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EERSTE AFDEELING.

GESCIiIEDJÇUNDIGE INLEIDING.
,,Ce nest pas par Un pal iati t ou par un moyen ordinaire,
mais par mi olivrage cligne des Romains, quc lions
pourrons nous tirer d'aflajres''.
(t'it de instructie van Koning L >DIOVIJK aan liet ,,Comitd
Central clii \Vaterstaat", nk (le overstroomingen van 1809).

ONTSTAAN DER GEMEENSCI-lAp TUSSCI-JEN MAAS EN WAAL.
1)001-

afvoer

cle verlegging van den i\laasnioncl werd in zekeren zin een \ooniialige toestand in den

Vali

liet opperwater langs onze hoofclrivieren hersteld want ook in cie eerste eeuwen onzer

jaartelling was (le Maas eene zelfstandige rivier, die liare wateren langs 11 en s dci westwaarts
voerde tot in zee. t) Het tegenwoordige Oucle Maasje', zooniede de plittsnamen Maasdain en
Westniaas herinneren nog aan dien voormaligen loop.
1 let ligt vrijwel in liet duister wanneer cle samenvloeiing van Maas en Waal hij Loevestein is
ontstaan en evenmin is liet bekend of daarbij aan eenig toedoen van nienschenhanclen moet worden
gedacht. Door V.\\ ()tDl:x lii vl:x, (g )kN, SI ['8 en anderen \\'orclt zulks intusschen aangenomen,
en de lileening voorgestaan dat liet Maasvak lie le iii cl --\Voucl ri clie m in cle tweede helft der
negende eeuw grootendeels kunstmatig is gevormd teneinde de rivierhecicling naar G ee rv liet
te kunnen afsluiten en cle landen hewesten Heus cle n door hedij king tegen o\erstr( ouiingen
behoeden. De groote stoot tot die werken zou clan gegeven zijn door den st( ruivloed van
omstreeks liet jaar 857, clie (ns land zddzeer heeft geteisterd .dat alle de boonien die huvden
,,te daghe van Leycle ii tot Nyeniaghen toe in broeckighe oft in waterighe steden opgllegraven

) i-;ene beschrijving van dien loop der -Maas komt o. a. voor in:
Vax Otwi:x ni vi:x »Beschrij vinghe van liet landt lan 1- jeusden" 1 6o his. 6.
Eene kaart van den voorinaligen toestand komt voor in
J. C. Raiiaia s( eograpliische geschiedenis van 111)11011(1 hezuiden cle Lek en Nieuwe \l:ias in de i\Iicicleleeuwen'' t $p9.

O,itstavi a'cr t'-emcé- nsc//ep tussc/1e?i dLis en ïf'a/.

2

-

1)
,,worden kenlycken ghevondcn worden alle een,; weghes mits den storme nedergheslaghen".
Door jongere gescliiedschrijvers \V()rdt liet daarentegen voor waarschijnlijk gehouden dat liet
riviervak I-Ieleind----\Voudrichem in historische tijden steeds heeft bestaan naast de hedcling
naar G ee rvl i et, totdat deze laatste aan heide uiteinden kunstmatig werd afgesloten en tot
binnenhoezem van de Groote Zuid-Hol landsche \Vaard vervormdi. Die afsluitingen zouden dan
hebben plaats gehad omstreeks liet jaar 1273 eerst te M aasdam door middel van sluizen cii
daarna te Hed i kh u i zen door een aarden dam. ) Zooals hieronder zal blijken pleit ook de
geschiedenis der overstroomingen langs Maas en Waal voor de onclerstelling dat dealgeheele
samenvloeiing van Maas en Waal bij Loeve ste in eerst 01) liet einde der T 3 eeuw is ontstaan.
Omtrent de wording der gemeenschap van Maas en Waal bij lie ere iv aarde n is evenmin
iets met zekerheid bekend. lntusschen ligt liet z66 voor de hand dat twee onheteugelde rivieren
clie in landen van zee!- jonge formatie dicht naast elkander loopen hij de bekende neiging oni
al kronkelende hare bedding te verleggen, Ii ier of daar met elkander in aanraking komen (at
liet overbodig schijnt voor die gemeenschap naar kunstmatige oorzaken te zoeken, al zullen
onze voorouders haar om redenen van scheepvaart of defensie vermoedelijk wel verbaast of
verbeterd hebben. Reeds omstreeks 870 althans moeten sporen van kanalen door de 1-leerewaardensche overlaten worden aangetroffen. l)
[NV] .01:1) V.\N DEN SIN'r_1:,ISAI1EI'1-ISV1, )1:).

Dc inbraak van de Groote Zuid-llollandsche Waard in den nacht van i$ op 19 November
was van grooten invloed 01) de gesteldheid van Maas en \Vaal. De zeestanden werden
0 LI als 't ware doorgetrokken tot in den Ouden \Viel bij Werken cl a iw de afstand van
cl richem tot de zee werd feitelijk 40 Kilometer korter en de vcreenigcle \vatercn van Maas en
Waal ontlasttcn ziel) flt dien clan ook in hoofdzaak 01) liet Bergsche Veld, zoodat slechts een
1421

onheduidencl deel door de Merwede langs Dor cl ree Ii t bleef stroomen. Dc ivaterspicgel te
richeni moet toen cciie groote verlaging hebben ondergaan , doch uit hoofde van de
veranderingen, welke er spoedig 01) de Waal en liet Bergschc Veld plaats grepen, is clie slechts
Woud

van korten duur geweest, zooals hieronder zal worden toegelicht.
De verlaten Maasbedding langs 1 Jeu sclen naar Geervi i et werd door den Sint-Elisabethsvloed grootendeels van de wereldkaart uitgewischt. In dcii onafzienbaren waterplas beneden
K ei ze rsveer toch ware liet vruchteloos geweest naar clie bedding te zoeken, doch meer bovenwaarts
is zij, nièt den noordelijken handijk, in stand gebleven. Het Oude Maasje" wijst thans nog van
4)
Hecl ik liu izen tot F1 agoo rt den lodl van cle Maas in liet Romeinsche tijdperk aan. Van
Doude Chronveke cmle historien van 1-1 oh and", 1636 blz. 69.
liet
aangehaalde
werk van den heer RAMtER , bis. 236.
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[. VAN HEURN. I)e ophePing der gemeenschap van Waal en Maas te 1-1 eere waal cle n in sDe Ingenieur"

) VAx Goul- nouvEx

N°. 34 VOfl 1888.
) In 1425 is het Oude i\laasje te 1)oe veren met eene uitwateringssluis afgesloten; eene later uitgevoerde
afsluiting hij H ago 0 r t bestaat niet meer. Docr den aanleg van de Dergsche Maas is liet Oude Maasje van
G an so yen tot 1) ro nge len in de beclding der nieuwe rivier verdwenen.
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Hagoo rt tot Hei ze rsvec r vormt de Scheisloot

thans ten dccle opgenomen in het Noot-derafwateringskanaal der llergsche Maas - nog een overbl ii fsel van de voormalige beclding. De herkomst van den naam ,,Scheisloot" is niet duister wanneer men bedenkt, dat de Maas in haren oorspronkelijken loop cle grens vormde tusschen de bisdommen Luik en U t ree Ii t en dat ook thans
nog de Altenasche en Lang- straatsche gemeenten in hoofdzaak volgens die richting zijn gescheiden.
1-let Oude Maasje" beneden Magoo rt is van jongeren datum zooals ook op het terrein opvalt
dooirdat de perceelscheidingen der hooipoldei-s als 't ware dwai-s over dat riviertje cloorloopen en alle
perceelen naar de Langstraat uitweg hebben. In 1603 droeg liet nog den naam van Schipdiep".

ij

Voor zoover niet aan natuurlijke verzanding vodr hare afdamniing moet worden gedacht,
wordt de verbazende achteruitgang van de voormalige Maasbedding in de Langstraatsche buitenvelden toegeschreven aan nederzettingen van veen, hetwelk nh 1421 bij stormweder in liet
Bergsclie-Veld moet zijn uitgespoeld en oostivaarts afgedreven. De vrij groote diepte in liet
Oude Maasje" daarentegen is grootencleels te danken aan de wei- king van den liaardwijkschen
overlaat sedert zij ii aanleg in 1766.
()NTS'I'A'.N \'AN 111:1' I1EUSI)ENtC'Fj KANAAl..

Oorspronkelijk richtte de Maastak 11e cli kh u i ze n—\Vou cl ri clie iii zich langs 13cr ii naar de
noordelijke vestinggracht van Mcci sden, om van dan volgens eene sterke bocht langs Aal burg
terug te loopen naar Wij k. Toen de Heeren van Ileusden, die op de rivier vddr hunne vesting tol hieven, liet de scheepvaart op 's He rtoçe ii bos eb te moeilijk maakten, wisten de
T3osschienaam-s vergunning te krijgen om d e Maas door Gelclersch terrein rechtstreeks van 13 er n
naar \Vij k te leiden. Dit geschiedde in 1460 cmi daarbij werd een gunstig gebruik gemaakt van
de grachten van liet kasteel van Hi:ui'r. De Ileusclensche tol werd verlegd , eerst naar Veen
en later naar 0 ori iie lie iii, zooclat de Brabantsche hoofdstad haar doel niet bereikte, maar voor
haren naijvet- was het cciie voldoening dat liet toenmaals zeer machtige 1-1e cm s cle n van de rivier
was afgesneden.
De rivierarm \aii 13e rn naar 14e ci scle 0 is verland , niaar de bocht voor iieu s cl en bleef
onder den naam van ,,Doocic Maas" in stand , terwijl de tak van 14e cm s ci en langs Aal burg
naar \V ij k, later bekend als liet ,,Heusclensch Kanaal" in den 1001) der eeuwen niet groote
moeite en kosten op diepte ivercl gehouden, zooivel om de vestinggrachten van Mcci sd cii van
water te vorzien als om de scheepvaart-erbinding niet de rivier niet te verliezen. 2)

) In het Rijks-archief te 's-Hertogenbosch bevindt zich eene copie van eene particuliere kaart van
»D'anihacht van Syclewyn" uit dien tijd, waarop het Oudc Maasje' niet den naam »Schipdiep" is aangedLudi en
de Sclieisloot met den dubhelen naam van sOnde Mase" en »SclievsIooc tusschen Mee ii w'e ii ende Cii p clie".
1 Toen 1-1e ii ad en het 10ma1, nietlegenscaancie herhaalde uitdiepingen , niaar aldoor in proflel zag verulinderen, trachtte clie vesting, voornamelijk om redenen van defensie, de 'levende Mase'' \vederoni langs hare waken
te brengen, en de onderhandelingen daaromtrent stonden in 120 z66 gunstig, dat men zich reeds opmaakte om
aan de uitvoeriiig- de hand te slaan. Het plan ivas toen een vederzijcls heclijkt riviervak te vormen van Hel ei n cl
langs 11 erpt naar de zuidelijke vestinggraclit van 1-1 cci scien en voorts noordelijk ombuigende tot in liet Heus-
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DE WATERSTAATSTOESTAND LANGS MAAS EN WAAL.
IN\JOJ1) VAX l)E s\iI:\vIl;IiN(; liii inl:vl:sITIN.

