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betroffend© d© w©rfe:©nswells:© na afsliiiting
van de Eulderze© toy afaliiltlng van h©t
Gansondiop aan den Beneden-Usael,
aan den Ketelmond en het Eegterdiep 20ud®i TO©ten wordeai idtgevoerd.
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scli^i twee oplosslngon*
a« d© maximum waterstand t© Kampen wordt verhoogd tot P*9S II. +11 .A,?.
t. de mcjsimum wateratand te Kampen blyft 9.80 II.
+ H *A.F.

Waiiiieer zou wordm v'aBtg©li.C!Ud©n aan eeti maximu)®
waterstend van 9.80 M. +H*A#P. t© Kait5pen,m,a.w.
wameer by ©on verhang van 8,5 oM, per K.M. de

IJBBel beneden liet Oenzendiep ooet worden ing©rioht voor 1950

zou dit olechta so-

gelyk zyn door een belangryk© verruiraing van het
winterbod. Ben total© breedte van het wlnterbed

vm niim 400 H. zmi dan noodig S55?n,waarvoor do
reohter IJaaeldyh van het Ksynpereiland moot
wordon verlogd. Oa do Ijoaten moot hlervan wordon
afgosion.
Root nog to onderzookon hot geval ondor a.
genoead.
Wsaneor do aaxismia watoratand te Karripen mag
otygoii tot 9.95 M. + H.A.P.^tengovolge van do
afslutting v®i het Ganzencii©p,dan kan by een Irorrulming van den XJbboI benoden het Gansendlepals
onder I aaiigogevoritde voreisohte 1950 M^/sec*
worden afgevoord.

Het Regterdiepz al moeten ingericht voor eon
ofvoer van 19!^ - 850 * 1100
Voor 200ver door borekenlng kan worden nag©*gaan iB,behalve een gedoeltelyke opruiming van
d© rechter beteugellngstoib ala fender I ge~
noemd, ©en verrulming van hot winterbed noodig,
die kan verkregen worden door verlegging van den
rechter IJoeeldyk Xanga het Haas als op bylage
5 aangegeven,waarby het buitenland tot 0.70 M.+
H.A.P.

1 H H 0 U D«

Inloldinr,*

Belsaopt overzicht van de gesohiedcnia van d©
IJsselsonden*
Sevolgen -vm da afsluiting van hot Ganzonddep#
Bit t© vooren werken*

§ 1*

Ini @i ding.

I 2*

B© maxisua-afvoen t© K:.aai>©n in JanUOTi 10^»

§ 0.

B© watei^verdealing in d© raonden van d©n IJssel
by d© ®asiauia—afvoer.

§ 4.

Bet maximum-lJsselraeerpeil aan den Kotelmond.

§5*

D© waterstanden t© Kscgoen by ©on hoogwatervry
bodykt Kampereiland.

§6#

Bit t© vooren werkm by ©en afsluiting van het

Gmiz^diep.

De {acind0n van den IJsael hefcben in dean loop
der 38a:*«^ vel© wyaigingm ondergaan#
Waar ©en afsluiting van het Sansendlep
en d© ©rraode vertoanaiioudende werk©n,alB d© wa~
tez^vrymalclng van het Kar^ereiland wederom ho-

♦

»

langrjrke isyziglngen s\ill®n 'brengm in den watorstaattoidlgen toestand#komt h©t my gewensdit
voor»e©n heicnopt overzicJit t© geven vsui het
ontstaan van den bestaanden toestand ©n van do
overwegingen die tot do nitvooring dor werkon
hobben geleid» Daama gal in Hoofdstuk II wordon behand©ld#d0 invloed van de afsluitlng van
hot Ganzendiop op de waterstanden in den Beneden-IJaael on gnllen d© worken worden aangegoy

v©n#dio tor eompenaatie ncodig worden geacht.

\

» f Kf r»ff f t I < I t I M »

llPffdstuk I. Eeknopt over-

Volgens het werk3©i«D© Zuiderge© ©n d©

zicht von d© go- Kg^^ereilandan® vm J.Swots Am.^Oud-Direc*

schledenis van teur dor Stadswaterwerken van Kanfsen^was roods
d© iJ0s@liaonden.voor 16S3 het Zuidordiep ©n d© fCetol afgesloten
©n werd In 16S3 hot Hoorderdiep afgedamd om
vd6r

1850*

vordieping v^^ ho^ Gaa^Jer- nu Eegterdiep t©
bevordercwi. Dez© afdamming is ochter ni@t onderhouden on weer ver^Iwenen*
In 17SS werd het Gahzendiep ale soheepvaartweg vorbetord door het verlengm van den beno-

-

densend met dammenfter lengt© van Z50 roedon#
met tydelykf suoces.

!*

Dezo

Dez© dum^en tmmi ook voor op een kaart van
1742 ©is fcylag© 2 voorkocaorid in hot verslag van
d© staat©ooami00i© Zwolsohe dl©p rtm 1878*
Het loordor-, Zuider-, Kotoi-, Regtar- ©n
Ganzendlep syn op dez© kaart all© open.
In 16S6 - 1889 logd© d© gemeent© Kjarapon d©
eerste Ketelkribben die ©cdbter in 1829 wegcms
ontst^© sanwas ©n aanslibbing net 900 M# vorlongd werdon* Zoer waarschynlylc oa uitsoburing
van bet Keteldiep t© b©vord©ren,darad© aen in
1827 - 1828 bet Moorderdlep af aan dm bovanmond ( 8*80 4- A.P.) ©n In 18B9 aan d© zeezydo
(8*60 +A.P.).

In 1850 vindm wq als monden van den Idssel
bet Gan2endi.©p,dat ziob aplitst® in Ganzendlep
en Goot, Hat Eegterdlop, en bet Keteldiep.
In bet bekend© verelag v^ de Inspecteurs
van den lat©rataat,van der

en

Conrad,koaen opgaven voor van de profieien van
den IJ8g©l en zyn takken,by den dagelyksoben
waterstand.
Onverdeeld© IJseel ..... 770
IJssol beneden Oanzendiep. . 5S4 ».
Ganzendiep

S40 « •

Regterdiep

^ m .

Keteldiep. ..

158 «f .

Bet Keteldiep is oncli9p,nauw ®n bochtlg en
g©©ft yeel aanleidlng tot ysirsratoppingen. Hot
is bet vaarwater voor d© scbeepvaart! bet is
60 M. breed in bet ea.alle gedeelte m 90 iu in
bet breed© en wordt tuoaoben 2 dmnon ongeveer
2000 M. lang in zee gevoerd tot d© diepte van
2.05 M - A.P.i

bet Regterdiep dient boofdzakelyk

*

voop den afiroer von hoog water en ija#
Het Ganaenfliep lieeft sleclits een gering© soheep-'

V.

vaart voor ppmon von Kanrpm naar Ewartsluis,
Geneimiiden ©n 2uid-u©st Friealand.

