinchem naar Utrecht is door de commissie aangenomen, dat
de hellingen als regel niet steiler zullen mogen zijn dan 70 op 1,
welke maat door de Rijkswegen-commissie als minimum is
aangenomen voor een wegbaan waarop een stoomtramweg
aanwezig is of met eenige waarschijnlijkheid kan worden verwacht, doch dat, waar niet op een stoomtramweg behoeft te
worden gerekend en de omstandigheden zulks noodig maken,
ook hellingen tot 50 op 1 ktmnen worden toegelaten.
Voorts is aangenomen dat de straal der bogen zoo groot zal
moeten zijn, dat het snelverkeer zoo min mogelijk bezwaar van
de bochten zal ondervinden en dat de kruinsbreedte van den
weg — behalve op de groote bruggen, waar met een breedte
van 8 M. kan worden volstaan, mits de gelegenheid worde
behouden tot het aanbrengen van een voetpad op console’s
buiten een der hoofdliggers — zal bedragen ten minste 15 M.
voor hooge opritten en overigens zoo mogelijk ten minste
20 M. Voor den internationalen spoorweg is een grootste
helling van 225 op 1, een kleinste straal van 1200 M. en dubbelspoor noodig te achten, terwijl voor de eventueel tot secundaire
hoofdspoorwegen om te bouwen locaalspoorwegen is te rekenen
op hellingen niet steiler dan 200 op 1, dubbelspoor en stralen
van niet minder dan 500 M. in horizontale gedeelten en niet
minder dan 750 M. in hellingen.
De vrije hoogte boven den weg voor gewoon verkeer zal
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— mede in verband met de bepaling in bet Rijkswegenreglement
die bet laden tot meer dan 4 M. hoogte verbiedt — minstens
4,50 M. moeten zijn, terwijl de vrije hoogte voor de spoorwegen
bepaald wordt door bet nonnaal profiel van vrije ruimte, in de
spoorwegreglementen vastgelegd.
§ 12. De commissie acht bet met bet oog op de belemmeringen,
welke zoowel voor bet spoorwegverkeer als voor bet snelverkeer
op de groote wegen kunnen voortvloeien nit kruisingen op
gelijke hoogte en op de aan dergelijke kruisingen verbonden
gevaren, niet toelaatbaar dat de kruising van den internationalen
spoorweg met andere spoorwegen en van den grooten verkeersweg met hoofd- en locaalspoorwegen gelijkvloers zou
plaats hebben.
Bij bet ontwerpen van bet trac6 voor de verschillende wegen
is er dus op gerekend, dat de kruising overal door middel van
een onderdoorgang of brug zal geschieden.

Geiijkvioersche

§ 13. Bij de overbrugging van de rivieren zal rekening zijn
te houden met scheepvaart- en rivierbelangen, terwijl ook bij
de overbrugging van scheepvaartkanalen op de scheepvaartbelangen zal moeten worden gelet.
De overbrugging van de Bergsche Maas bij Keizersveer zal
naar bet oordeel der commissie kunnen geschieden door middel
van een vaste brug, die zal moeten dienen voor gewoon- en
spoorwegverkeer en bet best even beneden de noordelijke
aanlegplaats van bet bestaande stoompontveer zal kunnen
worden gebouwd. De vrije doorvaarthoogte van deze brug zal
minstens 7 M. boven middelbaren vloed ter plaatse moeten
bedragen. In bet zomerbed kunnen zonder bezwaar twee pijlers
worden geplaatst, wat met bet oog op de kosten aanbeveling
verdient.
Een dergelijke brug, doch enkel voor spoorwegverkeer ingericht, zal dan bij eventeelen aanleg van den internationalen
spoorweg Breda—Gorinchem—Amsterdam meer oostwaarts over
de Bergsche Maas zijn te leggen en een gelijke doorvaarthoogte
moeten verkrijgen, terwijl ten behoeve van dien spoorweg ook
bet Oude Maasje met een hooge brug, met wat minder doorvaarthoogte, zal zijn te overbruggen.
De bij Gorinchem over de Boven-Merwede te bouwen brug,
die voor gewoon verkeer en voor spoorwegverkeer zal moeten