De afclamming van den Maastak naar Geervi jet en liet ontstaan der samenvloeiing bij
Loev e st ei n moeten een verderfelij ken invloed hebben Liitgeoefend op den ivaterstaatstoestand
langs beide rivieren. Dit ti- ceclt 1)13 hoog opperwater, hij ijsgang cii hij normale zomerafvocren
onder verschillende gcclaanten in 't licht.
In de eerste plaats moeten liooge waterstanden bij open rivier in 't algemeen van lanafgezien van de bijkomende oorzaak der geleidelijk tot
gcrcn duur zijn çcwoi- den en ook
stand gebrachte bcclijkingcn -- een hoogei- peil zijn gaan aanwijzen, omdat liet totale afvoerproe1 niet den Maastak naar G ce rv liet was verminderd en de Maas- en \Vaalwateren sedert
uitsluitend langs 1)o rel rcch t naar zee moesten stroomen.
Bij ijsgang moet de nieuw'e toestand zich hebben doen kennen door eene grootere neiging
tot liet zich zetten van ijsdammcn , gepaard met cciie kleinere capaciteit tot opruiming door
natuurlij ken druk , voor zoover betreft de dammen nabij de punten van gemeenschap. Immers
ten eerste moet dc samcnvloeing bij L oc \' es t ciii liet verliang op heide rivieren tot op zekere
afstanden bovenwaarts hebben verminderd en dc kans tot ijsverstoppingen vermeerderd. In cle
tweede plaats waren de zijclelingschc toevoer van water en ijs te 1-lee rew aard en - hetzij van
en de samenvloei ing bij L oe vest ciii even zoovelc
de \Vaal naar dc Maas of omgekeerd
oorzaken van plaatselijke stroomverlammingen en opeenhoopingen van ijs, terwijl bovendien
zoodra zich nabij clie punten van genieciischap een ijsdam had gevormd , de cciie rivier opperwater van de andere kon overnemen en aldus , door den dam boven te ontlasten of beneden te
steunen, de oprUiming door natuurlijken druk in hoogc mate belemmeren. Daarbij kwani liet
voor, dat de1-leercwaardenschc Overlaten , zelf door ijs verstopt, plotseling hunne diensten
e betrokken clijksvakkcn al heel snel ten top.
weigerden en dan steeg d nood voor de
1-loewel liet, bij gebrek aan gegevens, niet is na te gaan in welke niate dc doorbraken en
overstroomingen langs Maas en \Vaal door de aftlainniing der Gcervlietschc Maas zijn toegenomen, is liet van belang op te merken dat de aantcekcningcn omtrent zeer hooge waterstanden al

of niet gepaard niet ij sverstoppingcn - niet verder reiken dan tot omstreeks liet jaar

1270 i), derhalve tot liet tijdstip waarop clie afdamming door jongere geschiedsclirijvers wordt

denseb kanaal. Te elfder ure werd (le uitvoer ing evenwel verhinderd door een hevig protest uit het land van
Altena, alwaar men zich bevreesd maakte, (lat liet terrein licoosten -let, »cle ii het gewicht van de nieuwe ritierlijken niet zou kuflnen (lragen en bovendien , dat de Aalbitrgsclte tlijk niet bestand zou blijken tegen den volleit
stroom van de Maas langs zijnen voet. Na liet afspringen der onderhandelingen werd liet kanaal op nieuw uitgeclicpt en daarvan geeft GicoeN ()lleschrijvinghe der Stad en Landen van Heusden", handschrift van omstreeks
1650, welwillend ter inzage verstrekt door den heer L. J. Vei,aiiaa, uitgever te 1-Icusden) de volgende beschrij»ving: »Int Joer 1623 heeft men door seker schip zynde toegerust niet kopere schepketels omgaande door hull) van
»menschen, veel sants aldaer uitgehaalt en alsoo weder eelt bekwame Diepte gemaekt, liet »ant werd in de grond
»vervolgens niet ge iveld door clese ketels geschepi en bovenkomende viel liet weder uit de voorn. ketels agter an
»het schip in een ander, en werd dan an een andere plaats gebragt".
Zie: Rapport der Inspecteurs van Waterstaat (Id. 27 September 1861, bijl. NL 5, niet de aanvulling van 1864.
')
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gesteld. Intusschen is hierbij in 't oog te houden, dat de totale lengte der rivierdijken sedert
1 270 eveneens belangrijk is toegenomen.
In de derde plaats had de sanienvlocing bij Lo cve s te in ongunstige gevolgen voor de afwatering der Geldersche en Brahantsehe Maasdistricten, doordat de Maas hij 1-1ee rewaa rd en en
hij 1.0ev es te in veelal door de \Vaal werd opgestuwd. In hoofdzaak deed ziek dit bezwaar
gevoelen in den \'roegen zomer, wanneer de Maas als regenrivier in den regel maar weinig water
afvoert cii derhalve uit zichzelf telkens een laag pel zon hebben aangenomen indien zij daarin
niet was verlunderd door de \Vaal, clie, tevens i-'clpenrivier, in bedoelde periode meestal vrij sterk
gezwollen is. De \[aasoeverlanden werden daardoor in hunne wtterlossing belemmerd cii met
kwelwater bezwaarci gedurende de iiiaanden waarin een laag polderpeil voor (len landbouw juist
van liet hoogste belang- is. Overstroonicle weilanden, clie indien zij alleen van den afvoer der
Maas afhankelijk wiren geweest, uiterlijk omstreeks 1 April zouden zijn drooggevallen, bleven
door dcii invloed dcc \Vaal veelal tot Juni en zelfs enkele malen tot einde Juli onder water,
zoodat cle voocjaacsoogst verloren ging.
1 )it bezwaar moet zich in den aanvang der 14 eeuw in hooge mate hebben doen gevoelen,
althans noordoostelijk No o rd-B raba ii t bindt in dat tijdperk een harclnekkigen strijd tegen liet
zomerwatcr aan. In ,,i\laeslandt", liet derde kwartier der Meijci- ij van 's - lie rtoge nbos cli,
ewangt de geschiedenis reeds in oude dagen van ,,seer veel ende goed \\/eylants", daarbij
hulde brengende aan liet vruchtbare slib van de Maas maar in het begin der I4' eeuw kwam
liet rivierwater herhaaldelijk later te gast dan wenschelij k was en moest het telkens door zd6vele
zonierdij ken worden gekeerd, dat er achtereenvolgens in de jaren 1 309 , 13 2 3 , 1349 en 1360
vier clij kscollegin werden opgericht, wier eeuigc taak het was clie tijclelij ke waterkeeringen goed
te keuren en te sch(uwen
Als men acht neemt op liet geven van de Dyckcacrten van clese
Landen, Zoo bevint men hier, dat clese Dvck-ileeniraclen niet geweest en syn, ofte immers van
,de 1 lertoghen niet geauthoriseert voor den jaere 1300. \Vaer uvt dat men oock wel eau
afnemen, dat de wateren voor dien tyclt hier soo swaar encie schadelvck niet geweest en syn" t)•
In aanmerking nemenche, chit de overwegende invloed van de \Vaal 0 de Maas hij liet
buiten werking stellen van (le Geervlietsche Maas is ontstaan, verdient liet zeer de aandacht, dat
de overlast van liet zomerwater kort uh 1 270 in hooge mate is toegen men.
IN\L()I-1) \-\N f)IFN SI\ F1i_\rF[11L\Iol.n

Zooals reeds opgemerkt, moet cle Si Elisabetlisvloecl cene aanmerkelijke verlaging van den
waterspiegel tengevolge hebben gehad, doch vormde clie verlaging, uit hoofde van bijkomende
veranderingen op de \\aal en liet Bergsche Veld, voor cle Niaasdistricten slechts een tijd van
korte vreugde.
De Waal toch nam , grootendeels als gevolg der verzanchingen en stroomverlegging-en hij
S cli cii ken se h aus , gaandeweg in vermogen toe , zooclat haar afvoer liet peil der Merwede bij

Wo ucl cie lie mii - en daarmede (le ivaterlossing- van de Brabantsche Maas 1)

\TAY

in geivone tijden

Ouixiiovax, Bcsclirijvinghc van de Meycryc van 's 11 e rtogen - bos s clie", 1649, blz. 34.
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weldra beheerschte. Op het einde der 1 7 eeuw bereikte de wanverhoucling bij Schenken schans
haar maximum en voerde de \Vaal z6oveel af, dat er maar '/ gedeelte van het Duitschc opper1)
water voor den Neder-Rij n en den Ijssel te zanien overbleef.
1)aar het opperwater van Maas en Waal zich , zooals reeds opgemerkt sedert 142 1 in
hoofdzaak op het Bergsche Veld ontlastte , werd de Merwede beneden 11 ard in xve 1 cl aan sterke
verzandingen ten lrooi en vertoonde hare hedding gaancle\VCg minder geschiktlleidl om aan den
afvoer van hoog opperwater en ijs deel te nemen.
Op het l3ergsche Veld kwamen langzamerhand wederom platen droog te vallen , clie zich
door aanslibbing en begroeiing in omvang en hoogte nitbreidden , om geleidelijk slechts een
verward net van killen open te laten, clie de zorg voor den afvoer der vereenigde Maas- en
\Vaalwateren van de voormalige open zee overnamen. Al heel slecht kweten clie killen zich
evenwel van deze taak. Wel waren zij in staat de Merwede hij normale afvoeren laag af te
zuigen - veel sterker clan Do rcl ree h t en R otter dam wegens hunne scheepvaart naar den
maar bij hoog opperwater bood haar proflel weldra niet voldoende ruimte om
Rijn lief was
de Merwede krachtig te ontlasten en wat nog erger was, bij ijsgang geraakten cle killen
spoedig verstopt, zooclat de verlamde rivier langs Do rd re eb t , in wat jainmerlijken toestand clie
zich ook bevond , alsclan vecierom de een ige afvoerweg voor water en ijs vormde.
Steeds meer aanvoer van boven en niincler gelegenheid tot afver naar zee , clt was alzoo het
onverkwikkelijke schouwspel hetwelk zich nc 1421 aan het oude \V ou cl ri c hem vertoonde en de
eeuw z66 hachelijk geworden, dat men voor de Alblasserwaarcl
toestand was in het begin der
eene dergelijke toekomst vreesde als de Groote Waard hij den St. Llisahethsvloed was beschoren.
Met dien achteruitgang op de Merwede hield het hederf van den \Vaterstaatstoestand langs
de Maas meer dan gelijken tred. Niet alleen dat hare waterlossing hij \Vo tid r i che in steeds
meer werd belemmerd , hij Hee rewaa rd en moest zij in tijden van nood bovendien telkens
grootere massa's water en ijs van de \Vaal ontvangen en, voor zoover hare beciding clan geen
ruimte bood om al het vreemde met het eigen water en ijs te bergen , waren het slechts de
inundatie's in No o rcl- B raba ii t die uitkomst konden geven en het doorbreken der rivierclijken
voorkomen of verschuiven. Telkens en telkens stond clan ook een groot deel dier provilice
blank en vooral de streek rond 's - 11 e rt ogen h osc Ii kreeg ruim haar aandeel in dien waterlast.
Niet alleen dreigde deze haar van de zijde der Maas, doch bovendien van uit cle Peel en de
Belgische kempen , want het water van het 260,000 11 .A. groote stroomgebiecl van de Dieze
ondervond telkens zddveel belemmering hij (le afstrooming 01) de Maas, dat het eerst de kom
rond 's-H e rt ogen ho sc h vol zette , om vervolgens geleidelijk een uitweg te zoeken over den
onbekaden oever boven H cdi k h u i ze n.
DE iiliRS(i IE )JAAS.

