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De Minister van Vvaterstaat,
Op de voordracht van do Directeur-Generaal
van de Rijkswaterstaat;
Gelet op het vijfdo en hot sesde lid van
artikel 3 en op het twoede lid van artikel 4 van
hat Koninklijk besluit van 6 October 1952
(Staatsblad nr, ^f87)» tot vaststelling van de
inrichting van de Rijkswaterstaatsdienst, als
bedoeld in artilcel 5, tweede lid van de VVaterstaatewen 1900, zoals dat besluit laatselijk
is gov/ijaigd bij Koniiiiclijk besluit vail 15
October 1936 (Otaatsblad nr. 579 c);
Gelet op sijne beschikking van 12 april 1953^
Lfi N, Dii*©ctie vsm do vVaterstaat, laatstelijk
gewijaigd bij beschikking van 9 april 1937» La
0"^, Directie van de Waterstaat, ®n op de beschii?;king van 25 juli 1933» I-<a Iv, Directie van de
Waterstaat, tot vaststelling van het aantal en
ds osavang v.an de arrondissementen in de directien van de Rijkswatersfcaat, laatstelijk gewijsigd bij beschildcing van 24 februari 1937, nr.
361, Directie van de Waterstaat;
Heeft goedgevonden:
A,

te bepalen enz.

B,
de tekefe van de baschildciag vmi 2,5 .juli
1933t La il j Direetie van da IVaterstaat* tot
vaststelling van het aaatal van ti@ arrosdissementea in de diroctien van da Pijkswaterstaat en de grenaen van het gebied of de onvang van het werk dier arTondiseenientan^ aln~
raode de standplaatoen van do hoofdan dier
arrondiascmenten, soals dess is gey^iJs:Lgd ’oij
de beschikkingen van 25 niei
La !» , 8
augustua 193^+f nr. 3^13 april 1935, nr,
387^ en 24 februari 1937, nr. 3613^, aile
Dxrocfcie van de iVaterstaat, en met inachtneming
van do liiervoren onder A aangegoven wijsigingea
opnieuw vast te stellen ala volgfe:

2-

-

Artik^pl 1i
par. 1.
In de directie Friesland zijn twee arrondissenienten n.l. Friesland^Oost met standplaats
Leeuwarden en Frlesland-Vt/eat met standplaats
Leeuwarden.
par. 2.
1.
Het arrondissement Frlesland-Oost omvatt
a.
het gebied blnnen de directie Friesland
gelegen ten zuiden en ten oosten van de gebroken
lijn gevormd door de noordelijke grens van de
gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland^ de
zuidelijke grenzen van de gemeenten Oostdongeradeel en Westdongeradeel, de zuidoostelijke grens
van de gemeente Ferwerderadeel, de oostelijke en
zuidelijke grenzen van de gemeente Leeuwardera~
deel, de oostelijke grenzen vein de gemeenten
Kenaldumadeel, Baarderadeel en Rauwerderhem tot
de Rijksweg nr. ^+0 vervolgens lopend leings de
noordelijke beheersgrens van deze weg tot de
Rijksweg nr. 32» langa de westelijke heheersgrens van deze weg tot het kanaal Lemmer-Stroobos, langs de westelijke oever van dit kanaal.
het Snekermeer en het Koevordermeer tot de
noordoostelijke beheersgrens van de Rijksweg
Sneek-Lemmer, vervolgens langs deze grens tot de
Follegasloot, langs de noordelijke oever van dit
vaarwater tot het Tjeukeraeer, langs de westelijke
oever van dit meer tot de Lemsterrijn, langs de
westelijke oever van dit water tot de noordv/aartse verlengde lijn door de oostzijde van de
oostelijke koker van de spuisluis te Lemmer.
langs deze lijn tot de grens met de Noord-Oostpolder.
b,
de werken, behorende tot de Dokkumer Nieuwe
Zijlen, gelegen in de gemeente Oostdongeradeel.
2,

Niet tot dit arrondissement behoort:
het gedeelte van Rijksweg nr, 9t gelegen
binnen de gemeente Leeuwarden,