Overbruggingen.
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dienen, zal wat hoogte en inrichting betreft aan hooge eischen
moeten voldoen.
Hierbij geldt echter mede de overweging, dat, hoe hooger de
brug zou worden gelegd, hoe ongunstiger de aansluiting te
Gorinchem zou moeten worden.
Na ernstige overweging van de verschillende belangen is de
commissie tot het besluit gekomen, dat voor de hoogte van den
onderkant der overbrugging in het zomerbed moet worden aangenomen de maat van 9.10 M., geldende voor de bruggen op
den conventioneelen Rijn, boven de voor Gorinchem berekende
hoogte van het voormalig verbodsmerk III voor de scheepvaart
op die rivier, ad 4 M.
A.P., gevende alzoo voor den onderkant
der vaste brug over het zomerbed het cijfer, afgerond, van 13 M.
-j- N.A.P. Daarbij wordt echter, met het oog op den boven de
plaats der overbrugging uitgeoefenden scheepsbouw, door de
commissie noodig geacht, dat bij den bouw der brug zal worden
gerekend op de mogelijkheid van het aanbrengen van een hefbrug
of andere beweegbare breg, indien daaraan later de behoefte
mocht blijken, met de bedoeling dat die brug slechts bij uitzondering bijv. op gezette tijden zal worden bewogen voor het
doorlaten van zeeschepen met hoogen mast of van andere vaartuigen met zeer hoog boven den waterspiegel reikende vaste
deelen.
Met het oog op de rivierbelangen en op den afvoer van ijs
wordt slechts een middenpijler in het zomerbed toelaatbaar
geacht, terwijl er geen bezwaar in wordt gezien, dat het winterbed
aan den rechteroever met een aarden dam zal worden gekruist.
In het winterbed aan den linkeroever kan met de daling der
banen van den hoofdspoorweg en van den weg voor gewoon
verkeer, respectievelijk onder een helling van 225 op 1 en 70
op 1, reeds dadelijk begonnen worden achter den meest zuidelijken
stoompijler. De indeeling der brug wordt in verband met een
en ander en gelet op de hier thans geldende normaalbreedte van
het zomerbed, ad 400 M. als volgt: in het winterbed aan den
rechteroever een aarden dam, aan den rechteroever van het
zomerbed een overspanning van 30 M., die gelegenheid geeft
voor het eventueel aanbrengen van een beweegbare brug, vervolgens in het zomerbed twee ovetspanningen elk van 175 M.,
terwijl eindelijk het winterbed aan den linkeroever met 8 openingen
van 50 M. zal zijn te overspannen.
De brug over de Lek, welker onderbouw eveneens zal moeten
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dienen voor gewoon verkeer en voor spoorwegverkeer, zal zoo
dicht bij Vianen zijn te leggen, dat bet plaatselijk verkeer, dat
thans over de schipbrug gaat, met den kleinst mogelijken omweg
Vreeswijk zal kunnen bereiken.
Het zal toch, indien tot een nieuwe overbrugging van de Lek
wordt overgegaan, zoowel met het oog op de scheepvaartbelangen als op de geldelijke belangen van het Rijk gewenscht
zijn, dat na het in gebruik nemen van de nieuwe brug de bestaande schipbrug zoodra mogelijk wordt opgeruimd zonder door
een Rijkspontveer of roeibootenveer te worden vervangen.
Daar, zooals reeds in § 9 werd opgemerkt, de brug bewesten
Vianen moet komen, zal zij derhalve zoo dicht mogelijk beneden
die plaats moeten worden gelegd; zij komt dan nog voldoende
ver van de voorhaven van het Merwedekanaal te Vreeswijk te
liggen om geen belemmering te zijn voor het opzwaaien van
sleeptreinen.
Evenals te Gorinchem zal voor de ontworpen brug de hoogte•'gging van den onderkant der hoofdliggers boven het zomerbed
der rivier zijn te bepalen op 9,10 M. boven den waterstand, ter
plaatse overeenkomende met het voormalig verbodsmerk III der
Rijnvaart, dat is hier op 14,35 M.+ N. A. P.; voorts zal evenals
te Culemborg is geschied, het zomerbed zoowel met het oog op
den water- en ijsafvoer als in het scheepvaartbelang zijn te overbruggen met eene overspanning en wel van minstens 160 M.
Waar tusschen deze overbrugging en die te Culemborg geen
scheepsbouw van eenige beteekenis wordt uitgeoefend, acht de
commissie het niet noodig hier op het maken van een hefbrug
of andere beweegbare brug te rekenen.
Het normaal winterbed, welks grenzen ter plaatse van de ontworpen brug 560 M. uiteenliggen, zal buiten het normaal zomerbed
zijn te overspannen door bruggen van geringere lengte, welke
uit een eenvormigheidsoogpunt, voordeel gevende bij het berekenen, teekenen, traceeren en bewerken, bij voorkeur even lang
zullen zijn te nemen als de kleine overspanningen voor de ontworpen brug over de Boven-Merwede bij Gorinchem en wel 50 M.
Buiten de normaallijnen van het zomerbed kan het rijvlak van
de spoorwegbrug aan beide zijden reeds dadelijk afdalen onder
de voor den spoorweg aangenomen steilste helling van 200 op 1,
welke helling ook de wederzijdsche toegangsbanen kunnen verkrijgen. Ter plaatse van de kruising van den spoorweg met den
verharden weg op den Zuider-Lekdijk kan dan een viaduct komen