Onder de in Noorcloostelijk Noo rcl-B rabant in het begin der I4 eeuw gelegde zomerdijken, neemt de Groenendijk de voornaamste plaats in. Deze strekt van den linker Maasclij k

)

Uit het rapport van PASSAVANT aan de Staten van 1-101 la ii cl, anno 1696. (ST0RM-BuvsrxG blz. 21.)
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boven Mege n tot de zuiciwaarts gelegen hooge gronden onder Be rch cm en was vroeger bekend
onder den naam vanSeghedyck'' vormende (le grens tusschen het land van kavenstein en het
Graafschap Megen. Volgens het déne cliai- ter \vercl die dijk in 1331 gelegd 1) volgens een ander
evenwel bestond liii reeds in 1326. )
De Heer VAN l\VIsTI:1N het dcii Seghedijck telkens eigenmachtig doorsteken, waardoor
het water in de Meijerij kwam en daar zdoveel schade berokkende, dat de Schout van 's 14crtogen bosc ii in 1365 van den 1 iJRTui VAN BR.\IL\NF liet bevel ontving om den Seghedijck
hogher ende breder dan die Macsdijck is' te maken en op het behoud dier afmetingen jaarlijks
toe te zien. Dit belette evenwel niet dat de dijk telkens weei- door RAVIs'll:ly werd doorgestoken en door cle henedenlanden gedicht. Volgens eene overeenkomst van 1 Mei 1565 tusschen M ege n en Maasland werden de kosten van herstel telkens voor gemeenschappelijke rekening
genomen
Toen het Graafschap Mege n in 1569 evenwel om redenen van defensie meer heil ver\vachtte
van den 1-leer VAN RAVI':NSTI:X dan van den 1-IER11O0 VAN BRAI1ANT liet het Maasland in den
steek en werd het niet R.\vixsTI:IN eens om blijvende overlaten in den Groenendijk te maken,
waarvan liet peil door arbiters uit liet land van Maas en \Vaal zou worden vastgesteld. 1-lierdoor
kregen de Gelderschen feitelijk eene stem in cle regeling van den inwendigen waterstaatstoestand
van Noordoostelijk Noord -11 raba ii t, de afvoer van zomerwater dwars over het binnendijksche
land werd door onmiddellij k belanghebbenden onderling geregeld en als zoodanig is de overeenkomst van 1569 te beschouwen als de oorsprong van de Beersche Maas. \Vel is waar teekende
Maasland hij de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden protest tegen die overlaten aan,
maar zonder succes, want de heer V.\\ R.\VLN1'HN was -een gehoorzaamheid aan de besluiten
der Staten verschuldigd cii (leze gingen er dan ook eindelijk , cld. 21 September 1734, toe
over om binnen liet gebied der Generaliteitslanden eene nieuwe svaterkeering te leggen , ciie
Maasland vooi het af komende zomerwater moest behoeden. Deze , cle zoogenaanicle Schutlakensche
dan', bleek evenwel niet aan het doel te beantwoorden niettemin bracht hij den polder van
Megen in een hachelijken waterstaatstoestand en liet was niet vddr liet tijdperk der Fransche
omwenteling dat die dam werd doorgestoken en liet land van Megen in zijn oud recht van
uitwatering hersteld.
De natte zomer van liet jaar 1816 gaf vervolgens aanleiding tot cciie krachtige beweging
in Noordoostelijk Noord -13 ra Ii a ii t om tot een beteren waterstaatstoestand te geraken. Van
Regeeringswege werd toen een plan opgemaakt voor een afwateringskanaal van (;r a ve naar het
Oude Maasje, doch dit ontwerp kwam niet tot uitvoering wegens gebrek aan flnancieelen steun
van wege vele der betrokken polders. IIet Gewestelijk Bestuur liet daarop in de jaren 1821 en
1822 zoowel dien Groenenciijk als den Scliutlakenschen clani dichten en hiermede ontbrandde de
cloorsteekivoecle uit vorige eeuwen opnieuw, waarvan nienige militaire be\vaking langs den Groenendijk tot in onze dagen zou kunnen getuigen.

9
9

Hem[s «Chaities en gescliiedkundig- e bescheiden bedrelckclijlc het land van Ravenstein' 1850, b]z. 146.

VAN iiei Aa, «Aardrijkskunclig woorclenboelc der Nederlanclen", 1843. 1 \' deel blz. $83.

De J/T/aterstaasz'oesÉa7ul l(ings 1Waas en Waal.

8

11 )RiN(1IN Ii 11' I'1.\\I'II.1jk1

VIk1;11'l'ktNk VAN l)l'N \VAFEkSI'AA'1'U()ESl'ANi).

i1.\Akl)WIJKEC1IR

\Vaar de waterlast langs de Maas, de Waal en de Merwede zoozeer klemde zal het niet
verwoncieren dat aller\vege plannen werden beraamd om tot verbetering van den toestand te
geraken. 1ene eeiste poging daartoe deed 'S 1-lertogenhosch in 1481 0
Terecht zag de Bi-ahantsche hoofdstad in de gemeenschap bij 1-1 eer e \V a ar dcii de hoofdoorzaak van haren noodtoestand , en toen zij zich hij de beslechting van een geschil tusschen
M.\xlMnIAAX vt 0()T EN RIJK en eenige Geldersche steden den dank des Keizers had verworven, hield de zoenbrief van 1481 dan ook vanwege T ie 1 en Z al t - Bommel cle voor haar gunstige verklaring in dat wv derselven stadt zullen geheughen en de gedoghen, dat sy sal moghen
,,toelegghen, toestoppen ende toedycken of doen toedycken al sulcken doorsteke als tot Her,,w aarden gemaect is" ). Van deze vergunning werd evenwel nooit gebruik gemaakt en later
eer ewa a rde n door de Geldersche steden zelf gedicht, waarzijn de Kanalen van V 00 r n cii
over hieronder meer.
Eene tiveecle poging deed 's H e rt o ge oh osch iii 058 en met meer succes, al werd het
toen geopperde clenkbeeld ook eerst ruim honderd jaar later en in zeer gewijzigden vorm verwezenlij kt.
In de 17 0 eeuw namelijk steeg de nood langs de Maas, de Waal en cle Merwede ten top;
nooit volgden de dijkbreuken elkander in z66 groot aantal op (zie het rapport der Inspecteurs
van den \Vaterstaat van 1801 , bijl. 5) en de inunclatie's in Non rd - B ra ban t bereikten nooit
overschreden hoogten. Zon vermeldt de geschiedenis b. v. omtrent het overstroomingajaar 1651:
in den Bos stond het water wel acht dlagllen langh (voor clesen was 't wel twee of drie claghen
geweest, doch niet soo hoogh) in de stadt code tot aan den derden trap van 't 1-iocksael ofte
,,Coer in cle Kerk. De marckt, 1-iintemerstraat, en cle stee\veeh waren alleen clroogh. Schepen
van clertigh last voeren over het Landt van den Bos af recht toe recht aen achter 11 cci sde n
om in de Maes" 3).
S zocht het inunciatiewater van het Bossche-Velcl een uitweg (ver de hooge gronden
In 058
achter S i rt n g- om naar de Donge en het is volgens deze aanwijzing door (le natuur zelf, dat
cle lanclmeter B\si:mNd; lES, in opdracht van 's 1[ e rtoge n h os c h , in genoemd jaar een afwateringskanaal tot ontlasting \';mn het genoemde gebied naar cle t)onge ontwierp. Dit plan kwtni
\Vei is waar werd door (ie reeds vermelde afsnijding van cle sterke Heusciensehe bocht in 1460 eene oor)
zaak tot vorming van ijsdammen opgeheven, doch aan dat werk was eik denkbeeld tot rivierverhetering vreemd.
»Nieuwe cncle gantsch vermeerdercie heschi ij vingbe van cle stadt van 's Her togen) VAN OutoIN ii VEN.
hossc]ic," 1670, Hz. 168.
Deze vergunning heeft betrekking op de Kanalen van VOO r n en Heere waarden; ofschoon niet bekend is,
o anneer hc kanalen zijn gemaakt, vestigen (je aangehaalde woorden het vermoeden (lat zij, althans ten dccle,
eeuw dagt6ekenen en toen door T ie 1 en Z alt 11 ons iii ei tot ontlasting van de Waal zijn geeerst uit de 1
maakt of v er! u i mcl.
1-let kanaal van St. Andries, het zoogenaainde Schansegat, werd in 1599 door cle Spanjaarden gegra\ en,
uitsluitend om redenen van (le defensie (Bok. »( ;elegenlieyt van 's Her togen-ho ssc lie", 1630, hlz. 6.)
') ( AI1ItEiIA. »Neclerianclsche \Vatervloeden'', 1703, hlz. 320.
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wel is waar niet tot uitvoei-ing, 1)
maar daar in ligt toch de oorsprong van liet (lenkbeeld om
liet l )ssclie veld op den Anicr te ontlasten, lietwelk later door den Baarclsvij ksclien overlaat
zou worden verwezenlijkt.
De regeering van Do rd ree ii t wendde, sedert de Merwede beneden 11 ard in xv ei d aan
vcrlamiiiiiig ten prooi werd, onafgebroken pogingen aan om ten gerieve harer scheepvaart naar
(Lii Lijn tot aftlaniming van eenige Kilien in liet Bergsclie veld te geraken, doch toen liet in
1564 aan den Ouden \Viei eindelijk tot werkzamiheden van heteekenis zou komen, werden clie
door 0 ore ii m uit vrees voor den rechter Mervededijk, gewelddadig belet. Ook zelfs nadat liet
1 lof van 1- lolland, hij sentensie van
13 November 158
ten spijt \-aii de Âlblasserwaard aan

r

Do rd recht vergunde ,,toe te clamnien de Kille of Kreke omtrent \V e r leen cIa iii iiie, tot zulk
eene hoogte als zij met den Grave van Hoorne waren gecontracteerd ,'' bleven de K illen nog
lange jaren ongestoord liare beruchte werking uitoefenen en eerst in
1 7 28 werden er twee van
niiiidere beteeleenis afgedaind. Dat Do rd ree hit eindelijk succes had hield veriiioedelijk verband
niet cle opening van liet Pannerdenseh kanaal lietwelk, in 1707 om redenen van defensie onder
hevig protest van N ij wege n, T ie 1 en Do rcl rech t tot stand gekomen, den Neder-kijn wederom
een rechtmatig aandeel in liet Duitsclie opperwater bezorgde. N ij wege ii en T ie 1 werden schadeloos gesteld door de sluiting de'- kanalen van Voo rn en 1-1 ee re waarden, op
last der Staten
van Geld cr1 and, cld. 29 \prih en 14 October 1728, in de eerstvolgende jaren ch or cle Rekenkamer onclernonien.
Intuasclien werd de toestand

01) de Merwede hij hoog opper\vater en ijsgang hoe langer
hoe hachelijker, ook nog toen de Rijn zich 11h de doorbraak van den Spijkscliendijk in 1 740

in z()6 sterke mate op den Neder-Rijn ging ontlasten, dat cle conventiën van 1745 en 1771
nordig waren oni cle verhoudingen hier te regelen. Geen wonder dat uien, beducht voor liet
verlies van cle Alblasserwaard, allerwege naar cciie zijdelingschie afleiding- voor liet opperwater
ging zoeken en zoo ontstonden er achtereenvolgens planiien voor een overlaat door liet land
van Altena naar den l3ieshosch, andere tot ontlasting van cle Merwede achter II a r (Ii n x vel cl
om

naar Steen en hoek, \veer andere voor een overlaat van iie cl i le Ii u zen door liet land van

1 [ensden naar liet onhedijkte gebied van liet Oude Maasje, enz., totdat eindelijk in 1754 door
M,\iëi1Ntr V\N BAINl;\ 1:1.0, burgemeester van Go ri n clie m een ontwerp voor den ftlard\vijk-

schen overlaat werd opgemaakt, hetwelk nh door den majoor der Genie 1 )1- ID )V te zijn gewijzigcl, in 1 766 tot wtvoerinç kwani. 2)
Die overlaat lag binnen Hollandsch gebied en hij werd ook grootencleels door Ho II a ncl
bekostigd, naar aan zijne eigenlijke bestemming
de ontlasting van cle Maas over den onhe-