18S2.

In 1652 woMen door don Ingeniexir Angiep
drie plonnen opgonaakt tot verbeterlng van d@ mondon van den IJesel. Deze plannen danl^on hm cvitBtaan aan @©n vraag van de Earner van Koophandol

*

te- K^pm^waarb^

de gomeonte werd aangedron-

gen op verbetering van den vaarweg van Kaizen
naap Zee*

D© gemeent© wendde sicb daarop tot

hot Kyk*
Doze drl© plannen warens
1*
^

Eet Eeteldiop wordt eetdge mond van den IJsSol*

Het Ganzendiep wordt afgesloton ©n d© recbter-iJsaeldyk beneden bet Ganzendlep wordt achteruitgebraoht.
Het Begterdiep wordt afgoaloton.
Het Keteldiep moot vorruimd.

Daartoe zal

d© zuid©rket©lleidam vervallen^d© Moorderdam
wordt verlengd met ciros 2800 M* en wordt *
Zuiderleldaa van ©on nleuw en 200 M. breed

*

Keteldiep. Een nionwe jfoorderdam wordt gemaakt
^

5820 M. long op 200 M. ten noordon van den ouden
Hoorderdaa* Op deze wys© wordt do dic^te van
2*72 M. - A.P* Of Z*- If. - Yolzee bereikt. Do
boeht van het KetelrakJ© wordt afgesneden.
8*

Het tweede plcm bestaat uits
Eet Gcmzendiep wordt afgesloten ©n do reohter
IJsooldyk benoden het Ganzendlep wordt achteruitgebracht. Het Keteldiep wordt ofgesloten en
het Regterdiep wordt in Zeo iiitgebouwd^tot op
©en

i.5-

eeu afstand van 600 M# ten suiden van Schokland* Alhoewel d© gewenscdite diepte daar nt»©t
wordt gevonden is t© ve3:»waclit©n,dat d© sdiuring van ©1) m vloed er voldoaid© diept© dost
ontataan*

Of wol de daaaen van hot Regterdiep

m>rdm door ti<^okland gevo©rd,om 1700 ll. t^
westen van het ©Hand t© ©indigea*
S*.

Hot derd© on twerp wenscht soheopvaart en
afwatering te aoheidm.

Eet Oaiizendiep wordt ala bovsn afgealoten m
do hedyidng achteruit gohracht. H©t Hegterdiep

. fcrygt- ©en g©h@©l nienwainond m dien^t hoofdaaholj'k voor den afvoer van hoog opperwater m
ys

hot Ketoldlep wordt vorboterd door afsny.

ding van d© bocht van hot Kotelrakj© m door
hot vorlengon van de K©teli©idam©n>tot de die
t© van nagonoeg 3 M* beneden volz©e

verlcro-

goniterwyl het brood© gedeolte van 00 M, door
hot \iitbrengon vem loribben op 60 Jl* wordt toruggebracht*
13© cntw6rp©r droeg goon b©paald© keua voor
ofsdioon hy hot derde ontwerp hot meeat© aanbe
val*

1801*

Met oordeel van d© Inspecteiirs,reeds boven
gonoemdjluiddot dat naar him meoiing het voi«
gende plan d© vocrkeiir verdiend©*
<|« Afsluiting van het Oanzendiep*
2# Het govon vsen ©on nleuw©

ruira© uitmondii^

aan het Regtordiep voor den afvoer van hoog
opperwater en ye*
S* p© verbetering zonder verbreedlng von het
Ketoldlep ten behoev© van d© aoheepvaart op
K

ii ...

-.■»

186i*

In 1864 giot ©en vervolg op het feovengonoemde rapport dor inspeotours hot liclit^dat vm
ge^zigdo inaichten doet bly^feen*
Aldaar wrdt voorgeotelds
le« Bet Gansimadiep at to slnitan»zonder ©on
sohutsltiia in dm dm t© aafeen* Be rodbter-IJssoldylE a<^ter tiit to 'br«is®n>totdat hot wintor*bod ©m breodt© Ton 500 M* son Terkrygen. !)©
kruin dor dyk wordt bopaald op 2.- M. + A.P.
of nilddolbaar water*
2e« Ook hot Begterdiep moot afgodamd*
Be* Hot Kotelrak moet worden afgeslcten on al1© kadon en dyken in hot caitworpen 500 M, br©edo winterbed moo’^tot 1 M* + a#P. g©si©oht»terwyl dorgelyko dyken ©n kadon op do Eattsnwaard
on hot Eaaa goheol tot A.P. geslecht moeten wor
den om den eonigen rdvlertaond wry t© laten.
4e* Bonoorden d© bostaand® noorderdam wordt
©on nlouw© d&m gelegd,op 180 & 200 U, afstadd*
Do Icngt© der kribbon ia 740 M. longer dan
de bestaando daamen,ten©lnde ©en diepto van
M. - volsee te Icrygm.

c

1868#

In 1868 segt y^woll© f* 100 ♦000#-, Ears^en
f*180,C00»- en Ovoryaaol f« 100 ♦000*-* snboldi©
tooivcor verbetering van don achoepvaartwog
ZWOLLE

ZUIDEHZEE. Zwoll© veriioogl later haar

BUbeldio tot f* 145*000•- ©n stela?? daaiby den
eisoh#dat h©t Ryk sioh sen verbinden on den
IJssel tnsBohon Willemsvaart m Kmpm op em
^2,75 M, - A.F, te Kampen
^
diepto van 2,65 M. - A.P. te Katerveer tot^ ov'd'

©on geulbreedte van mins tens 90 1* to brongen
on te ondorhondon

1869

7-

1869*

In 1869 wordt sot do ^?erk©n begonnen.
Do KetoSliribben^oigendwi van do gemeojit©
K amp on en door deso over ©on long to von SGOO M»
aangelegdj-srorden by boatok llo*6S,di©nst 1860
met 600 M* verlengd,om de koppon van do damaen
t© krygen in d© dieptolyn van S.72 U* - /uP*
of 8.- M', VOl3©0*

Do leidaimen koaon in eigendoa van hot Hyk.
De tol die do geiaecvit© tot dit ^aar Mof,konit
to vervallon. In ditzolfd© Jaar wordt^osa do
diepte in don Eoteliaond to ondorhoudont aanbo**
steed, do beteugellng van dm bmodonatond van
hot Regterdiep by bestok Hotl37,di©n3t 1869.
Do gemoent© Karapen vorklaart zich bor©id,op
eigen k03ten,het krotarae lak to verbroeden. Eoneden Kait^sn wcjrden by beatek Ho.57,di0nst
1069 eenig© teibben gemaakt.