-5par, 5*
1,
Het arrondissement Friesland-V.'est omvat:
a,
het gebied binnen de directie Friesland,
gelegen ten noorden en westen van de lijn in par<>
2 van dit artikel als noordelijke en wQstelijke
begrenzing van het arrondissement Friesxand-Oost
omschreven.
b.
het gedeelte van Rijksweg nr, 9 gelegen
binnen de gemeente Leeuvvarden,
2.
Kiet tot dit arrondissement behoren; de
werken, behorende tot de Dokkumer Wieuwe Zijlon,
gelegen in de gemeente Oostdongeradeel,
Artikel Ibis,
par, 1
In de directie Groningen zijn twee afdelingen, beiden met standplaats Groningen, n,l, de
afdeling Beheer en Onderhoud en de afdeling
Nieuwe V/egen,
par, 2
De afdeling Beheer en Onderhoud omvat het
beheer en onderhoud van de Rijkswerken in de
directie Groningen,
par, 3
De afdeling Nieuwe Wegen omvat de voorbereiding en uitvoering van nieuv/e Eijksv/egen in
de directie Groningen,
Artikel 2,
par, 1
In de directie Noord-Holland zijn vier
arrondissementen, n.l, het arrondissement Alkmaar, standplaats Alknaar, het arrondissement
Hoorn, standplaats Hoorn, het arrondissemaixt
Noord-zeekanaal, standplaats Haarlem en het
arrondissement Haarlem standplaats Haarlem,
par, 2
Het arrondissement Alkmaar omvat;
a

het gebied vain de provincie Noord-Holland
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waarvan de zuidelijke grens wordt gevormd door
een lijn gaande van de WilleraGluizen langs de
zuidelijke teen van de dijk ten noorden van de
IJpolder en vervolgens langs de noordelijke grens
van tot het Noordzeekanaal behorende terreinen
tussen V/ijkeroog en de Noordzee, en waarvan de
oostelijke grens wordt gevormd door een lijn,
gaande van de hoek tussen de Amsteldiepdijk
langs de zuidwestelijke oever van het Amstelmeer,
de oostelijke en zuidelijke begrenzing van de
Anna Paulownapolder, de noordoostelijke grens
van de polder de Zijpe, alsraede de buitenteen
van de Viestfriesche Zeedijk tot de Jacob Claassen
sluis en ten slotte langs de oostelijke grens
der werken van het Noordhollandsch-kanaal en van
d^iillerasluizen;
b,
de beplanting van de zeereep tussen de
noordelijke grens van de tot het Noordzeekanaal
behorende terreinen en het punt, waar do noorde¬
lijke grensVan het hoogheemraadschap Rijnland
het Noordzeestrand bereiktj
c.
de zorg voor de strandpeilen en de strand—
raetingen tussen de noordelijke grens van de tot
het Noordzeekanaal behorende terreinen en het
punt, waar de grens tussen de provinciesNoordHolland en Zuid-Holland het Noordzeestrand
bereikt;
d«
het opruimen van wrakken in de Noordzee
tussen de parallel over de Westerkerktoren te
Den Holder en de parallel over de grote Lichttoren te IJmuiden, uitgezonderd die v/rakken,
waarvan de opruiming raoet geschieden in het
belang van de scheepvaart op de haven van
IJmuiden.
par. 3
Het arrondissement Hoorn omvat:
a,
het gebied van de provincie Noord-Holland
waarvan de westelijke grens wordt gevormd door
de lijn in par. 2, onder a omschreven als de
oostelijke grens van het arrondissement Alkmaar
en waarvan de zuidelijke grens wordt gevormd
door de zuidelijke teen van de dijk ten noorden
van de IJpolders van het Buiten IJ en van de
reede van Durgerdam, alsmede door de westelijke
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kade van de buitenpolder IJdoorn tot de hoek vai
het IJ;
b.
de eilanden Texel en Marken en het voormalige eilaind Wieringen;
c.
het opruimen van wrakken in de Noordaee
tussen de meridiaan van o”42 O.L. en de parallel
getrokken over de VJestertoren te Den Helderj
d.
het tot de directie Noord-Holland behorende
gedeelte van de Waddenzee en van het Ijsselmeer.
par. 4
Het arrondissement Noordzeekanaal omvat;
a.
het Koordzeekanaal met de daarbij behorende
zijkanalen en het gebied van de IJpolders, alsmede^iet Afgesloten IJ met de afsluitdijk te
Gchellingwoude, de daarin gelegen sluizen en het
Stoomgemaal;
b.
het Buiten IJ met de reede van Durgei'dam
tot aan de hoek van het IJ en de langs gelegen
strekdoxa met bijbehorende grondbergplaats;
c.
het Stadswater van Amsterdam, alsraede alle
havens en daarbij behorende v/ei’ken benoorden de
stadswaterleiding over de Spaarndammerstraat, de
Kaarlemmerdijk, de Prins Ilendriklcade, de Hoogte
Kadijk en de St. Anthoniedijk, behalve de voorhaven van het Herwedekanaal met bijbehorende
werken;
-de Vi?erken op hot terre-ifi- van het—StaatoviEnsershavenbedrijf te IJmuiden;
el.
het opruiraen van die wrald^en in de Noordzee, waarvan dit noet geschioden in het belang
van de scheepvaart op de haven van IJmuiden,
par. 5
1.
Het arrondissement Haarlem oravat:
a.
het gebied van de provincie Noord-Holland
waarvan de noordelijke grens wordt gevormd door
eon lijn, gaande langs de zuidelijke grens van
de tot het Noordzeekanaal en het Staatsvissershavenbedrijf behorende terreinen, verier langs de
noordelijke teen van de dijk ten zuiden van de
IJpolders, vervolgens over de Spaarndamraerstraat,
de Haarlemraerdijk, de Prins Ilendrikiiade, de
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Hoogte Kadijk en de St. Anthoniedijk tot aan
het Ijsselmeer en daarna langs de zuidelijke
oever van dat raeer tot de grens tussen de
provincien Noord-Holland en Utrecht.
b.
de aan de Utrechtse zijde gelegen halve
breedte van de ^echt (Keulsche Vaart) en de
Oude Vecht van de mond van de Kortenhoefsche
V/etering tot Hinderdam;
c.
het opruiraen van wrakken in de Noordzee
tussen de parallel, getroldcen over de grote
lichttoren te IJrauiden en de parallel gaande
door het snijpunt van de grens tussen da pro¬
vincien Noord-Holland en Zuid-Holland met de
kust, uitgezonderd die wrakken, v/aarvan de opruiming moet geschieden in het belang van de
scheepvaart op de haven van IJmuiden;
2.
Niet tot dit arrondissement behoren:
a.
de beplanting van de zeereep tussen de
zuidelijke grens van de tot het Noordzeekanaal
behorende terreinen en het punt, waar de noordelijke grens van het hoogheemraadschap Rijnland
hot Noordzeestrand bereikt;
b.
de zorg voor de strandpalen en de strandmetingen tussen de zuidelijke grens van de tot
het Noordzeekanaal behorende terreinen en het
punt, waar de grens tussen de provincien NoordHolland en Zuid-Holland het Noordzeestrand
bereikt;
c.
het Merwedekanaal met bijbehorende werken,
Artikel 3»
par. 1
In de directie Zuid-Holland zijn tv/ee arrondissementen n.l. het arrondissement 's-Gravenhag€
en het arrondissement Brielle beide met standplaats •s-Gravenhage.
par. 2
1.
Het arrondissement 's-Gravenhage oravat;
a.
het gebied van de provincio Zuid-Holland,
gelegeryten noorden van de Boven-Merwede de
Beneden-Merwede, de Noord, de Nieuwe Maas, en
het Scheur langs zijn oude mond naar zee, waarbij

