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De rivier de IJssel vormt de zvvakke sciiakel in de noord-

zui& veroinding voor de scheexjvaart in oostelijk IJederland.
i7elisv;aar is door normal is ering van het zomerbed de diepte van
de vaargeul toegenomen, dock deze beantwoordt gedurende vele
maanden per jaar nog niet aan de eisen, v/elke in bet belang
van een goedkoop vervoer te v?ater dienen te worden gesteld.
Verbetering van de vaardiepte door verdere nprraaiisering
(versmalling en daardoor verdieping) van bet zomerbed is niet
raogelijk, omdat de buidige breedte in de bovenloop oaar nau—
Y/elijks voldoende is voor de scbeepvaart,
Bij bet ontwerp der Twentbekanalen was daarom, bebalve
bet tbans nabij Zutpben in de IJssel uitmondende k^aal,
een zijtak ontworpen, welke evenwijdig aan de IJssel naar de
Boven-Lijn zou lopen, en Y,'aardoor dus direote verbinding zou
worden verkregen met diep vaarwater. Dit kanaal v;erd vermeld
in de V/et van 4 Hoveraber 1919, betr® de aanleg der T^'entbeka—
nalen.
Bij nader inzien bleek betselfde doel te worden bereikt
door kanalisatie van de IJssel, waardoor tevens de noordzuid
verbinding in zijn geheel zou v/orden verbeterd® Boor deze itanalisatie zou een deel van het IJsselwater naar de Ilederrijn
worden afgeleid, waardoor ook de diepte op de Ilederrijn zou
worden vergroot® Het laatste is belangrijk omdat de Ilederrijn^.
hoewel een minder belangrijke scbakel in het internationale
Rijnvaartverkeer dan de VIaal(en. zeker na opening van bet
Amsterdam-Rijnkanaal), toch grote betekenis beeft als binnenvaart-verbinding tussen bet westen en bet oosten en bocrdoosten van Hederland.
Boor bet uitbreken van de oorlog werd ecbter de kanali¬
satie van de IJssel, -waarvoor reeds een ontwerp van wet bij
de Staten-Generaal was ingediend(K.B. van 11 April 1940), op
de acbtergrond gescboven.
In deze periode k\iam bet belang van de zoetwatervoor—
ziening van het noorden des lands op de voorgrond. Het bleek
steeds duidelijker, dat het voorraadbassin biervoor - bet
Ijsselmeer - in zijn buidige, en zeker in zijn toekomstige
verkleincle vorm, niet zou icunnen voldoen aan de gestegen
landbouwlamdige eisen, zonder vergroting van de v/ateraanvoer
in droge tijden.
Hoewel de kanalisatie van de IJssel geen verslechtering
van de zoet'watervoorziening veroorzaakte, bleek het niet mogelijk deze tevens dienstbaar te maken aan een ve'betering
van de wateraanvoer naar het Ijsselmeer.
Een dergelijke verbetering. met beboud van de te stel—
len eisen ten aanzien van de scbeepvaart, bleek alleen mo—
gelijk indien niet de iJssel docb de jijederrijn zou worden
gekano.liseerd,
Het tbans voorgestelde plan is hiervan bet gevolg.
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22. DGEL Eli PRINCIPE VAII LE KAIIALISATIS.
-

1, Opvoering van de vaardieT:)te van de IJssel, soveel
mo^clijk tot die van de overige grote binnenvaartwegen.
2. Yerbetering van de toegang tot de T'/zenthekanalen.
5. Yerbetering van de waterhuishouding van het IJsselaeer door vergroting van de waterafvoer van de
IJssel.
r 4..Opvoering van de vaardiepte van Hederrijn en Leic,
zoveel mogelijk tot die van de ovsrige grote binnenvaartv/egen.
Principe:
Bij geringe v/ateraanvoer wordt de ilederrijn afgesloten
door een stuv/ nabi.i de bovenmond
zodat al bet v/ater
van het Pannerdensch Kanaal de iJssel v/ordt afgestuuru.
De toekomstige waterafvoer van de IJssel sal hierdoor
'
in tijden van laagv/atef ongeveer verdubbelen, terv/ijl
de waterstanden sullen stijgen.
Zonder nadere naatregelen sou deze stijging van
waterstanden merkbaar sijn aon het sj)!itsingspunt van
de l?aal, vvaardoor de aivoerverdeling aan dit splitsiiigspunt sich sou wijzigen ten gunste van de Waal;
Pit laatste is te voorkornen door de waterstanden
aan de bovenmond van de IJssel te verlagf
4,gen(door bochtafsnijuiiigen en rivierverniiming),
De bovengenoemde verruimingen sullen - voor zover
nodig of gewsnst - slechts seer geleidelijk tot stand
worden gebracht, teneinde tastenderwijs de natuurlijke
evenv/ichtsligging van de bodera te leren kennen.
I
Om de hederrijn als scheepvaartweg te handhaven,
i ffioeten behalve de stuw welke de ihderrijn afsluit,
I nog tv/ee stuwen v/orden gebouwd. Deze stuvVen moeten het
; v/ater in de bovenliggende panden tot een voor de
; Gchoepvaart gewenst, en een voor de landbouw toelaat\ baar peil opstuwen, Nae.st de stuwen worden sluizen gebouwd, die de stuwpanden met elkaar verbinden.
Pl; latsing stuwen:
I