1670.

Do gedeeltelyko betougeling van den benodenmond van het Rogterdiep kont gereed. By beatek
llo.41,dienat 1870 wordt uitgevoerd de doorgraving van do Kattentmard.

1871*

In 1871 gaat de gesoent© Kat^pm over tot de
afdi^ming von het Kotelrak^©.
By beatok Ho.l05,dienat 1871 wordt de betougeling van het Begterdlep aanbestood en voltooitl

Sevens wordt aangevangon net do uitvoerlng van
een betengolingodam in don bovcnnond van het
Ganzondiep tot S.- M • A.P. b|i bestek Io.41,
dienat 1671 on net het maken van 8 kribbon in
den benedon—IJssel aan den rechteroever

187S*

By beatek Mo.42 dienst 167S wordt uitgevoerd
het

het baggeren van een geul in

20©

en in don

Ketelaond* D© Suidordaa versa&t over eon longt©
van

Dif'zolfd©

nog wordt hot vsr-

E^to godeolto tot 0*80 M* on

d© kop tot

X*80 ,M* 4> A*P# vorlioogd#
Tovens wordon oonigo kribbon gobouwd*

In 1873 was da geul la ze© verdwonea^Z?//
wordt toegeoohroven aan den slob naar zoo to© ■
vorwydondo vom van hot Koteldiep. Do onderlin*
go afotand dor damon la aim bet worielecnd^
70 M. m am. bet vorlengd© zeeBinde 100

en

de afvoer door bet Kotoldiep io to goring om
desa dlept© t© ondorboudea* Do afvoer volgons
gogovens uit fli© dagon bodroog voor bet Hogtordiop ongeveor 61^ on voor bet Koteldlep olocbts
29

^*

AanvanbeXyb lag hot nu in de bedooling oc2
door bet bouwen van liribbe^i in den Ketelmond
tuascbm do danaen de broodto golybolyb op
70 M# to brongon. Elertogen fcfaa oppositi©
van d© schippory ©n toon is ovorgogasm om,ln
verband sot roods bostnando plannen#doa Kotolnond gebeol to verwyd©:.«

on hot fiogtordiep

to boteugelon m daama af t© eluitm* Overeenkomotig dit plan zal in 1873 do Ketolsond
wordon vormlsMidoor hot salton van oen niouwo
noordorloidara op 160 M# ten noordon van do;:
Zuldorleidas*
Dit Jaar t?ordt nog do bovennmd van hot
Rogtordiep bet©ug©ld#door zinicwerk tot 3.- M*
A*P* m door bet tiitbouwen van do oovera
not two© Icribbon tot 75 M# not do koppon uit
elkaar. Tovons wordt by bestek Ho.l7O,dien0t
1873

1870# de bovenmend von bet Katt^sigat verrulmd*
Do in 1873 voXtooid© betoiigeling tot

M*

“ wo3?dt voortgeset tot S#** M* - A.P*#ter?iyl t©«
vens do afstand tussobon d© koppon van de Icribli
b©n#wiiayvan do kmtn ligt op 0^66 M* + A*p*
wordt gobrac^t op 35 M. door vorlengon ifsn do
ltrib«©«r ami den recliteroaver (bootek Ho*l§8)
Hot ovorstortend© water over do Kotolloid&'iaien
verooraaalct plsatsslyke verondlepingon in don
Ketelnond m besorgt do aobepen vool last# Oa
dit t© verhelpen wordt bj bestek DOt65#di©nst
1874 d© Stiider-Ketolleidaia over 946 M« en by
beotok ^^0*71 van 1074 do Hoorderdm over-000
verhoogd.
Tusaclion Ect aeeSindo rm de Ketellaelbbon
tot 100 li* in see wordt opniouw gebaggerd*
AlQ dit gebeurd is wordt in 1875 de 60 M*
breed© dcorgraving van den Kattonwaard^in
1870 g0gravon#tot 94 M. verbreed by bee tel? Do*
66*di0n3t 1875# Dit jaar wordt bet verleggen
ven den Hoorderleldmn asnboot©ed (boetek Ho.
08,dienst 1875). Do oud© Door dor dan wordt opgerulsid en bet benoodigde baggerwerk verriebt.
De in 1874 asingevangen voortge^ett© beteuge
ling vm don bovennend von bet ^‘Ogterdiep tot
£ M# - A.P. 1mm gereedi Do beide blrmen Ketel
liebtoa worden vm dm linker-- naar don reebto
oever verplaatot (beotok Mo,32/1675).
Cm moor water op bet nu breed© Keteldlop
t© brengen en daardoor nog aanwesig© ondiepten op to niiE3an,wordt d© bevonmond van hot
Canzondiep betengeld door hot bouwen vm t-?ee
kribben

kribben {bestek SOtl6S/1878)*.

1676#

In 1876 wordt d© bed^rldnis

d® Eatton-

©n Yoasdiiwaa’d aoJiteruit g©brsolit#b®t Ketelrakwordt g©d©apt.
Tydens bat booge water 7an Maart 1876 brak'
f

d© oud© iooderdai d©cr,waard©or groot© sebad©
aan d© nog onvoltooid® nlouw© Hoorderdam word
t0Bg€brmii%»

In October is do Yorlogglng tan

d©n Hooderleidaa ©tditer voltooid*

1877»

Dan wordt bet nienw© 150 li» breed® ICeteldlop op (Jiepte gebracht (bestols lie. 164,dleast
1877/ '78 en bestefe lo.l86,dienst lBn/*f7)
In 1,878 word®a by bestek lo*10$ ©eiii,ge
kribben bened® Kasqpen gebouwd*

-

■ -. ' ■

In 1880 wordt by beatok Ho#10S d@ guiderletelleidaa opgeboogd,terwyl by bostek.ilo,#!?^

*■■■

nog eenig© krlbben beneden Kampen worden ge*
raaakt.
Hiermede zyn d© werkon tot Yorbstoring
van do monden van dm IJssel in lioofdsaak vol**
tooid*

Pe benoodigd© vaar-diept© van 2»72 M* -

A.P* is nog wel niet overal a»iw©2ig,cloob Jaar*
lyks treedt verbetering in#

1681#

I.n 1881 is beneden Easipen d© vol,!© vereisi
to di,ept© aanwezig*
Vernoidonswaard is nog dat toon tusscbon

1883.

