BESCHIKKING
AANTAL EN OMVANG

DIRECTIEN

VAN DE RIJKSWATERSTAAT

V

DEPARTEI'SHT VMI WATERSTAAT
4 februari 19^3
La, H.
Afd, P,
DIR3CTIS VAR Di^ai uATSR3TAAT
De Secretaris-Generaal van het Departement
van U'aterstaat;
Op de voordracht van den Pirecteur-Generaal van den Hijksv7aterstaat;
Gelet op de beGchild^ing van den Minister
van Jaterstaat van IP april 1933* La.K., Directie van den Aaterstaat, zooa3.s deze laatstelijk is gev/ijsigd bij beschildcing van de Secretaris-Generaal van het Departement van //aterstaat van 7 September 1942, La. N I, Directie
van de Aaterstaat, Afd, P,;
Overwegende, dat het 7/enselijk is de
tekst van de eerstgenoemde beschildcing, zoals
deze thans luidt, opnieuw vast te stellen;
Besluit:
de tekst van de beschildiing van de Minister
van '.'/aterstaat van 12 april 1933* La,N Directie
van de V/aterstaat, zoals deze is gewijsigd bij
de beschikliingen van de Minister van Aaterstaat
van 8 augustus 1934, nr, 3^1 I, van 3 april 1935i
nr, 388, van JO april 1938, La.T., van 23 juli
—1938» La,-T», van 23 jnli 1938, La, 0 I, van 17
augustua 1938, La. N I, van 30 raaart 1937* La,
II, I, van 9 april 1937» La 0 I, alle Directie
van de Aaterstaat, en bij beschikkingen van de
Secretaris-Generaal van het Departeraent van
iJaterstaat van 31 deceraber 1940, La, 0 I, van
29 raaart 1941, La, II I, beide Directie van de
IVaterstaat, en van 7 septoraber 1942, La. N I,
Directie van de Aaterstaat, Afd, P,, opnieuw
vast te stellen als volgt:
Van de Directien,
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Artikel 1
Er zijn achttien directien.
Artikel 2,
De naaen van de directien en de standplaatsen van de hoofden der directien zijn als volgt:
Directie Algemene Dienst standplaats *s-Gravenhage.
Directie u'aterhuishouding en iVaterbev/eging stand
plants • j-Gravenhage.
Directie Friesland standplaats Leeuwarden.
Directie Groningen standplaats Groningen.
Directie Noord-Holland standplaats Haarlem.
Directie Zuid-IIolland standplaats *s-Gravenhage.
Directie Utrecht standplaats Utrecht.
Directie Zeeland standplaats Middelburg.
Directie Bovenrivieren standplaats ArnhemDirectie Benedenrivieren standplaats s’Gravonhage
Directie Gelderland standplaats Arnhem. ,
Directie Overijssel standplaats Zwolle.
Directie Drenthe standplaats Assen.
Directie Noord-Brabant standplaats 's-Hertogenbosch.
Directie Linburg, standplaats Maastricht.
Directie Bruggen standplaats 's-Gravenhage.
Directie Vegen standplaats 's-Gravenhage.
Directie Gluizen en Stuwen standplaats Utrecht.
Artikel 3.
De grenzen van het gebied of de omvang van
het V7erk der directien zijn aangegeven in de
artikelen 4 tot l4.
De grenzen der directien, aangegeven in de
artikelen 5 tot 13 bis gelden, behoudens de
plaatselijke uitzonderingen, v/elko voor elk geval zijn of zullen worden bepaald.
Tot de in de artikelen 5, <5, 7* 7bis, 8,
11, llbis, 12 en 13 aangegeven directien behoort
niet hetgeon in de artikelen 9 en 10 is aange¬
geven als behoorende tot de directie Bovenri¬
vieren of de directie Benedenrivieren. Voorts
behoren niet tot den dienst van een der andere

directien de werkzaamheden bij afzonderlijke
beschikking zijn opgedragen aan de directien
Bmggen, We gen en Sluizen en Stuwen,
Artikel 4,
De directie Algemsnc Dienst omvat het verzamelen van gegevens voor de nauwkeurige kennis
van de Waterstaatkundige tosstand van het land
ea het onderzoek van het verkeer te land en te
water,
Artikel 4bis,
De directie VVaterhuishouding en Waterbeweging omvat de studie van de waterhuishouding en van de waterbeweging ea daarmee
samenhangende v’'aagstukken in de riviei’en,
kanalen, seearmen en kustwateren,
Artikel 5.
1,
a.
b.
c.