9 1 )at liet evenu-ci ernst 1oct dat kauaal is geweest blijkt hieruit dat ode Schoot van R 11 liii S
cl o n le de
sregcerders clur zes Zuid-Hollancische dorpen in (ie Langstraat eu die van
ii al lvii k, 13 aard v ij is en 00 St C
h Out op 2 Mau- t i66 uitnoodigt te Na nis cl 011k te couspareercu over verzet tegen plannen vauwege 1) oi cl ree hi
een 's-H cr1 ogen bosch om door de gronden tusschen Geert r (Ii den berg en I)e n 1105 eb hezuiden de Lang'straat eene ,lf1 atering te maken van het opper\vater, 1)
en liosc II en omliggende kwai- tiereu jaarlijks kwellencle".
(Oud archief van Na aul s (1(111 Is B. 115).
) Voor bijzonderheden zie de Gecis. eGesehiedkunchge beschrijving der overlaten in (ie Provincie Noor clII r (1)111 t", 11344, hlz. 9 e. v.
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kaclen linkeroever tusschcn C rèveco eu r en Heci ikh ui zeil heen, achter Vlij men om naar den
heeft hij slechts in zeer geringe mate beantwoord.
Amer
1)aarentegen bezorgde hij cciie belangrijke verlichting aan liet inundatiegebied van 's-Hertoge nhos cli en indirect kwani deze in beperkte mate ten voordeele van de Maas. De ondervonden teleurstelling-deed 1-lol 1 an cl, om redenen van 's lands defensie, twintig jilitr later besluiten
den overlaat, tegen liet contract niet 'S - EI e rto g en bosch in wederom te dichten doch cle
Brabantsche hoofdstad heeft zulks weten te beletten.
ALGEMEENE PLANNEN TOT RIVIERVERBETERING.

Nadat Maas en \Vaal eeu\venlang aan verwarring en regeeringloosheid ten prooi waren
geweest, werden niet cle zegeningen van een algemeen bestuur voor cle Nederlandsche Gewesten,
ook de algemeene plannen tot rivierverbetering geboren. De voorlooper van die plannen was
C1-11,IsT1.,\N BRUNINI is, die in zijne ,,consideratién" van 1804 01) eene systematische verbetering
van cle stroomh:inen aandrong en liet is zeer te betreuren, dat een te vroege dood hem belette
niet krachtige hand op dat doel te blijven aansturen. Na hem waren de verschrikkelijke overstroomingen van 1$op noodig om in d at woelige tijdperk opnieuw aller aandacht voor de
dringende behoeften onzer rivieren te vragen.
De Regeering ivas niet cle beste voornemens bezield en de hoven deze afdecling geplaatste
woorden uit de instructie van Koning Lot O\VIJ K aan liet Comité Central do \Vaterstaat"
welk college een algemeen plan tot rivierverbetering moest opmaken , doen zien dat men liet
gewicht der uit te \- oeren werken ook niet onclerschatte. Maar de denkbeelden omtrent de
huishouding onzer grodte rivieren waren nog niet tot rijpheid gekomen en ofschoon vele uitnemencle adviezen ten beste werden gegeven zou men nog bijna eene halve eeuw in liet duister
blijven roncitasten.
Onder de ontwerpen en geschriften uit (liet) tijd zijn er twee van buitengewone verdiensten.
al \verden zij ook jaren lang meer niet verbazing dan niet sympathie begroet die ontwerpen
betreffen de Vieinee J'ra'ed, door J .\N BlANK EN in 1819, en de S/ieidziig z'n ilfzas en 11
door KI.\vEN1O )FF in 1823.
wilde -oor cle verlamde Beneden-Merwede en liet verivarde liet van Killen te
zamen ééne machtige rivier door liet l3ergsche veld in cle plaats stellen, als nieuwe monding
daat-entegen wilde cle \Vaal en
voor cle vereenigcle wateren van Maas en \Vaal. Kk.\v1:Nl 0
(le Maas zooveel mogelijk tot haren voormaligen toestand terug brengen door eene zelfstinclige
monding voor de Maas te openen, liet vermogen van cle cVaal te beperken en de beide rivieren
onclerhiig volledig te scheiden. 1 loewel niet ongewijzigd, zijn beide plannen, naast cle geleideeeuw in
lijke verbetering der stroomhanen door geheel liet land, in cle tweede helft der 1
uitvoering gekomen. De Nieuwe Merwede en cle nieuwe Maasnionching zijn thans voltooid en
daarmede is de kroon gezet op cle verbetering onzer groote rivieren, wat betreft den afvoer
van water en ijs: de \vaterkrijg is beslecht en Bato's erf is veilig

1 /cm(c//c

7ï11ni'11

tot

PLAN KRAYENI-I0FF.

Aan (le hand van zijne Proeve'

1)

kan dit plan als volgt worden geschetst.

Te beginnen aan 't Heleiud wordt een 1
ieuw riviervak gegravcn loopende ten noorden van
1-1e rpt en ten zuiden van 11 e ti 5 den volgens cciie rechte lijn naar 1) cve re ii. 1 her doorsnijdt
de rivier den zcedijk van het land van 1 leusden en richt zich dan naar liet kasteel van Gansoven
0111 verder henedenwaai-ts de hedding van het Oude Maasje te volgen tot in den Ainer. Het

nieuw te graven riviei-vak heeft cciie lengte van 5720 M. De breedte op den watei
-spiegel gaat
van 145 Nl. aan t 1 leleind geleidelijk over tot 05 M. aan 't K ei ze rs ccci- in den grooten weg
van 1 ie cia naar Go ren in. ()ni die breedte te verkrijgen moet het Oude Maasje van Gans oy en
tot K ei ze rsv eer worden verruimd. De geleidelijke toename dci- rivierhreedte benedenwaai-ts
overeenkoillende niet 093
M. per K.M., wordt geacht in overeenstemming te zijn met het afnemende verval en de verniindering der stroonisnelheicl in de nieuwe rivier. I)e rjvierbodein
verkrijgt eene gelijkmatige helling van nagenoeg $ eM. per K.M. gelijk aan het berekende
gemiddelde verhang van den \vaterspiegcl tusschen Bok ho ve ii en K ei ze rs veer hij niidclelbare
eb nh de sluiting van het kanaal van Si Andries. Met het 004 op de scheepvaart wordt cciie
bodemsdiepte van 2
M. beneden ME. voldoende geacht hiernaar ligt die bodem aan 't 11e1eind op 1 .1 94 M.
A.P. en te G an so yen 01) 1052 M.
AF. De bestaande diepte van het
()ude Maasje was KR.tv1:jioi:e niet bekend, maar ingeval die niet voldoende mocht blijken te zijn
vernieencle hij voor cle noodige verdieping op uitscliuring door (len stroom te kunnen rekenen.
Ter weerszijden wordt de rivier over liare geheele lengte bedijkt. Naar de hoogst bekende
vloeden gerekend, iordt die beclijking te N ei ze rsvee r gelegd op 3.80 Nl.
-b AF., terwijl zij
aan 't 1 leleind ten minste i M. beneden de hoogte van den bestaanden Maasdijk (6.92 M. + AF.)
wordt gehouden De rivierclijken zijn geheel nieuw 0
te werpen, met uitzondering wellicht van
het gedeelte van den zuiderdijk tusschen de \Vaspiksche vaart en K e iz e rsvee r, alwaar met de
bestaande bedijking nh verzwaring en verbetering, kan worden volstaan. Lmigs den binnenteen
der rivierdlij ken worden w'atergangen gegraven van de noodige capaciteit om in de afwatering
van het land van Heusclen en de Langstraat te V0
rzien. Aan het K ei ze rs veer woi-cien die
kanalen afgesloten en door middel van uitw'ateringssluizen door vrije loozing ontlast.
Nadlere bijzonderheden van dit ontwerp moeten naar het algemeen belang en d e
plaatselijke
toestanden worden vastgesteld.

dl 110 DIN(; \.\y T\IA(t

i:x WAAL.

Nadat de l3rabantsche Maas haren loop langs den hovenoinschreven weg naar den Amer
zal hebben genomen, kan tot de sluiting van het kanaal van St.-Andries, de vcrllooging van

9 Proeve van een onto c-rp tot scheiding der rivieren de \Vaal en de Boven-Maas, en het doen aflonpen dezer
laatste over hare oude bedding op het Bergsche veld, door den Luitenant-Generaal Baron Ka.\ 1;xuori, 1823.
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de Hcerewaardensche overlaten en dc afdamining van het riviervak Heleinci—Wouclrichem worden overgegaan.
Ten eerste moet daartoe over de velden van Voor 11 en Iie er civ ard en een bandijk worden
gelegd, die bovcnwaarts aansluit tegen de bedijking van het land van Maas en Waal en beneclenwaarts tegen die van de Bomnielerwaard. Tot behoud der scheepvaart-genieensCl1ai) tusschen
de Maas en de Waal wordt het kanaal van Voorn heropend na wederzijds te zijn bedij kt en
aan beide uiteinden met cene schutsluis afgesloten. 1-let nieuwe fort Nieuw St. Anclries" alsclan nutteloos geworden, komt te vervallen, doch wordt aan de Maaszijde van het Voornsche
kanaal herbouwd.
Het riviervak Heleind- _-Wouclrichem wordt aan zijne beide uiteinden door een dmu met
schutsluis af)jesloten. Dc voeding geschiedt van uit de Waal. Be \V ij k, Vee ii en Po ci cle ro ij en
moet in verband met het constante lage peil op dit afgesloten Maasvak, op uitdieping van den
rivierhoclem worden gerekend.
( i\Yl jZJO 1) ii

Voor geval men er bezwaar tegen mocht hebben de gemeenschap tusschen Maas en Waal
bij Mcci- civ a a rcl en watervrij op te heffen , stelt K I\V1-iIOFF voor den ontworpen afsluitdijk,
voor zoover clie binnen het kanaal van Si Andries komt te liggen , niet tot cle volle hoogte
maar tot slechts 4.96 M. -}- A. P. op te trekken en tot overlaat in te richten, zoodat de Waal
hij hoog opperivater of ijsverstoppig nog eenigc ontlasting naar de Maas zou verkrijgen. Het
aangegeven overlaatspeil komt overeen met den stand van de Waal te St-And ri es bij de
bestaande genieenscliiil) met de Maas, wanneer de Rijn tot cle hoogte van de sluiting in den
Ouden-Rijnmoncl is gestegen. Met het oog op clie eventueele zijclelingsche (ntlasting van de
Waal is het dwarsprofiel van de nieuwe Maasnioncling ruimer ontworpen , clan voor den afvoer
van de Maas alldén nooclig zou zij n.
OP i)I- Tl;r\S ii()'iEN I1i)lKiiUIZi;N.

Door hare afscheiding van de Waal zal de verlaging der waterstanden

OJ)

de Maas z6

groot zijn dat zij boven 1-1 ccli le Ii u i zei) op verschillende pltatsen veelal onbevaarhaar zal worden. Aan dit bezwaar wcnscht Ki-a\Y1NlIuFF door het afsnijden van bochten en het opruimen
van ondiepten tegemoet te komen.
Na voltooiing der scheiding van Maas en Waal, zou de Waterstaatstoestanci van No o rclB ra ban t volgens

KRAYLNTT( 1FF

ontlastingskanaal van

BAST IF IUS

nog verder kunnen worden verbeterd door uitvoering van het
en sluiting van den Baarclwijkschen overlaat.
RIVIERCOMMISSIËN.