© on ,13 d^mari 1883 eon godeelte van den 2uiderdaa versakt©} dose gelegerfieid word benut
os aldaar ©on ,hav©n to makon#

1904#
V

In 1904 worden by bo,st©k iS /1S04 emige
kribben by K&^m gsiasalct#
1907.

11

1907*

Ook in 1907 wordt hj 'beBtoli: Ho. 181 nog

em kril) en em strekdam gemaalct ©n wordt tuaBchen K.M.ra&ien 1S7 en 1^9 gebaEgerd^teri^l in
1909

1909 by bestek Ho*162 wondt aanbeateed,bet maken ■
van ©on streMma mot aanlioobtlngskribjaan don
bovenmond van hot Ganaendiop ©n ©enigo Icribbon
on hot verrichton van baggorworlc tusschsm do
K.M.raaien 127 on ISO.

191S*

?oor hot oorst ©Inds den bow; vesi don nieuwen Kotelmond in 1877 wordt bagger work in d©
Euidorsoe voor den Ketelmond noodig goaohti-doordat gololdolyk© verondi oping in zee mm ontstarm*
Daarby werd bosloten niet een geul to baggoren in hot verlongde van het Keteldlop,dirars door
do plaatjdio ©r voor llgt#heen, naar knidwaarts
om d© plaat heeh,in d© verondoretelling hierdoor
minder bagge-rwerk voor het op diepte houdon der
geul in d© toekonGt noodig to hebben.
By boetek 10*189 wordt aanbesteedfliet bag-'
geren van 4^00 M^* Mot dii* baggerwark wordt in

1914*

1914 voortgegasn en by bestek Ho.122 wordt aonbesteedfhet baggeren van l^.OOOM'* • B© werkon
bepalTO zleh

varder hoofdzakelyk tot.bagger-

work in see.
1917*

In 1917 wordt voor den Ketelmond S7.6S4

1919. grand gebaggerd by beatek Ho.lS4,ln 1919 nog
e©ns 96.600

by beat©!: Io*97. Tevens wordt ten

behoeve van d© soheepvaart by bestek !lo*91,dienofc
1919 d© bovenmond van. h©t Gmizondiep vorbeterd
met Mbben ©n ©en strekdam.
1922.

In 1922 wordt nog 110.000

voor den Ketol-

mond gebaggerd by bestok Ho.lOS*
V

X Voor Kampen is
Voor den Ketelaond is

H.A.P. »
H.A.P. «

A.P. - 24.
A.P* - SO.
i

HOOraSTUK XI.

lOTloed vaa d© afsluiting
van hot 3anz©ndlep opd©
w&terstandoa langs den
Beneden-IJssel.
Bit t© voeron werken*

t

laMidinK*

Tonoindo do landon,di© loosen op hot Zwarte*
water en do Overysseiach© V©oht,te vrywaren toge:
hoog© 0termstanden op h©t IJssolmeerj,wordt over*
wogan*een tooezocgaeer t© maI-:en»omslotc5n door d©
Overysseisch©

kust m ©on dyk van Vollmhove,

via Sohokland naar het Kasi>ereila2id#naby de
Ramspol,wa.arin spulslulsen.
in verb and hieraode z-cu het Ganzendlep
wordon aTgesloten m de bedyking iangs het
Kaapereilandjrgelegen aan den rechteroever van
dan 140sel ©n, het Eegterdiepfhoogimtervry worden opgehoogd.
in de volgende paragrafen zal worden nagegaan^welke gevolgen dez© hoogwatervryBaldlng
van hot Kaapereiland zal hebb©n

welk© worken

tot ooapensati© van hot aft© sluiten Ganzendiep
ztaien zyn te ffiakm* hen overzicht dor situatie
geeft bylag© 1.
Er is ©ohter ©en om8tandi|^ieid,di.e van grooten invloed kan zyn op de hoogt© der waterstand
op den IJasel.
Wonneer men zou overgaan tot hoogwatervryo
ophooging van, don overlsat in den Oti,den Ujn te
Lobith|dan zou volgons ©on berskonlng^voorkomen
in eon nota van dtjii 1922# van de Ingenleurs
Mouton en Marls#do masiaura-sfvoer van den IJaa©l te leetervoort met ongeveer 300 MS/aec.vorminderen

minderdan tevons het water»dat m via
de llldt»h©t fjaalach© water en den Guden IJasoi
by Doesbnrg qp dcai IJssel komtjzcn vervalien.
Dit wordt te Boetiohera geschat qp ^ & 100
Ei^/seo by do boogsto stmden.
EenGden Boesburg sen due do IJosel by afge-

:/

oloten 0udon-4:ynnond engoveer SSO d 400 mV^oo*
minder Icrygen af t© voeren. Veilig!ieidsbalv© "
sal worden aangenomerifdat tengevolge' van eon
vmtervrye opbooging van den Lobithseben overlaat
de aasijaum-afvoer te Kampen met SCO M‘'/seo* sou
veminderen#

:]
2. D0 aas;iimia->afvoor

f e Kampen warden iiiet 'gerogold eOvoemotin-

te Kaiapm In Januari

gen verriobt en ook is niet bekend,wat do afvooi

I9i30« g «

wm

in dfamari 1900 is geweest. Wei is or vroeger
©en enkel© meting by hoog water godaan. Zoo vin-

«

den we in htt verslag ttStrromsnelhoidsnotingon
op don Idsoel ,8yii amon ©n do overlaton" van
don toonrnaligen Ingenleiir in hot 5J© rivierarrm*
disaememt Ir.J.c.Ramaeride volgond© xiitkoasten
van motingon,nitgovoord by de hoog© waterstaadoj
von g Docensber 1882 on 7 Januari 1685 (bls.BS ei
56.)

3 Doceaber 1882# Waterstond te r.a?!r/en 1.97 !!■#
+ tl tAiF ♦
onvordoelden iJssel

1700,4 U^/aOG

# # I

XJsseljboneden Gansendiop^

1229,2

ft

Osmsendiop

471,S

«

Keteldiop

911,n

Eegterdlop

, _ _ ^

,

317,3

«

©n
7 danusri 1883. Waterstand t© Karsipm 2#05 M#

■14*

onvcrd©old@n IJss©l, * » * * 1777 mVs®4»
IJasol t>©ne<i©n &a^is©ncii©p> » 1£©5

«

Ganzeiidiep# • • *.