De directie ^''riesland omvat;
de provincie Friesland;
de in da provincie Groningen gelegen Friese
Sluis en het oostelijk kanaalboord voor de
Kunnikerzijlsterrijt;
een gedeelte van de V/addenzee en van het
Ijsselmeer met dien verstande, dat de grens
in de Waddenzee tussen de directie Fries¬
land en de directie Noordholland wordt gevormd door de lijn Icpende van de knik in
de afsluitdijk bij km 24.000 naar het snijpunt van de parallel 53** 12*N,B. met de
meridiaan 4® 52* O.L. in het Sierlandsche
gat en het verlsngde van dezs lijn tot in
de Noordzee, de grens in de V/addenzee
tussen de directie Friesland en de directie
Groningen wordt gevormd door de gebroken
lijn lopend van het snijpunt van de grens
tussen de provincien Friesland en Groningen
met de oever van de Lauv/erszee in de
richting van de toren van Anjum, tot het
voetpunt van de loodlijn daarop neergelaten
uit de toren van Kollum en verder volgende
het verlengde van deze loodlijn tot

-4haar snijding met de parallel van 53° 2? ’ N. b. ,
v/elke oostwaerts wordt gevolgd tot de laeridiaan
gaande door de toren van IQoosterburen, waarna
die meridiaan v/ordt gevolgd tot in de Noordzee.
De grens in het IJsselraeer tussen de directie Friesland en de directie Hoordholland wordt
gevormd door een lijn nabij de Friesche Kust,
liggende op 500 ni uit de zich daar bevindende
paalwerken, koppen van hoofden of waar deze ontbreken, de teen der dijken, zeev/eringen of andere v/aterkeringen - echter, waar de geineente[pcenzen verder uit de kust verv/ijderd zijn dan
genoemde lijn, door de geaeentegrenzen - van de
afsluitdijk af tot het punt, waar de parallel
door het Lemsterlicht op de dijk van de NoordOostpolder v/orvdt gesnoden en vervolgens genoemde
parallel volgende tot 500 in uit do dijk van de
lioord-Oostpolder,
de grens van het Ijsselmeer tussen de directie Friesland on de directie Overijssel wordt ge¬
vormd door do hierboven genoemde parallel door
het Lemsterlicht van een punt op 500 m uit de
dijk van de Noord-Oostpolder tot een punt op 25 m
uit de teen van deze dijk en deze dijk op 25 m
uit de teen verder oostwaarts volgende tot de
grens van de provincie Friesland.
2,
Niet tot deze directie behoort het gedeelte
van het Veenhuizerkanaal met bijbehorende werken
tussen de provinciale grens en de Haulerwijkstervaart en hetgeen ingevolge artikel 1 van het
Koninlilijk Besluit van 13 november 1923 (Stbl.
517) zoals dit sedertdien is gewijzigd, tot de
dienst der "uiderzeewerken behoort,
Artikel 5bi5.
1,
De directie Groningen omvat:
a, de provincie Groningen;
b, het in de provincie Drenllie gelegen gedeelte
van de vaste brug in de Rijksweg nr, 31A over de
Drentse A;
c, het gedeelte van de Jaddenzee ten noordoosten
en ten oosten van de in artilcel 5 omschreven
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grens in de Waddenzee tussen de directie Fries¬
land en de directie Groningen;
2,
Kiet tot deze directie behoort de Friese
Sluis en het oostelijk kanaalboord van de
Munnikerzijlaterrijt,
Artikel 6»
1,
De directie Noord-Holland omvat:
a» de provincie Noordholland;
b. het gedeclte van de Waddenzee, ten zuidwesten van de in artikel 5 omschreven grens in de
Vi/addenzee tussen de directies Friesland en
Noordholland en het gedeelte van het IJsselmeer
gelegen ten ivesten en ten zuidwesten van de
gebroken lijn gaande van het snijpunt van de
grens tussen de provincien Utrecht en Gelderland met de oever van het IJsselmeer in de
richting van het snijpunt van de meridiaan
over de lichttoren te Urk met de parallel getrokken door het shijpunt van de grens tussen de
provincien Gelderland en Overijssel met de oever
van het IJsselmeer tot de teenlijn van de dijk
van Dost*Flevoland wordt bercikt, daarna deze
teenlijn volgend tot de meridiaan op 500 m ten
westen van de Lichttoren van Urk v;ordt gesneden,
vervolgens deze meridiaan volgende tot de paral¬
lel door deze lichttoren wordt gesneden, daarna
de dijk van de Noord-Oostpolder in noordelijke
richting volgend op een afstand van 500 ra gerae_
ten uit de teen tot de parallel door het Lemsterlicht op die dijk wordt bereikt en tenslotte
de in artikel 5 omschreven grens tussen de direc
tien Friesland en Noordholland in het IJsselmeer
volgend tot aan de afsluitdijk,
2,
Niet tot deze directie behoort hetgeen binnen het onder lid 1 omschreven gebied behoort to
de directie Utrecht en hetgeen ingevolge artikel
1 van het Koninklijk besluit dd. 15 november
1923 (Utaatsblad nr.5'17) zoals dit sedertdien
is gewijzigd tot de dienst der Zuiderzeewerken
behoort.