-7de grenzon met de directie Bovenrivieren en de
directie Benedenrivieren worden gevormd door de
buitenkruinlijnen van de bandijken;
b.
de in de provincie Gelderland gelegen overlaten in de Vi'aaldijk boven Gorinchem;
c,
de Dalemsche sluis;
d.
de militaire inundatiecluizen in de wederzijdse Lingedijken boven Asporen, voor zover de
bemoeiingen van de Rijksv/aterstaat zich over doze
sluizen uitstreklcen;
e,
het opruimen van v/rakken in de Noordzee tussen de parallel, gaando door het punt, waar de
grens tussen de provincien Noord-Holland en
Zuid-Holland het strand bereikt tot het Noorderhoofd van de Rotterdamce V/aterweg en het verlengde daarvan.
fc
de brug over de Merxvede bij Gorinchem met
het daarop aansluitende wegval^; van Rijksweg nr.
27 tot Rijksweg nr. 15.
2»
Niet tot dit arrondissement behoren;
a.
de werken te lie ek van Holland, het kanaal
door het benedeneinde van Rozenburg en de afdaraming in het Scheur, wellce onder do directie Beneden
rivieren behoren;
b.
de aanlegplaats van het veer van Ilaassluis
op Rozenburg te Maassluisj
c.
de opruiming vaji wrakken in het belang van
de scheepvaart naar de Rotterdamse Waterv;eg;
d.
de Hollandsche IJssel;
par. 3
Het arrondissement Brielle omvat hot deel
van de directie Zuid-Holland, hetwelk niet behoort tot het in par. 2 omschreven arrondissement
* s-Gravenhage.
Artikel

4.