492

Keteldiep *♦<#*

••

96S

«

* * # *

2S2

»

Eegterdiep* • • • •

•

,

»

W©1 zja QT t© Westervoort afvo6r<a©tingen ge*
daan ©n aet beiitalp liiorvaa^relcenlng houdeM©

¥

met d@ to®vo©r det* balten <m d©a inflood

hot

groot© iiimdatiogebiod is eon waarde foor don
taasicTum-affoer in Joimarl 1920 foor
vindmi*

t©

Do affosr t© Ks^en i® niet ©onfoudlg

d@ SOS van don affoor t© lestortoort m don af4
voor don bok©n. Bit sou wel hot gofal S5m,wan*
noon oenigo dagen do t?at©nstond to lootorvoort
oonstsnt blpft# ^tygt ©ohtoi:* do wat erst and to
Westorfoortidan wordt ©^ dool fon hot toostroosend water gobruikt foor fulling van hot inun*
datiegobiod#

Als daama do waterstand to W©s-

torvoort woor daaltjstasn de zreservoirf - bun

water weer af. Eet tydstip van aaxinras-watorsti^
to Ea2i?6n wordt dus vorschovon cn do sa^suaafvoor wordt voraindord*
Os do watorberging te boroEenen i© do IJs*
sol in 4 val±©n vordeoldi
WEdTEEVOOEMOESBEEG , DOSBBURG-BOfPHBt ,2UOTEd*

OLST ©n OLSf * EiUlFEl

m

voor ©Ik vak is nageg

gaan hoe groot hot terroin lfi#dat by do hoog*
©to waterstandon tot do watorberglng l^draagt.
?olgona globale sstlng is hot wintorbed voor
hot vak Wostorvoort-Doeeburg 2000 1*A.
Doosburg ~ Eutphan

9000

« *

Eutphon - Olst

6700

h •

Olat * Easpon

2900

n

*

I post

‘

Heemt men aan,dat ale d© waters tandaan d©
peilscliaXen getniddeld 1 c!l, stygt oofc In het
gcheele wiatertied de waterstand 1 cM* stygtf
dan iSjoa de waterstand In elk dor valdsen 1 <M*
t© doen 9tyg©n,noodlg respoctlevelyk 30C.000#
900.000

070.000 ©n 390.000

Stygt d© wat0i>-

stand 1 Cii. per etmaal,dan is voor oik der vakken noodlg reap. 3.5 , 10.6, 7,8 an 4,5 hVs6C.
By 1 cM, •?al 25ull©n dese t©rr©inen eenzelfdo
hoevealheid water aan d© ritler afstato.
Voorts v/ordt a£mgenors^,dat d© water a tend in
hot inimdatiogahied geraiddold ongo^eor !■ dag
achter is "by don rivierstand.
Op hylage g geiron de koloamon 1,3,5,7 ©n 0
d© waterstimden von 13 - 30 Jaauari 1900 -van Wester¥Oort,Doosburg,2utph^,01st on Kmpon* Do
kolotaiBsn 2,4,6,8 on 10 ge^on d© gemiddeld©' styging der waterstJindon aan do poilschalen aldaar.

Uot hehulp liierYm is voer ©11: vak d© gemiddeldo styging per etmasl herckend. Dese komon
voor in de kolomsen 11,13,15,on 17,
De hooyeelhodon water in

hehoodigd

on eenzelfde ststging in het inundatiegehied te
doen TOlgon geven do kolotamen 12,14,16 on 18.
Ter tool!chting ©on voorbeeld.
Van 16 op 17 dasraiari wen d© styging van do
wateratmd te Westervoort 11 <^l.,to Doosburg 21
oM. Gsraiddeld voor het vak '''estervoort-poosburg
16 cM. On in hot inimdatiogebied,groot 3000 E.a.
ook do watorstand 16 cM. to doen 8tygen,ia 16 «
B,5 U^/qoo* noodlg of 66 M^/c©©.
Oeiniddeld over hot otmaal 16 Januari 8 uur
v.m, - 17 Januari 6 uur v.m, is de watorotand
in het riviervak festervoort-Doeoburg 16 cil.go-

stopon

0t@gen* Qngmmv I ©taaal a.ater#®oo b©t>ben w®
aangenocim^is a© wsterst^d in li©t Inmdatieg©l3i©d mmmmB 16 cfeii gestogen^waariroor am do
riirler goiaiddeld 66 M'^/soo. ontrokkm zjn^

Hooat mu am dat feot iratos* f/4 ©taaal noodi.g
lioeft on Y'w Boookurg in Kais^on. to kom0n#dm wordi
duo sugoKiK: weor 5/4 eteaal lator to ICaiii|50fi
56 M^/ooc# laiudor gooeton*
' Op doze wyao Is wor do d&gea 14-2f «lsaniimi
1920 fooF 4 fskkm do wateFborging bepaald#waar*
by word amGeuoE3Ga;,dat bet water den afotand
DOK*BUEG-KAia?SI afiogt in S/4 otnaal,2utpb©n
Kaapen in | otmaal m 01st-Cai%m in 1/4 otaaal*
Erongt men dan#net in aolitniiao iraa dit tyd#vorloopid©' watorborging In rekenlngj zoowol al®
d© to ewer dor boken m Tan don Oudon-Ussel^dsn
worden ais in bylag© 5 amgoi@Ton#d© afTOoren te
Kampon bokend*
Be loaxiiaum-aftoer Tm don C'udon-IJsoelihet
Eynwater inbogreponiin danuari ISf^fWordt go©chat op ICO M^/sec», dl© irm d© overlge bekea
sason op 80 Mp/B&Gt

Do aa^iWEs-afiroer Tan dm

Ouden-ldssel kwas Toor op W dmuari 1020,die
van d© beken omstretoks 14

nog em

tweed© Binder lioog©’ vloed oiaatroeks 25 dcmiiari.
Op by lag© 5 is grsfisdb voor ©Ik Tak m
©l-k^otmasl do waterberging voorgesteld bene den
do niillyn (n©gati9f‘)#d© wat©rto©TOor vm Am
Gudon-IJssel m' do bskm m rm bet inusdatiegebied bOTon d© nullyn (poaitief )#
Op bylag©' 4 is bat aldus gevonden vsrloop
der ai’Toeren te RtfiiJen gateekend. Yolgona des©
beralcening zou d© Baxi-aia-afToer t© ICmpen in
denuari 1920 mgeveer 1950 ll^'/see* gyn goweest#

?©mo©d©lyk ii dit geta^l van 19^ %/©©©, aan

17den grooten kant.

§ 2. De watei*v6rdeeiiK/t
den maxlrauni-afvoer*

ReedB in de vorlg© § trerd het reaultaat
laoegedeeld van ©enig© afvoeraetingenin den

onverdeelden IJsael

wm Mr/mm*

IJasel en 23m taJcken t>y den hoogen riviorstand
van Decealser IBB2 ©n Januarl 3,883» Sindsdien

Ganzeiidiep

5S0

»

»

1400

»

#♦

Koteldiep

900

»

**

Regterdlep

BOO

»

*

Ijssel

2yn

echter werken uitgevoerd aan den bovenaond

van bet Oanzendlep en beoft 00k de beteugellng
van hot Regterdiep veranderlng ondergaan,waardoor do ¥/atorv©rd6ollng zal z^n belnvloed.
.