6-

-

Artikel 7«
1,
De directie Zuid-Holland omvat:
a. de provincie Zuid-Holland,
b. de gedeolten van de provincie Noord-Brabant
gelegen ten noorden van de Nieuwe-Merwede en
Hollandsch Diep,
c. de in de provincie Gelderland gelegen overlaten in den V/aaldijk boven Gorinchem,
d. de Dalemsche sluis,
e. de militaire inundatiesluizen in de vvederzijdschej-Kiijken boven Asperen, voor zover de
boaoeiingen van de Hijkswaterstaat zich over
deze sluizen uitstrekken.J'/''Pi/'22,
Niet tot deze directie behoren:
a. de rivierovergang over de Lek tussen
Vianen en Vreeswijk,
b, de veerhaven en de veeriveg te '’.'illemsdorp.
Artikel 7bis.
1,
De directie Utrecht omvat;
a. de provincie Utrecht;
b. het Amsterdam-2ijnkanaal met bijbehorende
werken in de provincies Noordholland en Gelder¬
land;
c. de rivierovergang over de Lek tussen Vianen
en Vreeswijk;
d. de Hollandsche IJssel in de provincie ZuidHolland tot een lijn op 75 w beneden het benedenfront van de L'aaiersluis boven Gouda;
e. het onder de gemeente Scherpenzeel gelegen
gedeelte van de rijksi^eg van Amersfoort naar
Ede in de provincie Gelderland,
2,
Niet tot deze directie behoort:
a, het in de provincie Utrecht gelegen gedeelte
'van de autosnelv/eg Hoevelaken-Harderwijk-Zwolle,j
b, de in de provincie Utrecht gelegen veersSoej>
met toegangsweg van het veer over de Lek te Culemborg;
c, de aan de Utrcchtse zijde gelegen halve breedto ran de Vecht (Heuloche Vaart) en de Ouae Vecht
van de laond van de Kortenhoefsche »7etcring tot
Ilinderdara,