In de directie Utrecht zijn twee arrondisseraenten n.l. het arrondissement Utrecht I en het
arrondissement Utrecht II beide met standplaats
Utrecht.
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par, 1
Het arrondissement Utrecht I oravat:
a.
de provincie Utrecht met uitzondering vein
het Amsterdam-Rijnkanaal het Merv/edekanaal, de
Vecht (Keulsche Vaart) de Vaartsche Rijn en de
Leidsche Rijn in de gemeente;^ Utrecht voor zover
in eigondom bij het Rijk,
b.
het in de provincie Ciolderland onder de
gemeento Scherpenzeel gelegen gedeelte van de
Rijksv/eg van Amersfoort naar Ede;
c.
het in de provincie Zuid-Holland gelegen
gedeelte van de Ilollandsche IJssel, aich uitstreldcende tot een lijn op 75
beneden het
bene^ienfront van de V/aaiersluis boven Gouda,
par, 2
Kiet tot het arrondissement Utrecht I behoren;
a,
het in de provincie Utrecht gelegen emgelegde gedeelte van de autosnelweg IloevelakenIlarderivijk- Zv/olle;
b,
de in de provincie Utrecht gelegen veerstoep met toegangsweg van het veer over de Lek
te Culemborg;
par, 5
Het arrondissement Utrecht II omvat:
a,
het Amsterdam-Rijnkanaal met bijbehorende
v/erken;
b,
het Merwedekanaal;
c,
de rivierovergang over de Lek tussen
Vianen en Vreesvvijk;
d,
de ^echt (Keulsche Vaart) voor zover gele¬
gen in de provincie Utrecht;
e,
do Vaartsche Rijn (Keulsche Vaart);
f,
de Leidsche Rijn bewesten aansluitend aan
het Merv/edekanaal over een lengte van 240 ra en
de sluizen aan weerszijden van het AmsterdamRi jnkanaal,
par, 4
Niet tot het arrondissement Utrecht II behoort de aan de Utrechtse zijde gelegen halve

breedte van de ^echt (Keulsche Vaart) en de
Oude '^echt van de mond van de Kortenhoefsche Wa¬
tering tot Hinderdam.
Artikel 3*
par. 1
In de directie Zeeland zijn drie arrondissementen n.l. het arrondissement Goes, standplaats Goes, het arrondissement Vlissingen
standplaats Vlissingen en het arrondissement
Terneuzen standplaats Terneuzen.
par, 2
**et arrondissement Goes oravat het gebied van
V'/alcheren, Hoord-Beveland, Zuid-Beveland,
Schouwen-Duiveland, St. Philipsland, Tholen en
het op Zuid-Beveland en St, Philipsland aansluitende grondgebied tot aan de grens met de
directie Noord-Brabant, met uitzondering van:
a,
het Kanaal door Walcheren on het Kanaal
door de Cude Arne met zijtakken naar Arnemuiden
en Nieuwland, met de daartoe behorendo havens,
havendammeri, kunstwerken, dijken, vvegen, gebouwen en Rijksterreinen;
b,
de in de gemeente Vlissingen en Veere
gelegen Rijkswerken en de Stadshaven te Veere;
c,
het Kanaal door Zuid_Beveland raot de
daartoe behorende havens, havendammen, kunstwea¬
ken, dijken, wegen, gebouwen en Rijksterreinen;
d,
de veerhaven te Kruiningen met de aanleginrichtingen, het veerplein, het gedeelte van
Rijksweg nr, 60 van dit veerplein tot en met de
coupure in de havendijk, de havendairimen on de
dijk rond de haven;
e,
de brug over de Eendracht en het aan het
Rijk behorende gedeelte van de westelijke
oprit naar deze brug.

10-

-

par. 3
Ilet arrondissernent Vlissingen oiavatl
a.
het Kanaal door IValcheren en het Kanaal door
de Oude Arne met zijtakken naar Arnemuiden en
Nieuwland, met de daartoe behorende haven, havendammen, kunstwerken, dijken, ive^jen, gebouvvon en
Rijksterreinen;
b.
de in de gemeenten Vlissingen en Veere
gelegen hijkswerken en Eijksterreinen, a.lsniede
de Stadshaven te Veere;
c.
het Kanaal door Suid-Boveland met de daartoe
behorende havens, havendainmen, kunstiverken, dijken
wegen, met uitsondering van de opritten naar de
brug in Rijksweg nr. 58 bij Vlalce en die van de
Postbrug in de weg Kapelle-Yersekendam, gebouwen
en Rijksterreinen;
d«
de veerhaven te Kruiningen met do aanleginrichtingen, het veerplein, heiy^’edeelto van Rijkswog nr. 60 van het veerplein tot en met de
coupure in de havendijk, de havendaramen en de dijk
rond de haven;
0.
de tVesterschelde met bijbehorend buitenbanken.
gebied, begrensd enerzijds door de Rijksgrens in
zee te Cadzand tussen Belgie en Nedei'land en
anderzijds door de zoewaarts ver"'engde li-in, gaanii
door de toren van de Nodorlands Hervormde Jferk te
Middelburg en de v/atertoren te Domburg;
f.
het Veeregat en de Zandkreok, welke wa.tergebieden worden begrensd;