Daaron is am de hjmd van verbenglynen

voor den IJssel on zyn takken,20oal3 die bekend 2yn tiit do traamoningen van 22 Januiri
19^ (boogsto ?/aterstand to Kaajponjgecomblneerd
met den aaxiniaiti-afvoer) liat bebulp van de forsiul©
von do Chizy

0, ** Fo 1/ H X *afsonderlyk toege-

paot voor bet somerbod mi bet winterbod^d© afvoer van don Idssel en 2yn taltken berokend.
In doze fornmle is Q = afvoer in M'^/oeCf
F ® natte doorsnede in M®, B » gemiddeld©
dicpte in

M», I »

bet verbang

*

Alhoewel deza raetbode van berelconing nlet
nlterat nmwkenrig la,wordt toob,daar de totaal aanvoer groot 1950 mV^oo. bekend is m
doordat ataeda dm- afvoer van twee takkm galyk is aan den. afvoer van dm onverdeelden
Btrooniean vrj^' betrou.iibaro
Be berekening geeft als uitkomstoni
onverdeelden IJsael
Gansendiep

4

XJ®eel,.bsneden OanzendJ-ep
Kotoldiep
Regterdiep

^1950

.. 4

, 550

«

•

, * , ,1400

n

*

900

«

,

500

m

♦

9L
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Op bylag© 5 is do berekenlng gsgeven en syn
da Terhanglynen van 22 Januari 19?H) gotaolcana,
opgotsaakt uit do waterstandswaamomingen van
Kanpon, Binnen-Eetellichton^Ketolliaven on Paardeiboor.Da vorbanglyn van h©t Hegterdiop sjal gaen
rechte lyn syii,niaar bet verhong sal naar see afnesterijdaar' do mond naar see verwydt en het doorstro<®ingsprofi0l grooter wordt. Bo coeffioenton
0 In do forKJUl© 0 « Fc

V

R 1 zyn bopaald raet be-

hulp van do op bladsyde BW van flydranlik van
Fordilieiraer 1914 voorbonoiido label lll,w0lk©
waarden sjm bsrMcend set d© forrmle van Gongulll0t on Kiitter.

By

vorgelyking met do in 1889 ©n

1882 gevonden waarden valt hot op,dat de afvoor
van h©t Rogterdiop sterkor Is toegonomen don uit
dan rrlL den grooteren ofvoer van den IJssel sou
volgon. Bit sal vomoodelyk syn oorzaak hierin
hebben,dat do cnderwaterbetouseling op 2 M. A.F.jSOoals die oorspronkelyk in 1875 was ultgevOQrd,on waarschynlyk in 1882 nog aanwesig was,
in den loop dor jaren is verdwenen,zoodat op
het oogenblik tusschen de bold© betoiigellngskribben eon profiol van rend 140

wOrdt ge-

vonden, terwjfl er dlopten tot ruin 7 M - E.A.P.
voorkomen.

§ 4* Het maxlniuci-lJssei-.
dgn Kotol■

Do maxiffitm-lJsselmeerotand is ton deol©

een gevolg van wat©rb©zwaar,doordat de loosing
door de sluisen van den .afsluitdyk ©enlgen tyd
gestrond kan syn#ten deole een gevolg van opwaaiing.
De rasximum-wat erst and op het Ussolmeer
tengevolge van waierbezwaar kan op 1 M. +II.A.P*
wordon

19

'

worden aangohoudon^blji'kens mededeeling van Ir*
EtTvortaan^by

z^na

voordraclit in de vergadering

van ds Afde©ling van Bouw**

m

Watarbouwkijnde

van 11 December 1928* (De ttlngenieur** No.4/1923

blz.7S,)
Eohter is dit aaacimua van 1 M« + H.A.P.indertyd berekend <md©r aanname van een doorbraak
van den Fruissisciien %rndyk en dO' vraag of b;^
de aanleg van nieuw© werken rekening moot gehouden worden met eon so^aontreffen van alle deni
bare maxiaiale ongunstige factoren ala in dit
geval de tesgste iievigste storm van langst
bekenden duur ^ ©en maximum afvoer der rivier
en oen doorbraak van dai Fruissischen Eyndyk,
moot a.i. ontkemend beantwoord worden.
iatex-vry© opboogingen van den Bobitcchen o»
verlaat zal,s:ooals in § 1 reoda werd geaogd^do
maximum-afvoer van den IJgsgI mot 300 M^/aoc.
venainderen ©n dua
1

z&l ook

hot maximum poll van

4> ||*A.F# lager worden.
By do verdero bescbouwlngen sal echtor

dit maximum poll van 1 M. + M.AiP. worden aangeliouden.
B© opwoading tussciien Y^leringen ©n Scboklonfl
uitgedrukt

ale het versohil in wateretand to

Wioringen ©n bchokland,voorkomend0 in het vorolag van den otormvloed van 13-14 Januari 1916,

bedroeg ops

;

4 en 5 Fabraari

1025 ..

1.03 M*

1 ©n 2 Jonuori

1865 ......

1.02 M.

2 ©n 4 December

1663 ......

1.04 M.

12 m 13 December . 1883 ...... 0,96 M.
Hu sal hot verocMl tussohen op- on afwaal-

«

ing in het Idssolmeer tussohon Dieringen on
Schoklond

Soholclaiid nl©t ook ma^.1.04 M. be<3ra,ren,”!ia!3r
waarschynlyk meer^aaneezlen de gefniddelde diept© van d© g^niderze© 'by ?/eBterstorm©n grooter Is
dan di© van bet Usselraser. Hier stast tegenovei*
dat het Ijsselmeer met zyn gestrekte verm in do
riohting H»W# - fi*0* sleohts zyn maximum ver¬
ts ohil on op- en afwaaling zal vertocwen by aanhoudenden I.t.storm,teri^/l meer westelyfee etor-^^en
of Z.w* Btormen geen abnorraaal booge standen aan
den Ketelmond sullen voroorzaken.
By d© Zuiderzee eehter is de wsterstand aan
den Ketel eon dlreot gevolg vm etormeiijzocwel
ult a.W. ale lUt?. riebtlng, m een storm,die
Z*?;. berlnt om B.W* to eindigen,zal vcortdurende
verhooging van waterstand voor den Ketelmond veroorzaken*
Seemt man nu a!m,dat bet maximum verscbil
tusocben op- ©n afwaaiing niet 1.04 M. maar 1.50
M. zal zyn,op bet Ijsselmeer tuosoben Tiiioringen
en Sobokland en brongt men 5/3 in rekenlng ala
opwaaiing on l/s ale afwaailng,dan zal do itaxlimaffi
waterstand aan don Ketelmond 0 M. + II,A#P. bodra-

Kr wordt bierby ©obtor op gewozenjdat zoowel
de max.opwaaiing ala bet aax*peil vm bet Ijssel¬
meer tengevolge vm watorbezwaar voorsien zyn van
een zekerbeidscoBffioient.