-7Artikel
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1,
De directi9»^ieeland oravat de provincie
Z© ©land•
2.
Niet tot deze dienst behoort, hetgeen binnen het in het eerste lid bedoelde gebied be¬
hoort tot de directien Benedenrivieren en Noordbrabant, alsmede tot de Central© Studiedienst
ingcsteld bij beschildcing dd. 2 September 1955i
nr. 57893, afd. P,, Directie van de .Vaterstaat,
Artikel 9»
De directie Bovenrivieren omdat:
a, de Rijn met zijn vertaklcingen, begrensd be¬
ne demvaarts :
1. voor de IJssel door zijn uitmondingen in het
Ijsselmeer, met inbegrip van het vaanvater buiten de Ketelmond tot I5OO ra bevvesten het uiteinde der Keteldaramen en de ultmonding van het
Kattendiep in het Ijsselmeer, ter breedte van
1000 m en ter lengte van 2500 m, gemeten van de
kustlijn in de richting van het verlengde van de
as van dat diep;
2. voor de Lek door de gebroken Lijn, gaande
van dijkpaal 153 op
dijk van de Alblasserwaard rechtlijnig naar de kop van de separatiedam tussen de Noord en de Lek on van hier recht¬
lijnig naar dijkpaal 192 op de bandijk van de
Krimpenerwaard;
3. voor de Jaal door de rechteroever van het
zomerbed van de Afgedamde liaas van de Afsluitdijk bij Andel tot de separatiedam met de Waal,
vender door de zuidelijke voet van het beloop
van deze dam tot aan zijn benedeneinde en vervolgens door de lijn, getrokken van dit beneden¬
einde evenwijdig aan knr 952 op^ ongeveer 500 m
beneden deze raai tot aan de rechterwaalbandijkj
een en ander voor zover betreft de ver—
zekeriug
van de goede staat van het zomer- en
winterbed, ala bedoeld in artikel 3 van de Ririerenwet, en van het doelraatig en veilig ge-
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bruik daajrwan, met inbegrip van de Rijkswerken,
welker hoofdbestemming is die verzekering te
bevorderen, ook voor zoveel het bij die werken
betrokken terrein zich buiten het zomer- en
winterbed bevindt;
b, de studie van de zand- en waterbeweging in
de onder a genoemde rivieren en van de natuurlijke geateldheid daarvan, voor zover deze stu¬
die niet tot de directie iVaterhuishouding en
Waterbeweging behoort,
Artikel 10,
De directie Benedenrivieren omvat;
a, de vertakkingen van de Rijn voor zover gelegen benedenwaarts van de in artikel 9 onder a,
2e en 3© zinsnede, genoemde begrenzingen van de
directie Bovenrivieren;
b, de Hollandsche IJssel, voor zover deze in
open verbinding staat met de Nieuwe Maas;
c, de Afgedamde Haas met inbegrip van de scheidingsdam en de sluiswerken te Andel;
d, het Heusdense kanaal, waarbij de grens van
de Bergsche Haas wordt bepaald doori-lijn, getrokken in de verlengde van de rechteroever van het
zomerbed van de Bergsche MaaG;-/c4^
e, De Bergsche Maas beneden kmr 250 en de /uner;
f, de killen in de Biesbosch;
g, de stromen* vrelke met de onder a genoemde
vertakkingen van de Rijn in open gemeenschap
staan, V7aarbij de grenzen daarvan met de tot de
directie Zeeland behorende wateren worden be¬
paald :
1, tussen de buitenbankengebied van de Ooster-en
Westerschelde door de zeeivaarts verlengde lijn
gaande door de toren van de Nederlands Hervormde
kerk te Middelburg en de watertoren te Domburg.
2. tussen de Oosterschelde en het Veeregat door
de lijn gaande door de watertoren van het waterleidingbedrijf te Oranjezon op Walcheren en de
noordelijke molen van Vvissekerke op Woord-Beveland.

-93.

tussen de Oosterschelde en de Zandkreek
door het noord-westelijk verlengde van de lijn
c-aande door de toren van Kattendijke en het
licht op de noordelijkste punt van de dijk van
de Oostbevelandpolder op Zuid-Beveland.
h.
de vluchthavens te Dinteloord en aan het

A
/Rozenburg
^

W

i, ' de Hijkswerken te Iloek van Holland* het
kanaal door het benedeneinde van Rozenburg en
de afdanniins in het Scheur;
j.
de beide aanlegplaatsen van het veer van
Ilaassluis op Hozenburg en de aanlegplaats van
het veer van Rozenburg; op Brielle op het exlanc^
k.
de opruiminf^an v^rakken in de IToordzee xn
het belang van de scheepvaart naar den Rotterdainse Katerv/eg;
1,
de bedijking van de landen langs de benedenloop van de Donge en langs het Oude Ilaasje;
ra.
de afsluiting van de Dongemond met bijkomende werken en de verhoging van de rivierdxjken langs de Bergsche !Iaas* de jlmer en het
Hollandsch Diep.
n.
de indijking van de Koord-Brabantse Biesbosch;
o»
de studie van de zand— en vraterbev/eging in
de onder a. tot en met g. genoemde rivieren en
stromen en langs de kusten van de Boordzee en
van de natuurlijke gesteldheid van de betrokl^en
gebieden, voor zover deze studie niet tot de directie uaterhuishouding en haterbeweging behoort
p,
de werken en vjerkzaamheden, die bij afzonderlijke beschildiing aan deze directie v/orden
opgedragen; een en ander ten aanzien van de on—
der a.tot en met g. vermelde wateren voor zoveel
betreft de verzekering van de goede staat van
het zomer- en winterbed, als bedoeld in artikel
3 van de Hivierenwet ea van het doelmatig en
veilig gebruik daarv^m, met inbegrip van de
Rijkswerken, welker hoofdbestemming is die ver¬
zekering te bevorderen, ook voor zoveel het bij