1,
tussen de Oosterschelde en hot Veeregat door
do lijn gaando door de v/atertoron van het v/aterleidingbedrijf te Oranjezon op Walcheren en de
noordelijke molen van V.'issekerke op iloord-Beveland
2,
tussen de Oosterschelde en de Zandkreek door
het noordv/estelijke verlengde van de lijn gaando
door de toren van Kattendijke en het licht op de
noordelijkste punt van de dijk van de Costbevelandpolder op Zuid-Beveland;
g,
het opruimen van wrakken in de Koordzee,
voor zover dit meet geschieden in het belang van
de scheepvaart naar de Vi/esterschelde.

11par, 4
Het arrondissement Terneuzen omvat ZeeuwsVlaanderen,
Artlkel 6,
par, 1
In de directie Bovenrivieren zijn tv/ee arrondissementen n,l. het arrondissement V/aal en
het arrondissement Rijn en IJssel, standplaats
van beiden Arnhem,
par, 2
Het arrondissement Waal omvat:
a,
de onverdeelde Rijn van de Duitse grens
tot de hoofddam bij Pannerden;
b.
de Waal van de hoofddam bij Pannerden tot
het beradeneinde van de scheidingsdam tussen de
'Waal en de Afgedande Maas bij Woudrichem in dier
voege, dat nabij de Pannerdense Kop de grens
met het arrondissement Rijn en IJssel wordt
gevormd door een lijn, gaande door het aansluitingspui-t van de Zorgdijk van 1749 nan de Pan¬
nerdense bandijk naar en langs de bovenzijde van
de krib, bekend onder het afstandscijfer 9410,
vervolgens naar de kop van de aangebouwde
scheidingsdam tussen de 'Waal en het Pannerdens
kanaal, langs de zuidwestelijke kruinlijn van
die scheidingsdeun voorts langs de zuidv/estelijke
kruinlijn van de Pannerdense hoofddam en langs
de zuidwestzijde van de weg langs het fort
Pannerden tot de kade tussen de Sint Wicolaasen de Klompenwaard en verder langs de zuidwestelijke kruinlijn dier kade tot de Over-^etuwse
bandijk, terwijl de grens met het arrondisse¬
ment Dordrecht bij Woudrichem v;ordt gevormd
door de rechteroever van het zomerbed van de
Afgedamde Maas van een punt op 800 m beneden
kmr 44 tot aan de scheidingsdam en verder door
de zuidelijke voet van het beloop van die dam
tot aan zijn benedeneindo, vervolgens door de
lijn getro’rcken van dat benedeneinde uit evenwijdig aan kmr 94 op ongeveer 500 m beneden
die raai tot aan de rechter Waalbandijk;
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c.
de Oude Rijn van de onverdeelde Rijn tot
beneden het pontveer aan het Bergse Hoofd. De
grens met het arrondissement Rijn en IJssel
wordt daar gevormd door de lijn, getroldcen van
het snijpunt der buitenkruinlijn van de bandijk
van de Lijmers met de grens tussen de gemecnten
Zevenaar en Duiven naar de samenlcomst van de
Duikerdijk en de V/aardse dam aan de rechteroover
van het Pannerdens Kanaal.
par. 5
^^et arrondissement Rijn en IJssel oravat;
a.
het Pannerdens Kanaal, de Nederrijn en de
Lek van de in par. 2, onder b, oraschreven grens
habij de Pannerdense Kon tot aan de kop van de
separatiedam tussen de jjek en de Noord, waar de
grens met het arrondissement Dordrecht en met d©
directie Benedenrivieren wordt gevormd door eon
lijn, gaande door de punten: dijkpaal 153 op de
dijk van de Alblasserwaard, de kop van de separatied;iin tussen de Roord en de nek en dijkpaal 192
op de bandijk van de Kriraijenerwaard;
b.
de IJssel met zijn raonden van de Hoofddam
te Westervoort tot in het Ijsselmeer, met inbegrip van het vaarwater buiten de Ketelmond tot
1500 m bewosten het uiteinde dor Keteldammen;
c.
de Oude Rijn beneden het pontveer aan het
Bergse Hoofd.
Artikel 7.
par. 1
In de directie Benedenrivieren zijn twee
arrondissementen, n.l. het arrondissement Dor¬
drecht/ en het arrondissement Rotterdamse Waterweg, standplaats Rottei’daray-^'^^^'^/^^'^^
4^.
par. 2
a.
Het arrondissement Dordrecht omvat;
a.
de Boven-Merwede van de grens bij '.Voudrichem
omschreven in artikel 6 par. 2 onder b, de Beneden
Merwode tot een lijn evenv/ijdig aan en op 500 m
beneden kmr l88, de Noord tot een lijn gaande
door de kop van de separatiedam tussen de Lek en
de Noord en dijkpaal 52 op de bandijk van d©