j
j
I

■
^

I
I

I

I
j
i

De bovenste stuw, welke do hederrijn afsluit, is ontworx/en benecen Arnhem nabij Doorv/ertho
De benedenste styw kan bovenstrooms van de mono van de
SeatrL'isluis te 'Yreeswijk worden geplaatst, v/aardoor
in de scheex^vaartweg Amsterdam-Rotterdam geen extra
sluis sal behoeven te v/orden gepasseerd.
Teneinde de vaardiepte op de Lek beneden Yreeswijk niet ongunstigor te naken, sal het - in verband .
met de te verwachtcn verlaging van het laagwater op dit
riviervak ~ nodig sijn om de rivierbodem plaatstelijk
te verlagen door baggerwerk, en eventueel aanvullende
rivierv/erkj es te maken.
De middelste stuw is geprojecteerd bovenstrooms
van de' fivierkruising met hot Amsterdam-Eijiilcanaal.
Dit is nodig omdat de v/aterstand in de ia’uising lager
moet sijn dan die in de Waal bij Tiel(sluis Tiel keert
slechts naar ben sijdej.
Het ligt in de bedoeling om het stuwpeil in de
kruising sodanig te regelen, dat slechts gering verval
te Tiel aanwesig is. Hierdoor sal steeds een seer ruim
dwarsprofiel in de kruising en op het icanaal aanwesig
sijn.
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3. WATERHUISHOUDING EN ZANDTRANSPORT.
Afvoer Ilederrijn.
De afsluiting van de Uederrijn gedurende de gestuwde periode mag niet volkomen zijn, oodat het nodig is de stuv/pan—
den te verversen en water beschikbaar te stellen aan verschillende aftapplaatsen. Daarom zal een kleine hoeveelheid water
vvorden doorgespuid, terwijl de mogelijidieid bestaat om via
het Amsterdam-Eijnkanaal nog water van de Waal bij Tiel af te
tappen.
Door de^kanalisatie zal dus minder v/ater langs de Lek in j,
de richting Rotterdam v/orden gevoerd. Teneinde de daaruit
H
voortvloeiende bezwaren te ondervangen, zullen in het net der (i
benedenrivieren maatregelen dienen te worden getroffen waarom-I;
trent thans echter nog geen beslissing kan worden genomen.
j;
Afvoer IJssel,
De gew'enste afvoer iron, de IJssel beweegt sich tussen
+ 250 en 400 m^/sec.
Bij een afvoer.van + 250 ra^/sec. is de vaarwaterdiepte
op de IJssel voldoende. De waterbehoefte van het IJsselraeer
wordt hierdoor over het algeraeen nog niet gedekt* Deze afvoer
vvordt gemiddeld 200 dagen per jaar niet bereikt, na kanalisatie ongeveer 4-0 dagen.
Bij een afvoer groter dan 4oo raVsec. beginnen, door de
hoge waterstanden, de uitei-waarden langs de IJssel overlast te
krijgen. Bij een dergelijke afvoer is de bchoefte van het Ijs¬
selmeer over het algeseen wel gedfekt. Deze afvoer wordt geciicldeld 520 dagen per jaar niet bereikt. na kanalisatie 140 dagen,
Hef" is echter raogelijk d8.t dit niet een voile bereikt kan wor¬
den bij niet-volledige verruiming van de IJssel.
a1 naar gelang de behoefte van het IJaselraeerj v/ordt nu
de afsluiter van de IJederrijn zodanig gesteld dat ae gewenste
afvoer door de IJssel wordt geleverd. Kan bij volledig gesloten
afsluiter de afvoer nog niet v/orden geleverd, dan dient de
voorraad van het Ijsselmeer te v/orden aangesproken.
Afvoer Waal.
Door het stuwen sal de afvoer van de V/aal enigermate toe—
nemen, hetgeen_ten koste gaat van ae bereikbare afvoervermeer^
dering van de iJssel.
Door verruiming van de IJssel is dit op te heffen. In het
ongunstigste geval(volledige verruiming) sou dit betekenen^dat
bij minimum afvoer van de Rijn de Waal eiikele tientallen
wa¬
ter per secon'de minder sou ontvangen.
Het ligt echter in de bedoeling om deze verruiming tastenderv/i^s slechts zo^er tot rtand te brengen, als in overeenstemming is met een voorzichtig beleid inzake het regime der rivieren.
Over het algemeen zullen de stuv/en van de Hederrijn pas
getrokken worden, als de waterbehoefte van de IJssel dit toelaato Slechts bij optreden van ijsgang worden de stuwen eerder
getrokken, waardoor verhinderd wordt dat de stuwen beschadigen.
of zich vroegtijdig ijsdammen vormen.
Zandtransport en bodemli;gging«
Bodemligging en zandtransport van de Rijntakken zijn niet
in evenwichto Berekend is dat ait evenwicht na Rijnkanalisatie
dichter wordt benaderd. terwijl plaatselijke variaties in bodemligging beperkt zullen blijven.