De commissie tot onderzoek der beste rivierafeidingen van 1821 schonk in haar vier jaren
later uitgebracht rapport aan de plannen van KRAYENHOFF geen bijval. Zij meende, dat de

1 g'//l17'flC
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gunstige werking van de Heerewaardensche overlaten tot ontzet der dijken van de Tielcr- en
de Bomnielei- \vaard niet mocht worden prijs gegeven en dat de verhooging van den waterspiegel
cle \\aal als gevolg van de sluiting van liet Kanaal van St.-Andries, schadelijk zou zijn
voor (le ivaterlossing der uitei- waarden langs die rivier. 1 )e commissie ivas bovendien van oordeel
01)

dat liet denkbeeld van KRAVENHOFV om aan den achteruitgang der bcvaarbaai-heid van de Maas
boven ii ccli k h cii ze n door liet afsnijden van bochten tegemoet te komen, wegens liet daarmede
gepaard gaande grootere verliang, met de grootsche omzichtigheid moest worden Ontvangen.
De commissie kwam tot de eonclusie dat de voorgestelde scheiding van Maas en \Vad voor
beide rivieren niet anders dan schadelijk kon zijn.
De eigen voorstellen der commissie bepaalden zich , behalve tot de Nieuwe Merwede van
Bi .\ k
, uit den aard harer opdracht tot een stelsel van zijclelingsche rivierafleidingen, en cle
heilzame gevolgen, welke de Maas en de provincie No 0 rcl - H rai a nt van liet werk der commissie hebben ondervonden, zijn de verbreecling van den Baardwijkschen overlaat in 1 827 cii
cle opruiliung van belemmeringen in de traverse van de Beersche i'viaas in liet zelfde jaar.
De aandacht ivercl nog gevestigd
hoewel alleen in geval men er niet voldoende in mocht
slagen cle Beersche Maas en den Baardwijkschen overlaat tot grooteren afvoer geschikt te maken
op een overlaat door liet land van Hensden in de richting van F1 ccli k huizen naar i'l sho u t
tot ontlasting van (le Maas op cle Langstraatsche velden en zulks in verband met een overlaat
door liet land van Maas en \Vaal in cle richting van Weurt naar Bate un rg, tot ontlasting
van de \Vaal op de Maas. Deze overlaten zijn echter niet tot uitvoering gekomen.
De tiveecle rivierconmiissie behandelde in haar rapport van i 849 cle plannen van Kk\vl:xTi
niet, omdat clie bij de vorige commissie geen bijval hacklen gevoticlen.
PARTICULIERE GESCI-IRIFTEN.

In (le geschriften van SclioI;I'l:N, ) V\X RE(Ii!ERI;N

2)

cii Si'n:i:iji:s i)
daarentegen werd cle scheiding van Maas en \Vaal niet warmte voorgestaan en de vereerilig,
welke clie deskundigen voor cle plannen van Kv i:io
koesterden, ontlokte aan hunne pen
V\N iu:g \Vijiç 2)

zelfs hier en daar eene minder vleiencle beoorcleeling van liet werk der eerste rivierconunissie.
Intusschen gaan alleen V \X t u;i \Viici en Sni:i :i'ii:s in den vollen zin des woords niet
Kn\\

Fi ii

mccle, wuit cle beide andere schrijvers wenschen de 1 -leerewaardensche overlaten
tot ontlasting van de Waaldijken in stand te houden Cl] Sci luurl:x gaat daarin zelfs zbci ver,
dat hij hunne werking wil verbeteren. Hct is toch bekend" — zoo merkt luj op
1)

J. 11. Set toi TEN Hz. 1 'roeve tot beantwoording (Ier 75
ondervinclehjlze ivijshegcerte te Ro tterrla In. i$26.

,,clat (le

vraag iat 0 liet flhtan fsch gonootsoha p (ior proc t-

') T. H. VaN Rd(AITERJ;N. Verhandeling over den Staat van den Rijn, de \Vaal, de Maas en den Ijssel en
de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verhetcring (lerze] \C. 1830.
) H. J. VaN DER \Vijc K. Verhandeling over cle Neciet - lancische rivieren en de middelen tot (lerze] ver verbetering. 1832.
')T. J. Sri ii :rjcs. De Nederianclsche hoofd rivieren en (le plan tien tot hunne Verijoteri og, in popul uren toon
beschreven door een mcl soldaat. 1850.

1 /gcmecne pla/Il/eil tot RzviercrbctL'r/ng.
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,,schollen bij ijsgang op dezcn over aat dermate kunnen opstapelen , dat clie bijna geheel iver,,keloos wordt, voorzeker een groot gebrek in tijden van nood, w- aiinCer ieder hulpmiddel als
afgeheclen zou worcieti."
Ter vcrbeterini. stelt hij voor deMaasclijken beneden den overlaat ecnigsZins te verleggen
in dien zin dat hunne strekking beter met de strooniricli ting van het door den overlaat aangcvoerde water en ijs zonde strooken.
zou de bevaarbaarheid van cle Maas boven II ccli kli cii zen willen verzeVAN RI-:ci11'EkI
keren door versmalling van het rivierbeci en vermeerdering van cle uitsehurencie \verking van
den stroom. Ook ware z. i. eventtieel door Ccii scheepvaartkanaal van de Zuicl-\Villenisvaart naar het afgesloten Maasvak 14el ei n cl—\'V ou dci clie ni in de belangen der schipperij
te voorzien.
DEK \VIJCK hij cle plannen van KKA\i-:xIi lEE maakt is
De eenige aanteekening, clie
cle vraag of het wel nooclig is zich beneden Ga nsoye n aan de kronkelingen van liet Oude Maasje

te binden en of liet niet beter ware eenige dier bochten tot eene meer regelmatige richting te
vervornieii.
Iii de werken over den nieuwen Maasniond geraakt de Graaf vx R1:('i-11'I1\1:N wel liet
meest in vnur, wanneer hij zijne verhandeling eindigt niet de ontboezenung dat, wil men een
aanzienlijk deel van ons Vaderland redden uit den betreurenswaarcligen toestand, waarin liet
zich bevindt , de mindere bezwaren over liet hoofd moeten worden gezien om liet groote doel
te bereiken ; kleinere bijzondere wenschen en voorcleelen beliooren plaats te maken voor liet
algemeen belang; de openbare niecning, die zich wel eens bepaalt bij de bestrijding van hetgeen
zij schadelijk honclt, ook hare goedkeuring van hetgeen volgens haar oordeel iiuttig is, moet
kenbaar niaken ; alle tegenstreving tegen wezenlijk cloelniatige maatregelen ter zijde moet worden
gezet, en cle gulden spreuk ,,ecnclragt maakt nvu't" met welke ons Vaderland is ontstaan, heeft
geblocicl en is herrezen, ook hier voor oogen client te worden gehouden.
RAPPORTEN DER INSPECTEURS VAN DEN WATERSTAAT.
De Inspecteurs van den Waterstaat FI:1.n\Nu en VAN D1k KUN gaven in hun rapport van
050, hetwelk de zegenrij ke periode der systematische normaliseering onzer groote rivieren heeft
geopend, te kennen, dat elke rivier onder alle omstandigheden haar eigen water en ijs tot in
zee moet afvoeren. Blijvende echter binnen de financieele grenzen, welke de uitvoering der voor te
dragen werken heheersehten, bepaalde zich hun voorstel in zake de scheiding van Maas en \Vaal
tot de afsluiting van liet kanaal van St.-Anclries. Het watervrij afscheiden der beide rivieren zou,
naar hun oordeel, later op eenmaal of trapsgewijze kunnen geschieden, naar gelang de rivierkundigen alsclan raadzaam zouden achten. In geen geval zou echter tot eene watervrije sluiting
der Heereivaardcnsclie Overlaten mogen worden overgegaan, alvorens de Beneden Waal en cle
ont\vorpen Nieuwe Merwede door cle uit te voeren normaliseerings\verkcn in staat zouden zijn
gesteld 0111 zonder nadeel voor de wecicrzijdsche beclijkiigen al het Waalwater af te voeren.
Na het verschijnen van dat rapport is aan de nornialiseering onzer groote rivieren, benevens
aan de geleidelijke vorming der Nieuwe Merwede, krachtclaclig de hand geslagen en, naarmate

Algemeene plau;ien tot Riz'ier'erbete;-ing.
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de werken vorderden, traden de verbeteringen voor den afvoer van hoog water en ijs, zoomede
voor de scheepvaart allerivege duidelijk aan 't licht.
Ingevolge de wet van 9 Septemhei- 1 $53 , Staatsblad N°. 99, werd bovendien de sluiting
van het kanaal van St.-Ândries ondernomen en in 1 856 voltooid. De gunstige invloed dier
sltnting op de geregelde afstrooming van de Beneden-\Vaal deed zich al spoedig gevoelen en de
7.00 gevreesde belangrijke verhooging van de \Vaal te S t.- p\ n dries bleek bij gewone zomerstanden slechts 0.20 l 0.30 M. te bedragen en bij buitengewoon hoog zomerwater vermoedelijk
niet meer dan o.5o M. i) De scheepvaart Op de Brahantsche Maas heeft hij kleine afvoeren
hinder van den verlaagden waterspiegel ondervonden , maar door cie sedert uitgevoerde formaliseeringswerken kon daaraan reeds grootendeels tegemoet worden gekomen, terwijl de aangelegen
rivierdistricten intusschen veel voordeel van den verlaagden waterspiegel hebben getrokken.
'Dien de overstroomingen in den winter van i $6o op 1861 het beroemde rilpport der
Inspecteurs van den \Vaterstaat \'\N DER KUN , FIINJE en ü )YR.\l
uitlokten , werden daarin
o. in. omvangrijke beschouwingen aan het voorstel van K I\r[I:Nf1
gewijd en het resultaat
dier studie was , dat (le Inspecteurs den tijd gekomen achtten om aan de uitvoering van dat
plan de hand te slaan.
Mogt cle financieele toestand van het Rijk in i $o gebieden'
zoo
luidt hunne meening -om slechts niet spaarzame hand aan de rivierverbeteringen te arbeiden,
clie reden bestaat thans in veel mindere mate , nu de bronnen der schatkist zooveel ruimer
vloeien dan te voren en waar zulk een belangrijk deel van liet Rijk , naar onze overtuiging
in beteren toestand kan worden gebragt , en aan altijd dreigende gevaren onttrokken, mag het
redmiddel niet achterblijven , als het voor de hand ligt , zooals wij , en velen niet ons, mileenen
dat hier het ge al is - . Hu de Inspecteurs besluiten hun rapport niet dcii uitroep '.Met volle
vertrouwen raden wij clan ook de uitvoering van dit werk aan , overtuigd als wij zijn, dat cle
,, erancleringen sinds 1421 in den Biesbosch voorgevallen , meer en meer de onvermijdelijke
..noodz;mkelijklmeicl doen ontstaan , aan de laas haren ouden loop terug te geven''.
Âan de beschouwingen der Inspecteurs zij het volgende ontleend. Door de verlegging harer
uitmonding zal cle Maas beiieclen 13o kit ov en cciie verkorting- van 24 K.M. ondergaan , welke
zeer belangrijk is te noemen omdat cle ifstancl van Bok h oven langs \V o u ciiie h cm en de Nieuwe
Merwede tot aan de Deeneplaat slechts 45 K.M. beclrtagt. Van hoeveel invloed die verkorting
op liet verh;ing der rivier zal zijn , is nioeil ij k vo raf niet ju istheicl te bepalen. Litgaande evenwel
van een ebbestand van 0.45 M.
A.P. te K ei ze rsv eer - -- volgens cle waarnemingen van Mei
t $5o — konien cle Inspecteurs door berekening tot een toekoinstigen uiidclelbaren ebbestand
van 0.70 Al.
\. P. te Hok h 0v en. Meer bovenwaarts was die berekening wegens gemis van
cle nooclige gegevens niet uitvoer baar , zooclat , bij wijze van benadering, tusschen liet peil van
0.70 M. - ,\. P. te Hok hoven en den heerschenden nuddelbaren rivierstancl te G rav e eenvoudig
cciie flauwgebogen lijn werd getrokken , welke ais cle vermoedelijke toekomstige \'erhtnglijn
\'amm de Maas werd beschouwd. LTit de waai'genonien verlaging van den waterspiegel der Brit-