-1>
Reyerwaard, alsraede de Nieuvve Mervvede;
b,
de Af^edamde Maas tussen de afsluitdijk
bij het Heleind en '.Voudrichera met inbegrip van
de scheidingsdain met de sluisvverken te Andel
alsmede het Ileusdensche kanaal, bij de samenkomfji:|\'’an met de Bergsche Maas begrensd door de
iijn getrohken in het verlengde van de rechtei'O©*
ver van het zomerbed van do Bergsche Maas.
c,
de Amer beneden ktar
en het gedeelte van
Let Hollandsch Diep gelegen boven de lijn getroldcen van de kop van de oostelijke havendam
van de veerhavon te V/illetnsdorp naar de kop
van de oostelijke havendam van de haven to
Moerdijk.
d,
de Killen van de Biesbosch tussen de
Beneden-Merwede, de Nieuv/e-Merwede en het
eiland van Dordrecht met de daarin gelegen
Rijksw/erken, de leidati langs de linkeroever
van de Nieuwe-Merv/ede, met de daarin gelegen
Rijkswerken en de killen van de Biesbosch
tussen de leidara en de Amer.
e,
de oude Maas boven de lijn getrokken evenwijdig aan en op 200 ra beneden krar l48, het
Spui en het Beerengat;
f,
de Dordtsche Kil en de Krabbengeul;
g,
het gedeelte van het Hollands Diep, gele¬
gen beneden de lijn getrolcken van de kop van
de oostelijke havendam van de veorhaven te
VVillemsdorp naar de kop van de oostelijke haven¬
dam van de haven te moerdijk, het haringvliet,
het Vuile Gat en het Goereese Gat;
ho
het Volkerak met da vluchthaven te Dinteloord, het Krammer, de Grevelingen en het
Brouwershavense Gat;
i«
het Zijpe met de vluchthaven in de Stoofpolder, de Krabbekreek, het Mastgat, de Keeten
en de Ooster-Schelde,
De Ooster-Schelde is als volgt begrensd:
1.
in het westelijke bankengebied door de
zeewaarts verlengde lijn, gaande door de
Nederlands Hervormde Kerk te Hiddelburg en de
watertoren te Domburg;
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2*
in de mond van het Veeregat door do lijn,
gaande door de schoorsteen van het ''^aterleidingbedrijf te Oranjeaon op Walcheren en de noordelijke raolen van Wisse-kerke op Hoord-Beveland;

5,

in de raond van de Zandkreek door het noordv/estelijk verlengde van de lijn, gaande door de
toren van Kattendijke en het licht op de noordelijkste puht Van de dijk voor de Oostbevelandpolder op Zuid-Bevelandj
4,
in de zuidelijke mond van de Eendracht door
het v/estwaarts verlengde van de buitenkruinlijn
van het wentelijkste deol van de zuidelijke dijk
van Auvergne polder.
j,
het opruimen van wrakken in de Boordzee,
voor zover dit raoet geschieden in het belang
van de scheepvaart naar het Haringvliet, het
Brouv/ershavensche flat en de Ooster-Schelde.
par, 5
Het arrondissement Rotterdamce V/atervireg
omvat:
a,
de Nieuive Maas benedenwaarto van de grenzen
tussen de direction Boven- on Bonedenrivieren
Krimpen a/d Lek en Slikkerveer, de BaJdcerskil,
de Hollandse IJssel, voor zover deze in open verbinding staat met de Nieuvve Maarj, het Zuiddiepje, het Scheur en do Kieuwe ''aterweg tot in zeej
b,
de Botlek, de Noordgeul en de V/ostgeul, alle
voor zover gelegen benedenwaarts van de lijn,
omschreven in par, 2 onder.aj
c,
het Hartexse Gat en de Brieloe Maas tot in
zee;
d,
de Welplaat en het materiael beheer van de
Scheurpolder en De Beer tussen het Afgedarade
Scheur en de zee;
e,
de Bijkswerken te Hoek van Holland, het
kanaal door het benedeneinde van Rozenburg en de
afdamming in het Schttur;^
f«
de beide aanlegplaatsen van hot veer van
Maaseluis op Brielle, op hot eiland Kozenburg;
g,
de opruiming van wraJcken in de Noordzee in
hot belang van de scheepvaart naar do Eottordamso
'..'aterweg.