16

met een vrije hoogte van meer dan 4.50 M. Bij de kruising van
den spoorweg met den weg op den Noorder-Lekdijk zal, om een
behoorlijke aansluiting van dezen weg met den nieuwen weg
voor gewoon verkeer te verkrijgen en een vrije hoogte onder de
spoorbaan van 4,50 M. te hebben, de weg op de kruin van den
dijk 30 M. noordwaarts omgelegd en plaatselijk verhoogd moeten
worden.
Het rijvlak van de brug voor gewoon verkeer zal buiten de
normaallijnen van het zomerbed aan beide zijden reeds dadelijk
moeten afdalen onder een helling van 52 op 1, onder welke
helling dan de zuidelijke toegangsweg den verharden weg op den
Zuider-Lekdijk op gelijke hoogte kan bereiken, waar de nieuwe
weg verder onder een helling van 100 op 1 kan afdalen om bij
den „Bentzberg” bij den bestaanden Rijksweg aan te sluiten,
terwijl de noordelijke toegangsweg onder een helling van 52 op 1
afdaalt tot het punt van kruising met den omgelegden en plaatselijk verhoogden weg over den Noorder-Lekdijk, van welk punt
de nieuwe weg verder noordwaarts onder een helling van 100 op 1
kan afdalen.
De verbeterde weg voor gewoon verkeer zal, behalve de
drie bovengenoemde rivieren, nog kruisen het Wilhelminakanaal
bij Oosterhout, het Steenenhoeksche kanaal bij Gorinchem, den
Doorslag, zijnde de verbinding tusschen den gekanaliseerden
Hollandschen IJssel en het bestaande Merwedekanaal bijjutphaas,
en het Merwedekanaal bij Utrecht, benevens nog eenige vaarwegen van minder beteekenis, welke hier onbesproken kunnen
blijven.
Voor de kruising van het Wilhelminakanaal kan gebruik worden
gemaakt van de in den bestaanden Rijksweg gebouwde draaibrug.
Voor de kruising voor het Steenenhoeksche kanaal rekent de
commissie op een vaste brug, die in verband met de nabijheid
van de brug over de Merwede met den onderkant kan zijn
gelegen op ongeveer 12 M. -j- N. A. P., wat met het oog op de
scheepvaart door dit kanaal ruim voldoende schijnt.
Voor de overbrugging van den Doorslag rekent de commissie
op een beweegbare brug, welke met den onderkant op ongeveer
3 M. boven kanaalpeil kan zijn gelegen.
Voor de overbrugging van het Merwedekanaal bij Utrecht is
te rekenen op eene vrije doorvaarthoogte van ongeveer 7 M.
boven den normalen waterstand in het kanaal welke hoogte
ook de over dit kanaal gelegen vaste spoorwegbruggen aanbieden.
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Voor de ten behoeve van de ontworpen locaalspoorwegen te
maken overbruggingen van de genoemde kanalen zullen gelijke
eischen zijn aan te houden.
Voor den hoofdspoorweg Breda—Gorinchem zal dan nog zijn
te rekenen op overbrugging van het Wilhelminakanaal beoosten
Oosterhout en van de Donge bezuiden Raamsdonk.
9