) \'erslag der Conimiiissie tot onderzoek over den verhoogden \vatei spiegel 01) (le civ ieren cle Waal en
Mcr\vedle ingesteld bij Koninklijk besluit van z October 1856 Nc. 71. \nno 1858 hlz. 17
en 45.
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bantsche Maas als gevoig der sluiting van het Schansegat meende de Inspecteurs namelijk te
kunnen afleiden dat cie uitwerking van den uieuwen Maasinond zich bovenwaarts niet verder
clan ongeveer tct G rave zou doen gevoelen. Om de vermoedelijke lijn van hoog water te bepalen
is uitgegaan van cle veronderstelling, dat de vloedlioogte te Ke i zersveer overeenkomt niet die
te \V iiie m sd 0 r p en vervolgens is uitgiandie van K ei z ers eec r bovenwaarts een kromme lijn
getrokken clie in vorm ongeveer overeenkwain niet waargenomen lijnen van hoogwater op hestaande rivieren. 1-liernaar zou de uitwerking van den vloed el-gens 01) een punt tussclien
t.-Andries en Lith eindigen.
1)och niet alleen de waterstanden van de Maas zouden cciie belangrijke verlaging ondergaan,
0.50 M. op
hij hoog opperivater vernieenden de Inspecteurs bovendien eene daling van 0.40
cle Merwede vdor Go r inc hein te kunnen voorspellen, waarvan mocht worden verwacht, dat zij
zich op cle Vaal tot boven St.-An cl ri es zou doen gevoelen.
De Inspecteurs wenschten de 1 leere\Vaardensche overlaten in .„taiicl te houden tot ontlasting
van cle Waal hij ijshezetting.
()verigens lieten zij de ondercleelen en de wijze van uitvoering van liet plan over aan cle
ingenieurs, clie liet werk tot stand zouden brengen. Alleen vestigden zij er de aandacht op » dat
oueerst ná de opening der nieuwe rivier zou behoeven te worden beslist of cle tak naar
cl r ie lie in moest worden afgesloten, clan wel als cciie Opel) verbindiig zou kunnen blij ven bestaan,
evenals de Noord. 1)e scheepvaart ware hierniecle geriefd en cciie vrij aanzienlijke besparing 01)
cle kosten der uit te voeren werken verkregen. Mocht de afsluiting echter noodig blijken, clan
zou naar hun gevoelen niet ddn dam in cle buurt van lie ci scie n en derhalve niet ddne schutting
kunnen worden volstaan.
POGINGEN TOT VERBETERING VAN DEN WATERSTAATSTOESTAND
VAN NOORD-BRABANT.
l)agteekent het clenkbeelci der scheiding van Maas en \Vaal van 1823, de plannen tot verbetering van den waterstaatstoestand van N 00 rcl -B rab an t zijn veel ouder. Sedert het ontlastingsontwerp van R\s'I'lX( 1 LS in 165$ het daglicht aanschouwcle, is aanhoudend liet oog
op een kanaal van de streek beoosten cle Dieze naar de 1 )onge gevestigd gebleven en in 1$o
deed liet Comité Central dci \Vaterstaat" zelfs een cutgewerkt voorstel om tot de uitvoering van
een dergelijk kanaal te geraken zooals niet cle meeste openbare werken uit (liet, tijd bleef het
De Riviercommissie van 1 $21 nam haar toevlucht tot cle verook hier echter hij cle planiien
rcuming van den lkiardwijkschen overlaat, evenwel niet dan nadat liet kanaal van BATiNGIUs
aan cci) nadi\vgezet onderzoek was onderworpen, en de financieele gevolg-en er van cle commissie
hadden doen terugsclirikken.

De overlast, dien No o rcl - B rabant van het Maaswater ondervond, zoomecle de omstandig-

lieicl, dat door de ontginning van woeste gronden bovenwaarts, het inundatiegebied rond 's Hertogenbosch voortdurend meer uit liet stroomgebieci van Dommel en Aa werd bezwaarcl, deden
het gewestelijk bestcicir van No o rci- B ra ban t reeds in de eerste levensjaren van ons Koninkrijk
cciie commissie in zake de verbeterde afwatering der Provincie benoemen. Aanvankelijk scheen
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het werk dezer Commissie spoedig vruchten te zullen dragen; want reeds twee jaren flL haar
optreden in 1 820 namelijk, hechtte \V 1 .11: 1 zijne hooge ()edkeUring aaneen ontwerp voor
een af\vateringskanaal van G ra ve naar het Oude Maasje, doch, zooals reeds op hlz. 7 werd
opgemerkt, de gevorderde financieele medewerking van vele der betrokken polders vas niet te
verkrijgen en de commissie heeft zelfs de vereisclite terreinopnanie niet voltooid.
venmin kwam een plan van i $ 2 voor een af\vateringskanaal van G rave naar het Ilagoortsehe Sas tot uitvoering, aanvankelijk zoowel omdat verschillende polders zich wederom weinig
inschikkelijk toonden, als omdat de commissie geen doelmatige repartitie van kosten had gevolgd. Doch liet voornaamste bezwaar, waarop dit kanaaiplan ten slotte afstuitte, werd in 't leven
geroepen door de wijzigingen welke onze zuidelijke grens korten tijd later als gevolg der afscheuring van Belg ie onderging; doordat Noord -13 ra b a nt toen wederom grensgewest werd en, een
als in vroeger dagen tot voorniuur en bolwerk voor den Staat moest dienen, was het voorgestelde kanaalpian niet meer in overeenstemming niet de eischen van 's lands defensie.
()in deze reden k\vam Cr evenmin iets terecht vni een ont\verp van 1837 tot verbetering
der vaterlossing van de Maaspolders door stooinbemal ing op de Dieze.

OVERLATEN VAN BOKI-IOVEN EN VLIJMEN.

Intusschen hadden de eigenaren van het inundatiegebied bewesten deze rivier in 1833 van
de Ilooge Regeering vergunning gekregen om zich tegen het zomerwater te wapenen door het
opiverpen van eene algemeene omkading onder V lij in en, L nge le n, Bok Ii oven, \V cl 1 en
,,Hed i kh u i ze ii." Deze omringing kwam in het volgende jaar tot stand, doch ingevolge (le voorwaarden van vergunning, werden daarin de overlaten van Bok hoven en VI ij iiie n gespaard
,,tot vrije doorloop van water of tot vrije dloorstrooming van winterwater". l)
Tervij 1 aldus geen moeite werd gespaard om den waterlast in Noor (1-13 ra bt ii t te verlichten, werden anderzijds plannen onderzocht voor eene groote militaire inundatie tusschen G rav e
en Ge e rt ru i dcii berg, waartoe o. a. de bouw van eene penantsluis in de Maas te G ra ve w e rd
overwogen. Ten einde nu te onderzoeken of de belangen van afwatering en militaire inundatie
niet door ééne waterleiding waren te dienen, benoemde de Koning in 1 $40 cciie speciale commissie; deze ontwierp een Kanaal van G rave naar het Oude Maasje bij den mond der \Vaspiksche haven, hetwelk in heide behoeften kon voorzien en waarvan de kosten, geraamd

01) nagenoeg vier millioen gulden, voor twee derde gedeelte door het Rijk zouden worden gedragen.

De uitvoering van dit kanaal is echter wederom afgestuit op de weigering van eenige belanghebbende poldei-s om voor hun aandeel in de aanlegkosten bij te dragen.
In de eerstvolgende jaren zijn toen, nadat de militaire inundatie wederom van het kanaal
was losgemaakt, een zestal plannen tot verbetering der waterlossing van Noord -13 rt b ant breedvoerig uitgewerkt en liet resultaat der \Tele en lange onderhandelingen tusschen het Rijk, de
Provincie en de onmiddellijk belanghebbenden was eenerzijds dat de Staten in 1852 een Waterschap oprichtten voor een kanaal van (i rave naar de Donge en anderzijds dat cle Tweede Kamer
W. F. Ll:l:\i-dNs. $Iiriting der ()\erlaten 0 Noord- lirabant. 1869, bly. 4.

Pogingen tot vcr/a'tecing van dcii watcrstaatstocstand van iVoord-Brahant.
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in hetzelfde jaar een wetsontwerp ontving, sti-ekkencie om in de kosten van aanleg, geraamd op
1 2,900,000.—, van Rijkswege met f i , 000,000.— bij te dragen. Dit wetsontwerp was evenwel
nog niet afgedaan, toen in 1853 de sluiting van het kanaal van St.-Anclries ter hand werd
genomen en het is later aangehouden , omdat Nou rd - ra b ant tot (De sluiting en nic1at in verband daarmede cle sluizen aan den mond der Dieze warengesticht, vermeende op minder omvangrijke wijze en meer partieel in de waterlossing te kunnen voorzien. liet genoemde \Vaterschap werd dan ook opgeheven. Verschillende polders langs de Dieze hebben toen stoombetualingen
gesticht en herhaaldelijk werd vergunning verzocht om tot sluiting der Noorcl-Brabantsche overlaten te mogen overgaan, doch de 1 looge Regeering heeft daarop telkens afwijzend beschikt,
omdat de Maas bij hoog opperwater en ijsgang niet in staat was zich zelve te redden.

KÂXAÂLI'l,AN 1 ,I;1MÂNs.

In 1869 eindelijk werd door den Ingenieur van den \Vaterstaat WF. L1:I.INs te
- Iie rtoge n bosch een ontwerp tot \vatervrijmaking van het inunciatiegebieci om clie vesting
opgemaakt, Iletwelk, hoewel niet uitgevoerd , in de volgende afcleeling herhaaldelijk ter sprake
1)
zal komen en daarom hier een korte behandeling moge vinden.
Dit ontwerp, op plaat T aangeduid , omvatte de navolgende werken
De linker-Maasoever hoven Her! kil u i zeil wordt doorgaande bedijkt en cle linker-l)iezedijk
\vatervrij opgehoogd.
De Ley wordt bekaacl, langs den recilteroever van Cro mv o i rt tot aan den Hollanclschen
dijk en langs den linkeroever, van de genoemde gemeente tot aan den lloschclijk. De liossche
sloot zal clan uitsluitend liet water ontvangen van de Ley en dit op cle Dieze loozen. Zuinigheidshalve wordt de bekacling van de Ley echter niet hooger opgetrokken, clan nooclig is om
het water nog bij een stand van 4.70 M. + AF. op cle Dieze te kunnen brengen. Stijgt deze
rivier bij uitzondering hooger, clan wordt het Ley\vater door een overlaat in de linkerkacle bij
VI ij men 01) het na te noemen uitwateringskanaal gebracht.
Dit kanaal bestaat uit drie gedeelten, liet cne is bestemd voor cle uitwatering der polders
bezuiclen en heoosten de Ley en begint bij de Aalsloot in het Bossche veld , loopt langs cle
rechter Lcykacle tot aan de bocht bij VI me ii en gaat hier vervolgens niet een grondduiker
onder (le Ley door.
liet twcecle gedeelte client om ook cle gronden henoorclen cle liossche sloot eene geregelde
uitwatering te verzekeren daartoe wordt langs den buitenteen der beclijking van het land van
Heusclen een kanaal gegraven , loo1)ende van cle T-Ieclikliuizensche Maas tot in het eerstgenoemde kanaalpaud beneden de kruising niet cle Ley. Dit kanaalpancl komt eerst in \verking
zoodra cle loozing der betrokken streek aan het Heclikhuizensche Sas niet meer kan plaats
hebben , waartoe clan eene in den Provincialen weg van 's- 1:-lerto ge uh osc 11 naar Vi ij men
ontworpen schuif wordt opgehaald.
liet water van clie twee kanaalgedeelten wordt opgevangen door het derde pand , hetwelk
1)