§ b. go waterstmden te

Ultgaande van dezo maxiimjra IJseelmeerstand Van

Kampen by een hoogwater~2 M. + |?,A.P. zal d© by een maximum afvoer vm
vry bedykt Kampereiland.den IJsscl behoorendo waterstand te Kampen worden berekend,sender dat nog bet Oiuizendiep is
afgeslotobjWiMieer bet Sa’tgjereiland boogwatervry
is bedykt.

De watfrstand te Eaiapon wordt belieersclit

zoowgI door do rivier als door do see*
Mot behulp Yaa de correlatieiaethode is de
invlood Yan riYier on zee op den wateratand te
Kcv^pen geacjlielden* Daartoo zyn uit tal von jaren
gogovens byeengebracht van Iiooge rivierstsmden
t@ Deventer {homn 6 M,

4-

iUA.P.) , H^'^Y.stmden,

waargenoraen aan de peilschaal op School and jingodoeld in groepen beneden I.A.P. van I*A.P» tot
0*50 M.* + f van 0»50 M* + tot 1«— M# 4*, van 1. *4*
+ tot 1.50 M# + ©n d© storraatanden ©n de by dez©
waterotanden bohoorende H.vi.standen t© Kani>on»
met dien verotand©>dat steeds zyn vergeleken d©
8 liur standm van Deventer met d© n,ri, standon
te Kmipen en Oohoklaiid in het volgen^^etaaal^aangozlon bloek,dat de vTateretand to Deventer zyn
maximum invXoed 1 dag later te KampiOT doet govoelen. Cp doze ^’•ze word voor elk© groep ©en
vergelyking gevonden,b©3ioorende by een bepaalde
gGSiiddeld© zeestandjwelko vergelykingen grafisob
zyn voorgesteld op bylago 6. Uit doze bylag©
blykt dat d© invloed vto d© rivier ni®t conotont
is by wisselend© zeestendon,doch datjhetgeen vooi
de hand ligt,die invloed afVieemt naarmate de zee*
fspiegel 0tygt,terwja d© invloed van de zee toeneemt.
Kieronder volgon de met deze forruul© berekendo waterstaiden t© Ka.'^©n,voor een wateretand
te Deventer van 7.14 M. +R.A.P.,dit is d© hoogat© waterstand van Januari 1970,©n verscMllend©
zeestandon#
ZeepoH

t

2eep©i2>
- 0,60
0

K ® 0,81.7,14-K)

,-0,60

4,00 a 1,78 M.4-I1.AB

K a 0,88.7,1440,20,0

4,00 a 1,86 M.

H

+ 0,50

1C a 0,82.7,1440,45.0,50

4,00 a 2,07 M.

n

+

1

6,64 a

M.

»

+

i,m

K a 0,70,7,1440,62,1,00
K a 0,57.7,1440,76.1,50

1,42 a 2,64 M.

^

K a 0,14.7,1440,85*8,00

0,62 a 2,68 M,

It

+ 2t-

2,m

Dezo berekende waterstandon voor Ka/apen Zfn op bylago 7 grafisch vcorgesteld. Er blykt dat by waterstsnd^
vsn otaatfoeks 2,30 M. te Karapen het Kasipereiland gaat in—
loopen wat op d© watorstanden t© Kan^en ©r^ sterk verlagenden invloed uitoofont. In Januari 1920 Is bet Kampereilaud nog ^uiet niet Ingeloopen. By zeer hoog© zeestanden boven 2,50 if* 4- i{,a*P* zal de inyloed yon do riyior
tbans yry^^el niMl z;)m,de waterstand t© Kaiapen gaat geho©
op on neer met hot zoepeil m tuaochen Kaspen en den
Kfetelmond lo practisch gem verhang Bieer.
Bit v7ordt echter geheel andors indion hot Kampereilond hoogwateryry wordt bodykt.
Evonals in § 3,waar de wateryerdeeling Is bepaald,ra©t
d© formle van de ch6zy,toegepast yoor winter- on zotaerbed,zooals op bylage 5 aang0g0y©n,zal ook getracht worden,d© wateratsnd te Ka’t^m t© berekenen by ©on soepell
van 2,“ H# 4-il.A.P.,oiider aannaraejdat d© bedyking langs
het Kampereiland hoogwatervry is Opgehoogd,zonder dat
nog het Ganzendiep is afgesloten.
Op bylage 8 is oen verhangljyi getoekond voor don
IJsBoi m z;ti takken,die yoldoet aan don eisch dat in
totaal 1960 M^/sec. wordt afgeTOGrd,ter'i7yl yoorto iodero
tak zyn deel kan afyceren.
Kierby Is ©mes rekoning g©houden,dat hot lag© g©deelta der Kotelleida'aawn n.l.ym K.M.raai 146.400 - 148
by ©en zeostand ymi 2,- id* 4- H*A.P. gohoei ondor staan,
aangozien
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aangeziaa ton kruin ligt op ongoveer 0,©0
+ H*A»P«| g©en rekening is echter gsliouden met
hat felt dat do aarden damman van K*M#raai
144

146*100 by ©cm zeepeii van 9*~

+ h*a,p,

ook reeds beginnen over te loop©n,aGng©?;ien d©
laniin van den Hoorderdam ligt op 1*76 M. + H*A*P
en di© Ytm dm P^uidarciam op 2.- M* + H*A*P#
D© op dez© wyz© bepaald© maximum waterstand
t© Kampen van 2*80 M« ■» !l«A,p* is ©en waterstandi
die by den bestaanden toestaid, ©nkele malen is
overschreden#die dus voor do bestaand© dyken
langs den Idssel geen vorzwaring van bun taak
beteekent*
D© Bloklyn op bijllag© 7 geeft am de verschil*
lend© waterstand©n,di© t© Jfarfqpen zoudon voorkomenjby ©m ©amentroffen van een masifmm afvoer
on verschillende seepoilen by ©en hoogwatorvry
bodykt laisperoiland.