die werken betrokken terrain zich buiten het
zomer- en winterbed bevindt.
Artikel 11.
1,
De directie Gelderland oinvat:
a,
de provincie Gelderland;
b.
het in de provincie Koordbrabant gelegen
gedeelte van de brug over de Haas in de P.ijksweg Nijmegen •• *s-Kertogenbosch bij Grave;
c*
de in de provincie Overijssel gelegen
gedeelten van de gemeenten Olst en Wijhe ten
westen van do IJssel;
d.
de in de provincie Ovorijssol gelegen
gedeelten van de Hijkowegen Apeldoorn Deventer en Zutphen - Deventer;
e.
het in de provincie Utrecht gelegen
gedeelte van de autosnolv/og Hoeveloken Harderwijk - 3v/olle;
f.
de in de provincie Utrecht gelegen veerstoep met toegangsx'/og van hot veer over de Lek
te Culemborg.
2*
Nxet tot deze directie behoort hetgean
binnen het in het eerste lid omschrovon gebied
behoort tot de direction Stiid-Holland, Utrecht,
Overijssel, Noordbrabant en Limburg.
Artikel 11bis.
1*
De directie Overijssel omvat:
a.
de provincie Overijssel;
b.
de, enclave Dingotedo vjui de geraeento
Meppel;
Co
de brug voor gewoon verkeer over de
IJssel te Katerveer, voor zover gelegen in do
provincie Gelderland met de daarop aansluitende in die provincie gelegen toegangsvjeg tot
aan de buitenkruinlijn van de IJaselbandijk;
d.
de Twenthekanalen met bijbehorende werken
voor zover gelegen in de provincie Gelderland;
e.
de Schipbeek, de Buurserbeek en de Bollc#beek, voor zover gelegen in de provincie
Gelderland,
f«
de noord-Oostpolder voor zover niet
liggende in de provincie Friesland benevens

de daarbij gelegen etrook van het Ijsselmeer,
met dlen verstande, dat de grens met de directie
Friesland benevens de daarbij gelegen strook in
het Ijsselmeer loopt als oraschreven in artikel
5 onder 1 on de grens met de directie Noordholland in het Ijsselmeer loopt als omschreven
in artikel 5t onder 1 voor het gedeelte ten
noorden van het punt waar de teenlijn van de
dijk van Oost-Flevoland wordt gesneden door de
meridiaan op 500 m ten westen van de lichttoren
te Urk en ten zuiden van de parallel door het
Lemsterlicht.
2.
Niet tot deze directie behoort hetgeen
binnen het in lid 1 omschreven gebied behoort
tot de directien Drenthe, Gelderlsind, Bovenrivieren en tot de in het Koninklijk besluit
van 15 november 1925 (Stbl. 517) zoals dit
sedertdien is gewijzigd, onder artikel 1 omschre¬
ven taak der Zuiderzeewerken,
Artikel 11bis bis
1«
De directie Drenthe omvatJ
a.
de provincie Drenthe;
b.
het in do provincie Friesland gelegen ge¬
deelte van het Veenhuizerkanaal met bijbehorende
werken tussen de provinciale grens en de Haulerwijkstervaart;
c.
de in de provincie Overijssel gelegen delen
van het gedeelte van het Meppelerdiep ten oosten
van km 8,785 en die van de zijtak van dat diep;
d.
het in de provincie Overijssel gelegen
gedeelte van de rivier de Reest, voor zover deze
de grens vormt tussen de provincien Drenthe en
Overijssel.
2.
Niet tot deze directie behoren:
a,
de enclave Dingstede van de gemeente Meppel;
b.
de vaste brug in de Rijksweg nr. 51A over de
Drentse A,
Artikel 12.
1.
De
a.
de
b,
de
gelegen
Ifeas;