§ 14. De verbeterde weg voor gewoon verkeer zal zooals Beschrijving van
moge blijken nit de hierbij gevoegde overzichtskaart (bijlage 1) weg^voo/gewoon
bezuiden de Merwede in hoofdzaak het trace kunnen volgen verkeer.
van den Keizersweg, die over het algemeen een behoorlijke
richting heeft. Te Breda aanvangende zal hij den spoorweg van
daar naar Tilburg niet gelijkvloers mogen kruisen, omtrent welke
kruising nader zal zijn te beslissen als voor het station Breda
een definitief plan van wijziging zal zijn vastgesteld. Nabij
Oosterhout zal, indien een eenigszins ruime opvatting der verbetering wordt gehuldigd, de kom van het dorp zijn te vermijden
en een richting zijn te volgen, welke beginnende bij de brug
over het Wilhelminakaal, het verlengde der brugas volgt en
zich door het oostelijk deel van het dorp richt om daarna weer
den bestaanden Rijksweg te bereiken.
Beoosten Geertruidenberg is een afsnijding van den bestaanden
weg noodig, in welke afsnijding de spoorweg Lage-Zwaluwe—
’s-Hertogenbosch wordt gekruist, waartoe deze spoorv/eg tusschen
de brug over de Donge en een punt beoosten de kruising zooveel
kan worden verhoogd, dat de weg voor gewoon verkeer met
voldoende vrije hoogte (4,50 M.) onder den spoorweg kan
doorgaan zonder dat eerstgenoemde te laag ten opzichte van
het polderpeil komt te liggen.
Gelijk in § 13 reeds is opgeroerkt, is de meest geschikte
plaats voor de brug bij Keizersveer even beneden dat veer,
zooals nader op de bijgaande situatieteekening (bijlage 2) is
aangeduid. De bouw der brug kan dan geschieden zonder eenige
belemmering van het bestaande stoompontveer, waarvan de
inrichtingen na de voltooiing der brug desgewenscht geheel
ongewijzigd in stand gehouden kunnen worden, indien dit voor
andere belangen dan het gewone verkeer nader gewenscht mocht
blijken.
Met het oog op een goede aansluiting van den weg voor
gewoon verkeer en den spoorweg is het wenschelijk den spoorweg
aan de oostzijde van den eerstgenoemden weg te projecteeren.
2
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Ter weerszijden van de brug komen blijkens het plan de opritten over 50 M. lengte in het verlengde der as van de brug.
Aan de zuidzijde wordt de as van den oprit met een boog van
350 M. straal en een recht gedeelte in aansluiting gebracht met
de as van bestaanden Rijksweg. Aan de noordzijde gaat de as
van den oprit met een boog van 770 M. straal over in een
• recht gedeelte lang ongeveer 295 M. tot voorbij de kruising
met den buitendijk, om vervolgens met twee bochten in onderling
tegengestelden zin van 500 M. straal aan den bestaanden Rijksweg
aan te sluiten.
Op 3.50 M. + N.A.P. wordt aansluiting verkregen met den
weg over de buitendijk.
De opritten zijn onder een helling van 100 op 1 gedacht,
aanvangende op 50 M. wederzijds de brug.
Bij Nieuwendijk zal een afsnijding noodig zijn, welke de kom
van het dorp vermijdt, omdat de dijk waarop de Rijksweg ligt,
te smal van kruin en wegens te dichte en nauwe bebouwing
niet voor verbreeding vatbaar is.
Voorts zal een meer gestrekte richting van het wegvak bij
het fort aan den Uppelschen dijk wenschelijk zijn en zal de
bestaande weg met een flauwe bocht moeten aansluiten aan
den naast den spoorweg te maken toegangsweg naar de brug
over de Boven-Merwede. s
De verharde wegen op de Merwededijken zullen onder den
spoorweg en den weg voor gewoon verkeer zijn door te leiden,
waartoe de weg op den Zuider-Merwededijk over het binnenbeloop
van dien dijk zal moeten worden omgelegd.
De commissie was aanvankelijk geneigd den spoorweg over
deze brug te leggen westelijk van den weg voor gewoon verkeer,
waardoor het voordeel zou kunnen worden verkregen, dat deze
laatste onmiddellijk langs de bebouwde kom van Gorinchem,
oostelijk van den bestaanden spoorweg, zou kunnen worden
geleid, doch bij het uitwerken van dit denkbeeld werd op te
groote bezwaren gestuit, in het bijzonder ten aanzien van de
kruising van den verbeterden weg voor gewoon verkeer met
den bestaanden spoorweg naar Geldermalsen nabij het station
Arkel. Tusschen Gorinchem en Meerkerk is toch de bestaande
Rijksweg die op de kruin van de sterk kronkelende Linge- en
Bazeldijken is gelegen, niet geschikt om door verbreeding voor
het snelverkeer te worden ingericht, zoodat hier dus voor den
verbeterden weg een geheel nieuw trace moet worden gekozen.
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Dit trace zal zoo mogelijk westelijk van het Merwedekanaal
moeten worden gezocht, ten einde kruisingen met dit kanaal te
vermijden, en zou dan, zoo de weg beoosten den spoorweg
moest biijven, alleen kunnen worden gevonden op de strook
tusschen het kanaal en den bestaanden spoorweg, waar wel is
waar genoeg breedte voorhanden is, doch waarbij de nieuwe
weg of den bestaanden spoorweg nabij het station Arkel op
gelijke hoogte zou moeten kruisen of onder dien spoorweg zou
moeten doorgaan, met verhooging van dezen en van de bestaande
spoorwegbrug over het Merwedekanaal.
Besloten werd dus om den spoorweg zoowel op de Merwedebrug als ten noorden daarvan aan de oostzijde van den weg
voor gewoon verkeer te ontwerpen. Behalve dat de richting
van den laatsten dan meer gestrekt kan worden, werd zoodoende
tevens het groote voordeel verkregen, dat de weg voor gewoon
verkeer geheel op zichzelf kan worden aangelegd, zonder dat
daarbij reeds op spoorwegwerken behoeft te worden gerekend,
zoodat kan worden afgewacht of al dan niet later tot den aanleg van een spoorweg zal worden besloten. Slechts zal bij de
kruising van het Steenenhoeksche kanaal en bij die van den
bestaanden spoorweg onmiddellijk benoorden dit kanaal, reeds
dadelijk een onderbouw ook voor den spoorweg zijn te maken,
zooals in elk geval ook zal behooren te geschieden met de
overbrugging van de Boven-Merwede.
Met de onderlinge ligging van den weg voor gewoon verkeer en den spoorweg als hierboven bedoeld, behoort nu samen
te gaan het maken van een behoorlijke verbinding van eerstgenoemden weg met de kom van Gorinchem. Deze kan, zoolang
de hoofdspoorweg niet is aangelegd, zeer doelmatig verkregen
worden door den aanleg van een weg onder voldoende helling
vanaf de kruising met het Steenenhoeksche kanaal naar de
bestaande brug over dit kanaal bij het station. Wanneer dan
later ‘de hoofdspoorweg gereed zal zijn en een gelijkvloersche
kruising met dien spoorweg niet toelaatbaar mocht worden
geacht, zou die verbindingsweg kunnen worden vervangen door
den bestaanden weg genaamd de Oude Hoven, welke alsdan
zou zijn te verruimen en te verbeteren.
Op bijlage 3 is een en ander in teekening gebracht.
'
De weg voor gewoon verkeer blijft verder westelijk van den
ontworpen hoofdspoorweg, en daarvan geheel afgescheiden, tot
voorbij de kruising van den spoorweg met den Schotdeurenschen
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vliet, waar de. spoorweg met een viaduct over den weg voor
gewoon ‘verkeer zal moeten worden heengeleid, waartegen in