Zie het op de vorige bladzijde aangehaalde werk.
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door het Vlijmensche Vin, volgens de richting der Oude Loonschc vaart westwaarts loopt tot aan
de zomersltnting- in den Baarclivijkschen overlaat. I-ller buigt het zich noorclivaarts om en loost
liet water ten slotte door het Drunensche Loopke 01) het Oude Maasje bij 1) o e v c r c ii. Naast
het bestaande sluisje aan den mond van liet Loopke wordt daartoe cene nieuwe uitwateringssluis
gebouwd.
lIet kanaal in zijn geheel mag de bestaande uitwatering 01) het Oude Maasje niet hinderen
en w udt dan ook buiten werking- gesteld, zoodra de sluizen van het bovenland van iie us den
bij eb niet geregeld kunnen loozen. Om liet kanaal alsdan te kunnen afsluiten is in de zomersluiting van den Baardwijkschcn overlaat cciie schotbalksluis ontworpen.
T let tweede kanaalpad is tevens ingericht voor de scheepvaart ter verbinding- van VI ij in en
met de Maas.
BEHOEFTE AAN DE SCHEIDING VAN MAAS EN WAAL.
i\an de hand der gescbiedkundig- e utivikkeling van de ongunstige gesteldheid der

bantsche Maas, in de voorgaande bliiclzijden geschetst, zal de behoefte aan liare afscheiching van
(le Vaal, zoo in het algemeen rivierbelang- , als ter verbetering- van den waterstaatstoestanci van
N 00 rd - ii ra ban t ook nTt de sluiting van het Schansegat, cluidelij k worden gevoeld. Niettemin
schijnt liet gewenscht de nacleclen , welke met de gemeenschap der rivieren samenhingen , zoo
mogelijk aan de hand van enkele waargenomen feiten en waterstanden ccnig- szins scherper te
omlijnen.

Met betrekking- tot den afvoer van ijs is het onvermijdelijk daarbij de algemeene opmerkingte herhalen , dat elke zijclelingsehe gemeenschap of afleiding plaatselijk een nitdeelig- en invloed
uitoefent op dcii vorm der bedding en liet verbang der r!\1cr en dat zich in den 1 001) der eeuwen
clan ook nagenoeg hij eIken zivaren ijsgang verstopping- en nabij de punten van gemeenschap op
de Waal en op de Maas hebben voorgedaan. ( )ok had de geschiedenis telkens een ijsdam op
cle Merwede hij \Ve rk e ncl a iii aan te teekenen , omdat de in trechitervorm tocloopencle bedijkingdezer rivier geen ruimte genoeg bood om de grcote lllassa's ijs, welke tegelijk van de Waal en
de Maas kwamen aansnellcn en tegen elkander botsten , af te voeren.
Dc eerste zware ijsgang nt cle sluiting- van liet kanaal van St-Anclries reeds , die van
Januari i 6i , geeft een treurig beeld van hetgeen hij dergelijke ijshezettingen kon gebeuren.
Bij Vuren was de Waal verstopt en ook te Werken da ni had zich een ijsclam gezet. 1 )e W aa l
en de Maas stegen heide tot boven de kruin der dijken, de Heerewaardensclic overlaten waren
werkeloos en cle Baardwijksche overlaat , clie recldling moest brengen , geraakte onmiddellijk door
het zware ijs verstopt. llet gevolg was clan ook , dat cel- st de Bominclerwaarch beneden den
Mcidijk van cle zijde der Waal inbrak, spoedig daarna ook de Bommelei-waard boven den Meidijk
overstroomde en dat eindelijk de Maasdijk bij Fo u cle ro)- en bezweek , waardoor de Waal zich
dwars door de Bommelerwaai-cl heen 0 de Maas ontlastte. Bo\ - endie n overstroomde het land
van Maas en Waal en viel er cciie doorbraak in den Beersche-Maasdijk onder 1Ie rpen.
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13c/iocfte aan dc scheiding van Maas en Waal.

T IOOG (1)1 'ER\VATEK.

Ook hij open rivier waren dooi- braken langs cle Maas en de \Vaal niet zeldzaam, door dat
de dijken, telkens cloorweekt door langdurig hoog opperwater, ten slotte aan den druk van het
water -een weerstand konden bieden. Verlaging der hoogste rivierstanden en verkorting van hun
duur vormden dan ook in de tweede plaats eene behoefte waarin de opening van een zelftandigen mond voor cle Maas moest voorzien. In welke mate men zich mocht vleien dit doel te
zullen bereiken, blijkt uit de nota van den Hoofd-Ingenieur R si , welke, zooals in cle volgende
afdeeling zal worden toegelicht , eene historische heteckenis in de wording van den Maasmond
heeft verkregen en als bijlage 1 achter dit werk is afgedrukt. 1-liernaar zij derhalve verwezen.

OVERLATEN.

Doch bovendien was het voor No o rcl-B raha nt eene behoefte de opheffing der overlaten
voor te bereiden , in cle eerste plaats cle Heerewaarciensche overlaten welke voor een groot deel
de oorzaak van zijne waterrampen vormden , en in de tweede plaats die van Bok ho ve ii,
VI ij men Baar cl wij k en Beers, \vaardoor cle provincie telkens voor een groot deel ongevraagd
werd geinuncleercl en welke noodzakelijk waren om berging en a6eicling aan het bovenwater te
bieden zoolang de Maas niet langs een zelfstandigen mond in den afvoer kon voorzien.
De Beersche Maas namelijk leidt hij standen, liooger clan 10.35 M. + Al'. te 0 rave, water
van de Maas af; daarentegen brachten de H eerewaarciensche overlaten hij Waalstanden boven
6.70 M. -F AF. te St.-An cl r i es doorgaans water op de Maas terwijl hij standen, hooger clan
4.40 M. + AF. te 14 ccli kh ui ze n door den Bokhovenschen overlaat hij wassende rivier gewoonlijk
afvoer en hij vallende rivier in den regel aanvoer van water plaats had. De werking der Beersche
op de Maas zelve , waarbij zich
r
Maas werd nagenoeg alleen beh eerscht door cle watestanden
wegens cle groote uitgestrektheid en cle kleine diepte van den overlaat nochtans cle invloed van
den wind in sterke mate dcccl gevoelen. De afvoer der Heerewaarciensche overlaten was als
zijnde afhankelijk van de gelijktijdige standen op cle \Vaal en cle Maas, aan zeer groote wisselingen onderhevig. De werking van den Bokhovenschen overlaat eindelijk werd vooral heheerscht
door de \Vaalstanclen , welke hij de gemeenschap der rivieren te 1-leer e war cle n en te \Vo ucl r ie hem meestal meer clan de eigen afvoer van de Maas , cle hoogte van haren waterspiegel
langs Noorcl-Brahant bepaalden.
Het uitgestrekte gebied vau Noor cl -B ra bi nt, dat hij werking der overlaten geregeld overstroomcl werd is op plaat 1 „c],:lcl li-c l aangeduid. De grenzen dier inundatie's aan de zijde der
hooge gronden veranderden uit den aard der zaak telkens meer of minder niet het peil van den
\vaterspiegel en bij overloop der leiclijken langs de traverse der Beersche Maas kon het overstroomingsgebiecl bovendien aanmerkelijk worden uitgebreid, zooals mccle op plaat 1 is aangegeven. Herhaaldelijk strekte de schade ziel) door clijkhreuken echter over eene nog grootere
oppervlakte uit, zooals in 1876 tengevolge van de doorbraak hij BI act w es! cii s en in 1 880 tengevolge van de doorbraken bij Driehuizen en bij Nieuwkuik.
Om een denkbeeld te geven van de \vatern)assa's welke bij hoog opperwater gelijktijdig
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langs de verschillende wegen werden afgevoerd, diene dat de Maas tusschen
5 en $ Februari
1 862 boven Cu y k volgens berekening een vermogen had van 2500
M per sccunde, dat zij hiervan
door den Beerschen overlaat 900 M 3 verloor, bij Heere\vaarde n daarentegen To5o M 3
van de
\Vaal ontving en eindelijk \vedcrom $00 111 per secunde over den Bokhovenschen overlaat in
Noord- II ra ban t wierp. ') Het noordelijk deel dezer provincie werd dus van cle Maaszijde
overstroomd met 1700 IP per secunde, terwijl zich van de lanclzijde daarbij voegde het hemelwater uit het 260,000 H.A. groote stroomgebiecl van de Dieze en bovendien het water uit de
Peel. I)e Baarclwijksche overlaat voerde in de genoemde periode slechts gemiddeld 350 1\1. per
secunde af, zoodat het overgroote deel van het overstroomingswater in de door het inunclatiegebied van Noord- B r a ban t gevormde kommen werd opgeborgen.
Hebben de bovengenoemde afvoercijfers volgens berekening gelijktijdig gegolden, de voor
zoover mogelijk waargenomen maxima worden daardoor niet voorgesteld. Ten einde deze te
leeren kennen zijn bij de voorbereiding der verlegging van den Maasmonci uitgebreide afvoermetingen gedaan en daarnaar worden die maxima geacht bij Open rivier te hebben bedragen
als volgt
Voor cle Maas boven den Beerschen overlaat 2700 M per secunde (25 Dec. i$$o).
den Beerschen overlaat (bij sterken Noordoosten wind) 940 W per secunde (30 Dec.
Bokliovenschen overlaat (naar binnen) 790 M per secunde (5 Jan.
1883).
Baardwijkschen overlaat 1500 i 1800 M
secunde (29 Dec. 1880).

1

Hiernaar kon de ontlasting van het Brahantsche inundatiegebied derhalve belangrijk meer
bedragen dan voor de periode 5-8 Februari 062 werd berekend.
I)e werking der Heerewaarclensche overlaten was veelal z6 hevig, dat de Maas tusschen
Li th en H cdi k huizen, volgens de waarnemingen, belangrijk meer water afvoerde, den boven
den Beerschen overlaat.

Dc behoefte, welke Noc rd-B rabant en de (jelciersche Maas-districten gevoelden aan betere
afwatering in den zomer en waarin alleen verbetering kon worden gebracht door de Maas te
onttrekken aan den invloed van (le \Vaal, is in de genoemde nota van den Hoofd-Ingenieur
R )si;, aan de hand van waargenomen waterstanden uitvoerig toegelicht.

1)

G. VAN DIESEN. Toestand van de Maas langs Noo rcl- B raba nt bij hoogen waterstand 1872, bis. 18.

TWEEDE AFDEELING.

PLANNEN TOT VERLEGGING VAN DEN MAASMOND.
»\Iet vn]le vertrouwen raden wij dan ook de uitvoering
»van dit werk aan, overtuigd ds wij zijn dat de ver»anderingen , sinds 1421 in den I3iesbosch voorgevallen,
»meer en meer de onvermijdelijke noodzakelijkheid doen
»ontstaan aan de Maas haren ouden loop terug te geven".
(Uit het rapport der Inspecteurs van den Waterstaat
van ii6rj.

PLAN LEEMANS 1864.