directie Noord-Brabant omvat:
provincie Noord-Brabant;
gedeelten van de provincie Gelderland
ten zuiden van de Maas en do Afgedauade
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c,
”*

d,

e,
f,

2,

het in de provincie Zeeland gelegen gedeel~
te van de brug in de Rijksweg nr. 59 over
de Eendracht en het aan het Sijk behorende
gedeelte van de westelijke oprit naar des©
brug;
het in de provincie Zuidholland gelegen
gedeelte van de brug in de Pijksweg nr,
over het Hollands Diep, met inbegrip van
het noordelijk lamdhoofd;
het in de provincie Gelderland gelegen ge¬
deelte van de afs3-uitdijk van de Afgedamde
Maas bij Well en de daarop gelegen weg.
het in de provincie Gelderland gelegen gedeelte van de brug in Rijksweg nr. 26 over
de Maas bij Hedel met inbegrip van het
.noordelijk landhoofd,
Niet tot deKe directie behoort hetgeen
binnen het in bet eerste lid bedoelde
gebied behoort tot de direction ZuidHolland, Gelderland, Limburg, Benedenrivieren en Wegen,

|h,

i<l>|P.|o

lO'liB

Artikel 15»
De directie Limburg omvat;
de provincie Limburg;
de Maas en de Bergsche Maas van de grens
bij Eisden tot kmr 5^ bij de Dongeraond,
voor zoveel betreft haar zomerbed het toezicht ingevolge de Rivierenwet op haar
winterbed;
de Beersche Maas;
het Maas-Waalkanaal met zijn voorhavens;
de Rijksveren over de rivier de Maas boven
Hedel;
de bij de grens van de provincies NoordBrabant en Limburg gelegen spoorwegovergang
in de Rijksweg nr. 68,
Artikel 13bis.
De directie Wegen omvat de volgende wegen
van het Rijkswegenplan 1958:

-15**a.
b.
”
_£,
^
d,
""
e,
f,
"*

£,
h,

iHiPr

i,

weg nr, 3» behalve het gedeelte van weg nr,
12 tot de Terbregse Weg;
weg nr, 4a, voor zover gelegen ten noorden
van de spoorlijn ’ s-Qravenhage-Clouda,
inclusief de viaducten over deze spoorlijn;
weg nr, 4b, voor zover gelegen bezuiden
de Rijn;
weg nr, 12, behalve het gedeelte gelegen
tussen het verkeersplein te Voorburg en de
provinciale grens tussen Utrecht en
Gelderland;
weg nr, 15» behalve het gedeelte tussen het
Pannerdensch kanaal en weg nr, 12;
weg nr, l6, voor zover gelegen in de
provincie Zuid-Holland, met uitzondering
van de gedeelten tussen de gemeentegrens
van Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht en
de beheersgrens bij km 14,521 alsmede tus¬
sen de beheersgrenzen bij km 19»l83 en
27.411;
weg nr. 17;
weg nr. 20, behalve het gedeelte tussen de
beheersgrens bij km 22,l4o en de gemeente¬
grens van Naaldwijk en Maasland;
weg nr, 26, voor zover betreft het gedeelte
tussen Vianen (Biezenwegbrug) en V/aardenburg;
weg nr. 27, voor zover gelegen tussen de
bestaande Rijksweg bij Lexmond en weg nr,
15;
weg nr. 50;
werken, welke bij afzonderlijke beschikking
aan deze directie worden opgedragen.
Artikel l4.

De directie Bruggen omvat de aanleg van
bruggen over de groote rivieren met daarmede in
verband staande werken, zomede de werken die bij
afzonderlijke beschikking aan deze directie
worden opgedragen.

.

14
Artikel 13>
De directi© Siuizen en Stuwen omvat de
aanleg van de kunstwerken, die bij afzonderlijke beschikking aan die directie worden
opgedragen.

’s-Gravenhage, 4 februari 1945*
De Secretaris-Generaal voornoemd.

D.G.W. Spitzen.
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