verband met de voor het nieuwe station Gorinchem aangenomen
hoogte geen bezwaar kan bestaan. De weg voor gewoon verkeer volgt den Schotdeurenschen vliet, die daartoe zal moeten en
zonder bezwaar zal kunnen worden gedempt tot een punt op
ongeveer 250 M. bezuiden de kruising van dien vliet met den
bestaanden spoorweg, vanaf welk punt een geheel nieuw wegvak in nagenoeg rechte richting is ontworpen tot aan den
Tiendweg, die verder wordt gevolgd tot nabij Meerkerk en
verbreed moet worden. Benoorden den Tiendweg gaat het
trace eerst recht door en buigt het dan om het Hoenderwiel
been, om ongeveer 1100 M. noorderliik van den bestaanden
Rijksweg de Oude Zederik te kruisen en zich daarna te richten
naar den bestaanden Rijksweg te Lakerveld, die bij K. M. 19
+ 600 wordt bereikt, en, behoudens verbreeding en rectificatie van eenige bochtige gedeelten en het aanleggen van
een ongeveer 600 M. lang nieuw wegvak beoosten de kom van
Lexmond, verder kan worden gevolgd tot bij Vianen, waar de
weg zich met egn boog van 400 M. straal zal moeten richten
naar de over de Lek even bewesten deze plaats te bouwen brug,
met kruising van den Zuider Lekdijk, op ongeveer 80 M. bewesten
de rechthoekige dijkskromming bij den westelijken uitgang der
stad. Ten einde kruising van den weg door den spoorweg te
voorkomen, en voorts met het oog op het bij Vianen te maken
spoorwegemplacement, is het noodig de spoorbaan ook hier
oostelijk van den ontworpen weg voor gewoon verkeer te
houden.
De wegen op de Lekdijken bewesten Vianen en Vreeswijk
zullen op de in §13 aangegeven wijze onder de spoorbaan doorgevoerd en met den nieuwen weg voor gewoon verkeer in verbinding gebracht kunnen worden.
Bijlage 4 bevat de ontworpen situatie ter plaatse van de brug
over de LekZooals in § 10 is opgemerkt zal het trace van den nieuwen
verkeersweg benoorden de Lek afhankelijk zijn van het al of niet
tot stand komen van de daar bedoelde doortrekking van het
Amsteilandsche pand van het Merwedekanaal. Daarom zijn op
de overzichtskaart (bijlage 1) hier fcvee trace’s voor dien weg
aangeduid.
Het eerste trace, dat met de doortrekking van het kanaal
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rekening houdt, is op die kaart door een roode stippellijn aangegeven. Dit trace volgt den oostelijken dijk van het nieuwe
kanaalpand tot in den polder Galekop en buigt dan af in de
richting naar Utrecht, waar de nieuwe weg te zamen met een
(met een paarse stippellijn op de overzichtskaart aangegeven) uit
de richting van de Meren komenden nieuwen weg ter vervanging
van den tegenwoordigen Rijksweg Leiden—Utrecht het bestaande
gedeelte van het Merwedekanaal tusschen de sluis bewesten
Utrecht en den Vaartschen Rijn met een hooge brug kruist om
dan de stad Utrecht binnen te komen door een tunnel onder den
te verhoogen spoorweg bij de Croesenlaan.
De bedoelde funnel is opgenomen in het plan voor den bouw
van een nieuw spoorwegstation te Utrecht en in het uitbreidingsplan dier Gemeente. De door dezen tunnel te voeren verkeersweg
zal dan aansluiten aan den weg langs de Singelgracht nabij de
Tolsteegpoort.
Wanneer voor de over het bestaande Merwedekanaal te bouwen
vastej_brug eenzelfde vrije hoogte boven kanaalpeil wordt aangehouden als die van de bestaande spoorwegbruggen over dat
kanaal (6.90 M), zal de oostelijke oprit van die brug in verband
met het reeds vastgestelde uitbreidingsplan der gemeente Utrecht
bezwaarlijk een flauwer helling kunnen verkrijgen dan 50 op 1,
welke helling echter naar het oordeel der commissie we! kan
worden toegelaten aangezien hier niet op een stoomtramweg
behoeft te worden gerekend en een electrische tramweg geen
flauwer helling vereischt.
Bij het door de commissie ter plaatse ingestelde onderzoek
is het 'haar intusschen voorgekomen, dat de toegang tot de stad
Utrecht, welke in verband met den bochtigen loop der Singelgracht ter plaatse waar de nieuwe verkeersweg volgens het
uitbreidingsplan zal uitkomen, nog vrij onvoldoende zal zijn,
belangrijk zal knnnen worden verbeterd door de ontworpen
tunnel, die dan veel korter kan worden, in oostwaartsche
richting te verplaatsen, waartegen uit een spoorwegoogpunt
geen bezwaar bestaat.
Door een ruime onteigening van de hier aanwezige, niet zeer
kostbare bebouwing zal dan een goede rechtstreeksche toegangsweg naar den Singelweg tegenover de Tolsteegpoort kunnen
worden verkregen. De aanleg van een dergelijken toegangsweg
zal echter, naar de commissie meent, meer op den weg van de
gemeente Utrecht liggen, en zou, wanneer in beginsel werd
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besloten tot het maken van nieuwe verkeerswegen naar die
stad uit de richtingen Gorinchem en Leiden, aan die gemeente
wel als voorwaarde voor de uitvoering van deze van Rijkswege
te ondernemen verbetering kunnen worden gesteld.
De Commissie acht het, in verband met de voorbereiding van
de spoorwegplannen en met de voortgaande stadsuitbreiding
gewenscht, dat reeds nu in die richting overleg met het gemeentebestnur zal worden gepleegd. Zij was echter van meening
dat een dergelijk overleg meer ligt op den weg van Uwer
Excellentie’s Departement en dat zij zich in de bestaande
omstandigheden daarvan diende te onthouden.
De kruising van den nieuwen verkeersweg met den Doorslag
zal, indien het hier behandelde trace wordt gevolgd, moeten
geschieden door middel van een beweegbare brug in den
oostelijken dijk van het nieuwe pand van het Merwedekanaal.
Indien aan deze brug een vrije doorvaarthoogte van 3 M. boven
kanaalpeil wordt gegeven, zal zij, naar de commissie meent, in
verband met den aard en den omvang der scheepvaart door
het genoemde kanaal, geen overwegend bezwaar voor het verkeer
te land en te water opleveren.
Het tweede trace, dat met de doortrekking van het Amstellandsche pand van het Merwede-kanaal geen rekening houdt,
is op de overzichtskaart (bijlage 1) door een getrokken mode
lijn aangeduid.
De weg kruist volgens dit trace den Hollandschen IJssel
tweemaal. De eerste kruising zal echter geschieden op een punt,
boven den Doorslag, waar de Hollandsche IJssel niet bevaren
wordt en dus geen beweegbare brug noodig zal zijn. De tweede
kruising zal geschieden beneden den Doorslag, waar een beweegbare brug zal moeten komen van gelijken aard als volgens
het eerste trace over den Doorslag zou worden gemaakt, welke
’brug dan tevens de bestaande Geinbrug kan vervangen. Vanaf
dit punt wordt in noordelijke richting aanvankelijk gebruik
gemaakt van den langs den Doorslag loopenden IJsselsteinschen
weg, welke op een zoodanig punt wordt verlaten dat het dorp
Jutphaas kan worden doorsneden zonder onteigening van gebouwen. Verder noordwaarts kunnen zooveel mogelijk bestaande
perceelscheidingen worden gevolgd ten einde schadesnijdingen
te beperken.
Nabij de over het bestaande Merwedekanaal te maken hooge
brug komt dit trace samen met het eerst behandelde trace dat