15Artikel 8,
par. 1
In de directie Gelderland zijn twee arrondissementen n.l. het arrondissenent Zutphen met
stsuidplaats Zutphen en het arrondicsement Arn¬
hem met standplaats Arnhem.
par. 2
1.
^et arrondissement Zutphen omvat:
a.
het gedeelte van do provincie Gelderland
ten noordooaten van de lijn die loopt van de
snijding van de Hijksgrens met de westzijde van
de weg Zutphen-Emmerik bij 's-Heerenberg,langs
de v/estzijde van deze v/eg tot de wcg Didam-Zeddam
langs de zuidzijde van deze weg tot Didam,
langs de westzijde van de weg Didam-DoesburgSllecom tot de weg Arnhem-rZutphen, langs de
zuidoostzijde van deze weg tot het'*Hof te
Dieron”, over de VJoeste Hoeve, Hoenderloo en
Harskamp tot de zuidzijde van Barneveld, longs
de zuidzijde van de weg Barneveld-Amersfoort
tot de Utrechtse grens bij Achterveld;
b.
de in de provincie Overijssel gelegen gedoelten van de gameenten 01st en V/ijhe ten westan van de IJssel;
c.
de in de provincie Overijssel gelegen
gedeelten van de Hijksv/egen Apeldoorn—Deventer
en Zutphen-Deventer;
d.
het in de provincie Utrecht gelegen gedeelte van de autosnelv/eg IIoevelalcen-Harderwijk-Zwolle,
2.
Niet tot dit arrondissement behcort hetgeen binnen het in lid 1 omschreven gebied behoort tot de directie Overijssel,
par. 5
1.
Het arrondissement Arnhem omvat;
a.
het gedeelte van de provincie Gelderland
ten zuidwesten van de lijn beschrevon onder het
arrondissement Zutphen;

-l6b.
het in de provincie Noordbrabant gelegen
gedaelte van de brug over de Maas in de Rijksweg Nijmegen-'s-Hertogenbosch bij Grave.
c.
de in de provincie Utrecht gelegen veerstoep met toegangsweg van het veer over de Lek
te Culemborg.
2.
Niet tot dit arrondissement behoren hetgeen
binnen het in lid 1 omschreven gebied behoort
tot de directien Zuid-Holland, Utrecht, Noord¬
brabant eh Limburg.
Artikel 9»

par. 1
In de directie Overijssel
sijn
twee arrondisseraenten n.l. het arronuissement
Zwolle met standplaats Zv/olle en het arrondisse¬
ment Almelo met stsmdplaats Almelo.
par. 2
1.

Het arrondissement Zwolle omvat:
Het deel der directie Overijssel, hetwelk
gelegen is benoorden en bev/esten de lijn, welke
aanvangt op het punt waar de spoorlijn ApeldoornNeventer de IJssel kruist, van daar oostwaarts
langs de noordzijde van die spoorv/eg, de zuidoostzijden van de Beestenraarkt, de Brinkgreverweg
de Gpanjaarddijk en het Overijssels kanaal van
Deventer naar Hemelerveld tot even voorbij
Heeten en vandaar langs de zuidzijde van de zandweg van Heeten naar Nijverdal; vervolgens langs
de zuidzijde van de Rijksv/eg van Zi?olle naar
'.Vierden tot km 42.506, vandaar in rechte lijn
naar de westzijde van de spoorwegovergang in en
langs de westzijde van de weg '.Vierden over
Hoogehexel en Daarle naar den Ham, vandaar langs
de westzijde van de Hauunerv/eg over de ''Vosseboer"
tot de kruisin^ met de noordelijke grens van het
waterschap de *"egge, welke grens oostwaarts
wordt gevolgd tot de Rijksgrens bij grenspaal
nr. 99.