^

.yceren w©r~
ken^by_j0en__afsluitin£

By @©n ond©rzo©k naar de werken^di© mo©ten
worden uitgevoerd by afsluiting van bet Ganzendiep^zal getraobt wcrden g©on waterstsnden booger dan 2*80 H« -f h,a*P* t© varoorsaken* Daartoe zal bet proflei van den IJssel benedon bot
Ganzendiepjdat nu rend 1400 M^/sec. afvoerdo,
worden ingeriebt voor een afvoer van 1950 M^/aec.
of 650 Ms/aec* raeer^tenzy wordt overgegaon zoo¬
ala In § 1 werd Eangegem^tot opbeffing van den
overlaat te bobitb^in welk geval de total© af¬
voer te Kampen met ^OO'll^/seo. vermindert on
dus de meerder© afvoer van den IJsseljbenerlon

f

/

bet Ganz0ndi©p,Bl©cbts 250 M3/©ec. zal bodragen.

Er zjm dus tw©© gevallen

t©

ondorBcbeideni

•■S4:‘r

I« D© ©•yerlaat t@ I^obith wordt hoogwate^irry ofi

gelioogd.
II» D© overlaat te Lofeith

Ce overlaat t© LoMtb

aooals by is,

Door bet zosorbed van den IJseel benoden

wxjrdt opgeboven*

bet Gansendiep do breedto te geven van don on-

*

vordeeXdon IJssel en doze breodte van 1G5.- M.
K#M.*raai. 138 geleidelyb to© te latcn nomenjniot

^

2.- M. per

Ka,

tot 175 M. by K.M.raai 143, (zoo-

ala ook stroomopwaarts) on door bet zcmerbed
em :profiel te goven boneden
ala hot profioi boneden

even groot ^
van den onverdeel-

don lJs3©l,wordt>zond0r ©enig© ?;yzlging aan to'
brengen in bet wlnterbed,een profiel verkregcn*
dat by bet vcrbrng van 8,5 clJ. per K.M* 1650
uP/qqg* afvoert#
Van doze 1650 MV^ec.voort bot ,K©teX(ii,0p
850 W^/a&Gp affzoodat door bet Hegterdlep
600 M^/oeOf aootaa naar zm otroonen,
Kiertoo zal bet noodlg zyn do bestaande,
beteiigolingskrlbben gedeoltelylc op t© ruimen.
By 0on plaatBelyk/^ verbang van rond 20 oM»
^

per K.M. zal bet Regterdlep by ©en zeostand
von 2 II, 1400 - 850 iV^Qc. • 550 U^/bqc, afvooren.
By ditzelfde verbang van 0.80 M. per K.M.
zullen by afgesloten Ganzendiep 800 M^sec.door
bet profiel d©r beteugeling so©ten afgevoerd.
Bo beteugelingslsrlbben burmen op verschillend© wyzen gedeoltelyk worden opgoruind, Dezo

/
«

opruising zal ©ohter zoo soeton g©scbicd©n,dat
by booge waterstandon ©en ruis profiel wordt
goboden ©ii by lag© wateretonden een blein profiel
D©
(
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DO funotie van hot Eegterdlep io,om in tj^m
vsn eroot watarboswaar mn belanci^r!?:© hoaveelheid water ltmg& den kortsten weg naar »©e te
voeren. Daarby vcert bet dan tevens ©cn belangryko lioeveelheid vaat© Btoffen mee#die worden
neergelegd op plaatsen,waar zq geon liinder voor
de Qclieepvaart oplevoren.
Dlt taag ©r ©chter nlet to© l©lden,aat by
geringen aTvoertbot meerendeel door h©t Regterdiep sou afotroomen naar zee^daar dit vorondi©ping van liot Keteldiep tongevolg© sou kunnon
bebbout
Voorgesteld v/ordt daaroai,oa do bostaand© b©tougclingakrib aan doti rochteroevor op te ruiraen
over 40 M* tot do diepte vsn 2,- li* - H.A.p*
Dat het dan gobodon profiel by benadering
voldoonde sal syn,moge volgen uit bet onderstaondoj
Q

(140 +2,25 . 50) • 55 ^

. 0,000 20 +
50
+ 40 . 4,25 . 61 . V 4,26 . 0,00020 +

+ 80 • 1,55 , 44 . V 1,55.0,00020 « SOO M^SOC.

Hot Eegterdiep self sal dan ook eenigeraato
verrulmd aooten worden.
By een broedte vssn het somerbed van 120 M*
en een gemiddoldo dlopto van 2.60 M. - il.A.F.
wo»dt by eon v@'-bang van 14 cM. per E.H.een afvoor van 800

De overlaat to Lobitb
blyft sooals by ia*
i

laogelyk.

IK, In het goval dat d© overlaat te Lobitb nlet
dU3

wordt opgehoogd en door d© IJsael beneden bet
G^seiidiep moot wordon ingerloht voor e©n afvoer van 1950 b^/aeo. sal sen soeton kiesen tua-

4

©Chen

!l •il.P.'wordt gesleoht#
Het Eegterdlep self Icon dan by een breedt© von
het somerbed van ISO M. met ©on coniddeld© diept© vm S.60 Bf. by een verhmg von 18 o^f. per IC.M*
d© verelsoiit© 1100 M^/seo* afvoeren*
Op b3<’lage' to lyordt ©on oversicht gegeven van
d© nit te voorm werken in d© gevallon I en IIa*
(lib vervalt).

In bet bovenstaand© la aangencraen,dat by ©©n
waterstand te Kpiapen van S*80 M* + H.A.F, on ook
by ©en stand van

2.96 M., + lf.A.P. geen voorsie-

nlngen am d© IJeseldyken bovon Eanipen behoevon
te 'K'orden getroffed*
De lengteprofieien van de beid© Usoeldyken
beneden Katorveer,wys©n wel uit,dat do overhoogto
die de dj’ken biedenjhier en daar = 0 is en dat
plaatselyk klstda?am©n sullen moeten worden gemaakt.
Er wordt echter op ge-^^esen/dat by den bestaon*
den toeotond^b.V. by eon sanjentreffen van een afvJ^ampen ala

voer ala in Januari 19SX5 mot sen waterstand te 'W
op 14 Jrmuari 1916 van 2.87 M. +1:1 .A.P. ,z©lfdo
waterstanden haddon kunnen voorkoraen,als die nu
ala theoretiaob^’nasljaa berokend syn,200dat do
afBluiting ban het Oansendiep voor dio dyken goen
verandering ten fcrade bed«idt,noch wat grootere
hoogt© van watarstanden b0tr©ft,nooh waf* betreft
eon grootor^ gre^ienti e.
+++++«♦•++++++•»•+■♦-+

ZUTPHEH»den

Juni

1924*

Do Ingenlonr van don %kswaterBtaat,
(get.) A.G.MARIS.
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