23
verder tot Utrecht wordt gevolgd, waarbij hetzelfde geldt als
hierboven ten aanzien van dat trace werd opgemerkt.
Van den bestaandert weg tusschen Vreeswijk en Utrecht, die
in beheer en onderhoud is bij de gemeente Utrecht, wordt bij
geen der beide trace’s gebruik gemaakt. Deze weg is toch voor
het grootste gedeelte te smal om zonder belangrijke onteigening
tot een grooten verkeersweg te worden ingericht.
§ 15. Een locaalspoorweg Gorinchem—Vianen—Utreeht, die
zich wellicht later tot een secundairen hoofdspoorweg zal kunnen
ontwikkelen, zou vanaf het station Gorinchem den bestaanden
spoorweg kunnen volgen tot ongeveer 500 M. bezuiden de
snijding met den Schotdeurenschen vliet, en vervolgens langs de
oostzijde van den ontworpcn weg voor gewoon verkeer kunnen
loopen tot het noordelijk einde van den Tiendweg, waarna de
spoorweg met een straal van 1000 M. daarvan zou kunnen
afbuigen, om den bestaanden Rijksweg bij K.M. 22 benoorden
Meerkerk te kruisen en daarna op eenigen afstand westwaarts
van het Merwedekanaal te loopen tot bij Vianen, waar in een
recht gedeelte, noodwestelijk van den „Nieuwen weg”, het
spoorwegemplacement is ontworpen. Van hier is brug over de
Lek met een boog van 1500 M, straal te bereiken.
Benoorden deze rivier zijn weder twee traces ontworpen,
waarvan het eene, op de overzichtskaart (bijlage 1) met een
groene stippellijn aangegeven, met de in § 10 bedoelde doortrekking van het Amstellandsche pand van het Merwedekanaal
rekening houdt, en het tweede met een getrokken groene lijn
aangegeven, onafhankelijk daarvan is ontworpen.
Het eerste trace volgt den ontworpen weg voor gewoon verkeer langs het nieuwe kanaalpand aan de oostzijde tot voorbij
jutphaas en buigt dan, ten einde een behoorlijke kruising met
den nieuwen weg voor gewoon verkeer, die door middel van
een hooge spoorwegbrug zal moeten geschieden, mogelijk te
maken van het kanaal af, om kort daarna samen te komen met
den ontworpen spoorweg Schoonhoven—IJsselstein—Utrecht, die
ter plaatse van de kruising met het nieuwe kanaalpand over
den eersten spoorweg is heengegaan.
De beide spoorwegen te zamen komen dan benoorden de
kruising met den nieuwen verkeersweg verder op den oostelijken
dijk van het nieuwe Merwedekanaal en volgen dezen tot het
punt van samenkomst met den ontworpen spoorweg Gouda—