-17par, 5
Het arrondissement Alaelo oinvat; het deal
der directie Overijssel, hetv/elk gelegen is bezuiden en beoosten de in par. 2 beschreven lijn,
Artikel 9bis,
par. 1
In d© directie Drenthe zijn tv/ee afdelingen
beide met standplaats Assen, n.l. de afdeling
Beheer en Onderhoud en de afdeling I'lieuwe Viferken.
par, 2
De afdeling Beheer en Onderhoud omvat het
beheer en onderhoud van de Rijkswerken in de
directie Drenthe.
par. 3
De afdeling Nieuwe t'/erken omvat de voorbereiding en de uitvoering van belangrijke nieuwe
werken in de directie Drenthe,
Artilcel 10.
par, 1
In de directie Noordbrabant zijn twee arrondissementen n.l, het arrondissement 's-IIertogenbosch, standplaats 's-Hertogenbosch en het arrondissenent Breda, standplaats Breda.
par, 2
Het arrondissement * s-IIertogenbosch omvat
het gedeelte van de directie Noord-Brabant be¬
oosten de lijn welke aanvangende bij de Belgische
grens, loopt langs de west'zijde van de Rijksweg over Goirle naar Tilburg tot de traverse
door de stad Tilburg van de weg Breda-*s-Bertogenbosch en van daar langs de spoorwegovergang ten
westen van het station Tilburg en door de buurtschap de Reit naar de ditaaibrug over het V.'ilhelniinakanaal bij kra 23.849, vervolgens lajigs de
westzijde van de provincial© v/eg van Tilburg naar
Sprang, tot de zuidelijke grens van laatstgenoerade geraeente, vervolgens langs de zuidelijke
en oostelijke grens dier gemeente en de zuide¬
lijke grens der gemeente Waalv/ijk en Baardwijk

-18tot de snijding van deze grens met de westelijke grens van de gronden, behorende tot het
uitwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen,
vervolgons langs de westelijke grens dier gronden tot de linkeroever van de ^ergse Haas,
daarna 1.75 ni stroomopwaarts langs deze ©ever,
vervolgens langs de oostelijke grens der vocrnoemde gronden tot het snijpunt dezer grens
met de noordelijke grens van de Rijksweg door
de voorrnalige Baardwijkse Overlaat, vervolgens
langs die noordelijke grens tot de buitenteen
van de dijk van het waterschap van Stad en
Lande van Heusden en ten slotte langs de buiten¬
teen van die dijk tot de aansluiting aan de
linkerdijk van de Bergse Maas beneden Hedikhuizen.
par. 3
Het arrondissement Breda omvat het gedeelte van de directie Noord-^rabant bewesten en
benoorden de lijn aangegeven in par. 2

.

Artikel 11
par, 1

In de directie Limburg zijn drie arrondissementen n.l. het arrondissement Maas,
standplaats Nijmegen, het arrondissement Koermond, standplaats Roermond en het arrondissement
Maastricht standplarats MaastrirctrtA4
par. 2
1,
Het arrondissement Maas omvat:
a,
de Maas en de Bergse Maas van 535 m beneden
krar 63 (tellingsblad 7 der herziene rivierkaart)
even ten noorden van Stevensv/eer.. tot kmr 5^ bij
de Dongemond, met uitzondering van het winterbed aan de rechteroever tot de mond van het
Julianakanaal bij Maastricht;
b,
bij het overlaatsgebied bewesten Roermond;
c,
de Beerse Maas;
d,
de tot stuwen behorende v/erken;
e,
de Rijksveren over de rivier de Maas
tussen Stevensweert en Bgdel;
f,
het Maas-VVaalkanaal met zijn voorhavens;
g,
de nieuwe sluis te St. Andries met de
toeleidingskanalen.

2.
Niot tot dit arrondisseraent behoren:
a.
de in hot winterbed aanv/ezige Rijksbruggen
en -wegen;
b.
de werken van het kanaal Weasera-Kederwoert.
par. 3
Het arrondissernent Roemond oravati
het gedeelte der provincie Limburg buiten
het vd.nterbed van de rivier de Maas, met inbegrip
echter van de in het winterbed aanwezigo Rijkobruggea en -wegen benevens de daarin aanwezige
werken van het kanaal Wessera-Hederweert, een en
ander ten noorden van de noordelijke grenzen der
geraeenten Sittard, Linbricht en Dorn en ten
oosten van de tot het Julianakanaal behorende
werken* Tot het arrondiaseraent behoort mode het
gedeelte van de Rijksweg van Sittard naar Roerniond, begrepen tussen genoemde scheidingslijn
en km-paal 24.1”
par. 4
1,

Het arrondissernent Maastricht omvats
het Julianakanaal on de kanalen te Maas¬
tricht met do daarbij behorende werken en wegen,
de Maas van Sijsden tot Stevensweert en het
winterbed van de Maas van Eijsden tot d© uitmonding van het Juliahalcanaal te Maasbracht met de
daarin geiegen gemeenschappolijk met Belgie
beheerde veren, alsmede het verdere gedeelte van
d© provincie Limburg ten zuiden van de bij het
arrondissernent Roermond aangegeven scheidlngslijn.
G.
te verstaan, dat die dolen van hat gebied
©n die delen van hot werk van de directien
v/elke niet tot onig ari'ondissement behoren,
staan onder do onmiddellijke leiding van het
hoofd der betroklcen directie.
•s«Gravenhage, 20 april 1957*
be Minister voornoemd,
Kalff.
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