.-44. VAARDIEFTE EU SCIIEEPVAART.
Vaardiepte huidiKe toestand.
Be belangrijkste sclieepvaartkajrialen in oostelijk ITsderland bieden een vaardiepte van 2,50 a 2.80 m.
Op de V/aal is een vaardiepte van ruiin 2.50 m aanwezig
bij de otandaardlaagv/aterafvoerCgenaamd O.L.E.). Be afvoer
van de rivier is + 20 dagen per jaar lager dan dit O.L.R.
Op de Buitse Rijn is de diepte enkele decimeters minder
Op de Nederrijn en de IJssel is de diepte belangrijk
rainder^j Bij O.L.R. bedraagt deze resp. + 1.30 en 1.50 m.
Een vaardiepte van 2.50 a 2.80 m wordt gemiddeld 6
8 maan—
den per jaar niet bereikt.
Scheepvaart huidige toestand.
Tolgens de beschikbare cijfers bedroeg over 1950 bet
scheepvaartverkeer: Boven-Eijn(Lobith) - 52, IJsGel(Doesburg) - 6, Twenthekanaal - 2 y4, Maas - 17 millioen ton
laadvermogen, op- en afvaart tezamen.
Yoor de IJederrijn wordt dit geschat op 9 millioen ton.
Op de ilederrijn v/as de opvaart een weinig groter dan
de afvaart. Ongeveer een derde was grensoversohrijdend Rijn—
verkeer.
In'tijden van laagwater neemt als gevolg van de geringe vaardiepte het verkeer op Rederrijn en IJssel sterk
af; bovendien zijn de dan nog aanwezige grotere schepen
slechts gedeeltelijk afgeladen.
Verdere bezv/aren geven de geringe vaargeulbreedte
(40 i 50 o) en de sterke bochten.
Be scheepvaart met motorschepen overheerst(+ 70p van
de tormage).
Slepen hebben veelvnldig een tonnage van omstreeks
2000 tonj het waargenomen maximum ligt nabij de 4000 ton.
In opvaart wordt veelal tv/ee aan tv;ee gekoppeld gevaren(ma2:. 4 sleepschepen). In deze slepen bevindt aich
een enirele maal een schii^ van 1000 d 1500 ton, verschillende keren ttn of twee schepen van 600 d 1000 ton, doch me—
rendeels schepen van 200 a 600 ton.
Boor de opening van het Amsterdam-Eijnkanaal zal het
grensoversohrijdend verkeer op de Rederrijn afnemen.
Vaardiepte na Hijnlcanalisatie.
Boor de kanalisatie zullen de vaardiepten op Pann.
Kanaal, IJederrijn en IJssel aanzienlijk toenemen en die
op de Waal benaderen.
Zolang de geprojecteerde verruiming van het bovendeel
van de IJssel nog niet tot stand is gekomen, lean hieraan
een v/einig ontbreken,
Scheepvaart na Rijnlcanalisatie.
Be scheepvaart op de IJssel, en vooral de goederentonna^e, zal - vergeleken met de overige vaarwegen — belangrijk toenemen. Bit geldt ook voor de kustvaart vvelke
van de IJssel gebruik maakt.
Ten aanzien van de IJederrijn lopen de meningen uiteeiiv Be afvaart zal wellicht afnemen, de opvaart daarentegen toenemen.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat bij het optreden
van ijs de stuv/en getrokken zullen worden. Aan de scheep¬
vaart, welke dan reeds de rivier verlaten zal hebben, zal
gelegenheid worden geboden om ligplaats te vinden in ha¬
vens met voldoende diepte.
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5. OMSCHFIJYIHG PER IVERKE??.
Uit te voeren werken;
a* De "bouw van drie stuwcomplexen respo bovenstrooras Yreesv/ijk(Hage5tein), bovenstrooms van de rivierkruising te
«ijk bij Duurstede, en na,bij Doorwerth.
b. V/ijsiging van iiet split5iiigsx:)xint van Nederrijn en IJssel.
0. Afsnijding van de bocht van de IJssel tussen Doesburg en
Eleren.
d, Aanvullende rivierwerken ten behoeve van de scheepvaarto
e. Baggerwerken en voorzieningen i.v.m. de gewijzigde waterstaatlomdige toestand,