Beschrijvfng van
het trace voor
een locaalspoorweg Gorinchem Utrecht.
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Utrecht, waarna deze spoorwegen te zamen het bestaande
Merwedekanaal kruisen benoorden de sluis te Utrecht, en ter
hoogte van 2,30 M. -j- N.A.P. aan den spoorweg Woerden—
Utrecht aansluiten. De door de commissie voor de doortrekking
van het Amstellandsche pand van het Merwedekanaal naar de
Lek ontworpen brug in den weg IJsselstein—Jutphaas bewesten
Jutphaas, za! in verband met een en ander zoo hoog zijn te
leggen, dat de ontworpen spoorweg Vianen—Utrecht daaronder
kan worden doorgevoerd.
Het tweede trac6, dat geen rekening houdt met den aanleg van een
nieuw pand van het Merwedekanaal, kruist den Doorsiag en den
ontworpen weg voor gewoon verkeer, die hier langs den genoemden
vaarweg is ontworpen, met een hooge brug, vereenigt zich vervolgens met den ontworpen spoorweg Schoonhoven—IJsselstein—
Utrecht en nog verder noordwaarts met den ontworpen spoorweg
Gouda—Utrecht, om verder het eerste trace te volgen.
Beschrijving van
het trac6 voor
den hoofdspoorweg.

§ 16. De in § 7 besproken hoofdspoorweg zal Breda aan
de oostzijde moeten verlaten en zich, ten oosten van Oosterhout
blijvende, in nagenoeg rechte lijn moeten richten naar de brug
over de Boven-Merwede. Een mefir westelijke iigging van den
spoorweg, tusschen de door de commissie gekozen richting, en
die over Keizersveer, zoo dat de spoorweg en de weg voor
gewoon verkeer de Bergsche Maas op hetzelfde punt zouden
kunnen kruisen, is niet mogelijk, omdat de spoorweg dan te
veel uit de gewenschte richting zou komen en de weg voor
gewoon verkeer over te groot wegvak geen gebruik zou kunnen
maken van den bestaanden Rijksweg. Zooals reeds uit § 12 en
§ 13 volgt zal de spoorweg den bestaanden spoorweg Lage
Zwaluwe—’s-Hertogenbosch niet gelijkvioers mogen kruisen en
het Oude Maasje en de Bergsche Maas met hooge bruggen
moeten overgaan. Bij de kruising van het Wilhelminakanaal en
de Donge zal op een vrije doorvaarthoogte van minstens 5,40 M.
zijn te rekenen.
Het nieuwe station Gorinchem is zoo dicht bij de kom dezer
stad ontworpen als mogelijk was bij behoud van voldoende
hellingen en bogen van den spoorweg. De toegangsweg naar
het station ligt aan de stadszijde, terwiji de ingang naar de
verhoogde perrons mede van die zijde wordt bereikf; de bestaande baan is hier over zekere lengte op te hoogen en
eenigszins westwaarts op te schuiven.
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Het nieuwe station zal ook kunnen dienen voor den bestaanden
spoorweg, terwijl het tegenwoordige station als goederenstation
reden van bestaan bliift behouden, mede met het oog op de
aansluiting van den spoorweg aan het vaarwater.
De spoorweg zal, zooals reeds in § 14 opgemerkt, benoorden
het nieuwe station den ontworpen verkeersweg met een viaduct
moeten kruisen en zich verder noordwaarts naar Harmelen en
Amsterdam moeten richten.
§ 17 a. Naar het oordeel van de militaire leden der commissie
bestaat tegen de in het vorenstaande behandelde trace’s uit een
defensie-oogpunt geen bedenking, zal er — meer in het bijzonder
voor dat gedeelte bezuiden de Merwede, waar de weg door het
inundatiegebied is ontworpen — bij de uitvoering met de belangen der militaire verdediging uit den aard der zaak zijn
rekening te houden, daar anders die belangen allicht geschaad
en voordeelen, welke uit den aanleg der wegen voor de defensie
kunnen voortvloeien, niet verkregen zouden worden.
b. De in § 15 beschreven richting voor den locaalspoorweg
Gorinchem—Meerkerk is naar het oordeel der commissie de
aannemelijkste ingeval die spoorweg vroeger tot stand komt
dan de hoofdspoorweg van internationaal belang, welke in § 16
is behandeld.
Mocht laatstbedoelde spoorweg eer of gelijktijdig tot stand
komen, dan zou in overweging kunnen komen beide van af
Gorinchem tot bewesten Meerkerk, samen te doen loopen, wat
uit een oogpant van exploitatie en onderhoud de voorkeur zou
kunnen verdienen, al is daaraan het bezwaar verbonden dat
alsdan de locaalspoorweg nabij Meerkerk den ontworpen weg
voor gewoon verkeer zou moeten kruisen, wat niet gelijkvloers
zou mogen geschieden. Deze kruising zal dan, met het oog op
het beperken van den afstand van het station Meerkerk tot dit
dorp, zoodanig moeten geschieden dat de weg voor gewoon
verkeer over den spoorweg wordt gevoerd.
c. Ten slotte vestigt de commissie er nog de aandacht op,
dat voor sommige gedeelten van het trace voor den weg voor
gewoon verkeer de mogelijkheid bestaat, dat aanvankelijk genoegen genomen wordt met het volgen van bestaande wegen.
Uit den aard der zaak zullen de omstandigheden ten tijde van

opmerkingen van
blizondue

''

aard

-
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den aanleg van een weg hierop van zooveel invloed zijn, dat
de commissie zich meent te moeten onthouden van het aanwijzen
van die gedeelten.

(get.)
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )
( „ )

De Commissie voornoemd,
H. WORTMAN, Voorzitter.
F. E. P. SANDBERG, Secretans.
W. H. BRINKHORST.
M. CALAND.
HUIZER.
HUYSINGA.
A. E. KEMPEES.
A. B. MARINKELLE.
H. V. D. MINNE.
J. C. SCHARP.
NEBBENS STERLING.
A. H. W. VAN DER VEGT.

’s-Gravenhage, 18 December 1919.
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