Toor zover daaraan behoefte blijkt te bestaan zullen op den
duiir werken dienen te worden uitgevoerd tot verruirning van de bovenloop van de IJederrijn en de IJssel, waaronder begrepen een
bochtaisnijding van de IJssel bij Eliedeno
Afmetingen stuwen en sluizen.
Ee stuwen zullen twee scheepvaartopeningen(tevens afvoeropeningen) verkrijgen, raet dagwijdten van tenminste 45 m, af te
sluiten door grote elementen. In de pijler tussen deze openingen
wordt een kleine fijnregelopening aangebracht. Ee landhoofden
worden voorzien van vis- en aaltrappen.
De sluizen zijn van het gebruikelijke type met verticals
kolkwanden. De afmetingen van de kolk zijn nog niet nauv/keurig
bepaald. Zij zullen zodanig zijn dat de huidige scbeepvaart, vermeerderd met een te verv/achten redelijke toename van list verkeer,
kan worden verwerkt*
Situatie stuwcomplexen,
De stuwen worden geplaatst in te maken bochtafsnijdingen,
waardoor tevens enige ongunstige rivierbochten kunnen worden geelimineerd* De sluizen worden naa.st de stuwen geplaatst.
De situatie van de te maken bocht en de Digging van de stuw
daarin zal zodanig zijn dat beide stuwopeningen goed bevaren icunnen worden, en de op— en afvaart de gewenste oever kunnen houden.
Zo nodig wordt een en ander nader in model gebracht.
Tijdschema.
De voorbereidingen zijn zodanig gevorderd dat, bij een spoedige beschikbaarstelling van personeel en van de benodigde fondsen, in 1953 aangevangen kan worden raet voorbereidende werken
voor het benedenstuv/complex. Dit kan in 1954 in voile uitvoering
zijn en in 1956 in gebruilc worden genomen, De middenstuw kan In
1958 in gebruilc worden genomen, hetgeen bij lage waterstanden
reeds een gunstige invloed zal hebben op de v/aterafvoer en de
vaardiepte van de IJssel. Tenslotte kan in 1960 de bovenstuw ge—
reed komen, waarmede de Rijnicanalisatie - behouden ev. verruimingswerken - voltooid zal zijn.
Kosten.
De kosten van de tot i960 uit te voeren werken worden geraarad
op 60 millioen gulden, waarvan de helft besterad is voor de grote
iomstwerken.
Bij het bovengenoemde tijdschema zal over de jaren' 1955 t/ra
1958 jaarlijks
10 millioen gulden besteed worden, terwijl de bedragen over 195>-'1954, en 1959-1960 lager zullen zijn.
Eventueel nodige verruimingswerken, uit te voeren na 1960,
zullen een bedrag vorderen van ten hoogste 10 millioen gulden.
Hentabiliteit.
De kosten van Rijnkanalisatie, rekening houdende raet rente
en araortisatie van de aanlegkosten, en met exploitatie— en onderhoudskosten, zijn te stellen op rond 2^2 millioen giilden/jaar.
Hiertsgenover staat een besparing voor de soheepvaart, welke
van dezelfde orde van grootte is.
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Niet in cijfers uit te drukken is het voordeel voor
de landbouw, verkregen door de extra aanvoer van enige
milliarden
zoet water per jaar.
Door de kanalisatie komt een hoeveelheid k^ rtbaar
industriezand beschikbaar van naar raraing 10 5. 20 millioen
m3(afhankclijk van de mate van verruiming).
Gewezen kan nog worden op de vergrote mogelijkheid
van industriele vestiging langs de verbeterde vaarwegen
Nederrijn en IJssel.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de uit te voeren
werken een grote mate van werkverruiraing geven.