Zie plaat 11.
denkbcelcl door dc Inspecteurs van den WaterDc warme aanbeveling van IK k\V[N11OVl
staat had tot gevolg, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. 6 Februari 1863, lastgeving verstrekte tot het doen van alle waarnemingen en opmetingen , noodig om het ontwerp
in bijzonderheden te lecren kennen en cciie betrouwbare ranillig van kosten te erlangen. De
Adspirant-Ingenieur van den Waterstaat W. F. Lu:v1mANS werd , als toennialig ingenieur in het
Arrondissement van Nou rd-B rai a n t te 's-H e rt o ge ii ho sc Ii, met die opdracht belast en
verkreeg daarbij de hulp van de ingenieurs M. B. G. FiO(;Lk\VAAR[) en R. 0. \ tx MtNi;N,
2e

destijds surnumerairs van den Waterstaat.
Het toen opgemaakte ontwerp , in Januari 1865 ingezonden , was als volgt samengesteld.
i)E Nl i:u \VE R IV 1 ER.

Terwijl 1KlAvExFI01`1`, zich voorstelde de rivier bezuiden lie usd en om te leiden , gaf
0111 verschillende redenen de voorkeur aan cciie richting noordwaarts van die vesting.
Ten eerste kon hierbij met voordeel gebruik worden gemaakt van de bedding der Doode Maas,
verminderden
wegens de kleinere lengte der rivier
in
terwijl
itig
ren sedert K!\v1N1IOFF's ti j tge de zi li j
bcis.
I de teede plats
in
j
moeielijkheden gerezen wegens bebouwingen onder lie rpt en. 0 u cl-He u sd en en wegens den
aanleg van militaire werken om 1-1e uscien. Eindelijk bracht liet nieuwe tracé minder ingrijpende
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veranderingen in bestaande verhoudingen doordat het binnengedijkte Oude 1aasje nu ongewijzigd als boezem voor het af te snijden bovenland van 14e usd en kon blijven dienen, de scheepvaart
zich aan de noordzijde der stad alwaar zich de haveninrichtingen bevonden , kon blijven bewegen
en 1-Jeu sden ten slotte niet door eene breecle rivier van de zuidelijke militaire stellingen en van
de lioofdplaats der provinCie zou worden afgesneden. 1)e loop der rivier blijkt verder uit plaat II
de lengte van iie] eind tot Keizersveer bedraagt 21471 M. \Vestwaarts van K eize rsvee
worden het Oude SLIaec en de Amer onveranderd als rivierbed gebruikt.
De breedte van het zomerbed is ontworpen 01) 100 Al. bij' t Heleind met een gelij kmatige
toename tot 150 -Al. te IK ei ze rs veer (le bodenisdiepte doorgaande 01) 2 Al. beneden Al. h. De
breedte van 100 M. hij 't Heleind bedraagt ruim 50 M. minder dmi de norniaalbreedte van de
l\laas aldaar, omdat Iiias uitging van de onderstelling dat de Maas na verlegging harer
uitmonding te breed zou blijken te zijn om ook bij laag water eene \-oldoende vaardiepte te
11

aarhorgen , zoodat z. i. eene normaliseering binnen engere grenzen boven 11 cdi kil u i ze n zou
moeten volgen.

Het winterhed verkrijgt eene breedte van Soo M. en wordt ter weerszijden door bandij ken
begrensd. De n oorddijk
er
sluit bij \Ve 11 tegn
e (le heclijking van de Bommelerwaarcl aan en
1( )opt aldaar dwars door de Maas, ver volgens tegenover 1-leus den dwars door het kanaal van
dien naam en sluit bij Gans oven tegen de bedij king van het land van Altena aan; verder
benedenwaarts tot iei zersvee r dient deze dan als noorderrivierdijk, na voor zooveel noodig
te zijn verhoogd en verzivaard. Beneden IK ei ze rsv eer wordt de noorderbedijking wederom
nieuw opgeworpen tot aan het Spij kerboor.
De zuiderbandijk bestaat uit twee gedeelten. 1-let eerste strekt zich uit van den Hoogen
Maasdijk bij lied ik Ii u i zeti tot de \vatervrije wallen van 1-1e u sd en, het tweede gedeelte loopt
van deze \vestwaarts -, evenwijdig aan de nieuwe rivier tot aan de Kilsluis bij IK ei ze rsvee r en
neemt vervolgens eene zuidwestelijke richting aan om, dwars door de Donge gaande , ten slotte
aan te sluiten tegen de bedijking van den Einiliapolder bewesten G eer t r u ide n berg. De zuiderbedijking der Langstriiatsclie velden werd wegens hare veenachtige samenstelling niet tot bandijk
voor de nieuwe rivier geschikt geoordeeld, in 't algemeen is het winterhed gelijk over beide
oevers der rivier verdeeld , alleen tegenover 1-1e u s den ligt het uit den aard der zaak in zijn
geheel aan cie noordzijde.
\Vegens het benutten van den Altenaschen bandijk komt tusschen t) ro ngel en en Ke i ze rsveer eene groote ppervlakte land hu itendijks te liggen. Deze wordt door eene zomerkade
tegen overstrooming beschermd en veikrijgt hare afwatering door de Scheisloot, welke daartoe
aan den mond bij het Holleke niet eene uitwateringssluis wordt afgesloten. Ook elders waar de
tot uiter\Vaard geworden gronden niet genoegzaam hoven de middelbare vloedshoogte zijn verlieven om eene goede cultuur te waarborgen , worden zomerkaden aangelegd, voorzien van
houten duikers voor de waterlossing. De zomerkaden zijn ontworpen niet de kruin , breed 4 M.,
op 1 M. + M.V. en niet taluds vui 3 op i buiten en 8 op i binnen ; zij laten overstrooming
door het vette opperwater tce.
Voor de bepaling der te verwachten M.E. en M.V. standen wordt aangenomen , dat de
verlegging van den Maasmond zich hoven\vaarts niet verder dan tot G ra ve en beneden\vaarts
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niet verder dan tot cle Deeneplaat zal doen gevoelen en vervolgel1S worden tusschen de middelbare \vaterstanclen in die twee eindpunten flauw gebogen lijnen getrokken, die ongeveer verloopen
als de verlanglijnen welke 01) gelijksoortige rivieren werden waargenomen. Aldus worden cle
toekomstige verhanglijnen verkregen, waaruit vervolgens voor elke Plaats de M.E. Cii M.V. standen
door meting worden bepaald. 1)e aldus gevonden standen wijzen bv. uit dat ME. te K ei ze rsveer 0.39 M. zal verhoogen , doch dat MV. aldaar onveranderd zal blijven. Ook blijkt daaruit
dat de verlaging van MV. te H ccli k h u i ze n „een bezwaar zal opleveren voor liet stellen der
militaire inundatie door cle inlaatsluis aldaar. Voor de bepaling der hoogste rivierstanden wordt
op de bovenomschreven wijze eene verhanglijn getrokken tusschen liet peil van 3.42 M. + A.P.
te Ge e rt ru i cle nbe rg (t. w. cle hoogst waargenomen stand op 14 November 1775) en den zeer
hoogen stand van 10.79 M. -F A.P. waargenomen op 5 Februari 1862 te Grave.
Het peil der banclijken is zooclanig bepaald , dat al naar mate er meer of niincler grond
uit de ontgraving van liet rivierbecl beschikbaar was de kruin meer of minder boven liet overeenkomstige punt der evengenoemdle verhanglijn is gelegen niet dien verstande evenwel dat
cle kruinshoogte bij en be\vcsten K ei ze rs veer niet lager daalt dan tot 4 M. -H A.F. Ï)e wederzijdsche bedijkingen verkrijgen cciie kruinshreedte van 6 M. niet eene tonronclte van 0.20 M.
een buitentalud van 3 op

1

en een hinnentalud van 2 op

I.

GEMIEXSC1IAI- ()VTR DE R1V1i1..

Tot herstel en behoud der gemeenschap ter weerszijden van de nieuwe rivier zijn pontveren
ontworpen te Heusden Doeveren , D rongelen Capelie, Waspik, Raanisdonk en Keizersveer. Over de kruin der bandijken loopen verharde wegen.
SCIIEE1'VAART( 1\1EENSCHAI'.

Tot behoud der scheepvaartgcnicenschap niet liet Maasvak Heleinci—Woudrichern is in
den noorclerbandij k op de uiterwaarci bij \V eU eene schutsluis ontworpen. Evenzoo wordt in
cle afdamming van de Donge cene schutslcus gebouwd.
AF\\TA'FlRTN( \1N DE 1)( )RSNEI )EN ÏANT)Slk11N.

Het afgesneden deel van den polder van i-Icrpt en Bern verkrijgt een suatieduiker op de
nieuwe rivier, onder den noorderbandij k door.
Ten behoeve van de gronden hewcsten liet Heusdensch kanaal en benoorden de nieuwe
rivier wordt langs den hinnenteen van den noorclerbanclijk een kanaal gegraven, hetwelk hij den
Aalburgschen dijk begint en zich in liet Spijkerboor door eene uitwatcringssluis ontlast. Bij
Keir sve er doorsnijclt dit kanaal den Rijksweg van 13 re cia naar Go ri n clie iii en liet westwaarts van dien weg gelegen kanaalpancl is, wegens zijne buitendijksclie ligging, ook aan de
noordzijde hedijkt. Ten einde dit panel bij stormvloecl in den Amer en op liet Bergsche veld te
kunnen opzetten en tevens om bij doorbraak van de zoo blootgestelde kanaalclij ken het buitenwater langs den Keizersweg te kunnen keeren, is in de cloorsnijcling bij IK ci ze r s veer eene schot-
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halks]uis ontworpen. De uitwateringssluis aan het Spijkerboor is tot schutsluis ingericht omdat
het kanaal beneden Dussen tevens voor de locale scheepvaart is bestemd. Negen vaste en twee
beweegbare bruggen, waaronder eene opliaalbrug- in den Ieizersiveg, zorgen voor herstel der
gemeenschap over het Kanaal. De bestaande uitivateringssluizen in den Alteiiaschen bandijk
benosten Rel ze es veer komen te verval cii.
In de afivater ing van het bovenland van Iie u scl en door de sluis bij Do cve ee ii komt geen
verandering. Het water zal evenwel niet meer in het open Oude Maasje vloeien , doch worden
opgenomen door het ontworpen afwateringskanaal langs den hinncnteen van den zuiderbandij k.
Dit loopt van Doeve ccii tot in cle 1 )onge, met welke afgesloten rivier liet in open gemeenschap
staat. Beneden de \Vaalwijkschc haven client dit kanaal waarover achtbeweegbare bruggen
liggen tevens voor de scheepvaart naar de Langstraatsche havens deze, thans slechts tijliavens,
worden behoorlijk verdiept.
De waterlossing van de Donge \\ordt verzekerd door eene uitoatcringssluis van totaal
24 M.
dawijdte, in de ;tfclainming te bouwen, zon nooclig kan ook cle schutsluis, ivijcl i i M. nog mccle\verken. De 4 gelijke openingen der suatiesluis zijn door tolcleuren afgesloten teneinde door
krachtige spuiing den mond der Donge, welke aan opshibbing onderhevig 6, op diepte te kunnen
honden. De havens van G ee rt ru i cle uh erg en ()os te rh 0 cit en wellicht gecleeltel ijk ook de
Donge zelf zullen ten behoeve der scheepvaart zijn uit te baggeren.
Voor cle afwatering van het land van Altena benoorcien het gebied van het (L)ucle Maasje
zijn geen andere werken noodig dan opruiming van cle ondiepten in de Bleek- en Oostkil.
LN J1iklG\'IIE.

De suatiesluizen van het noorderkanaal, de Scheisloot en de Donge zijn zooclanig ingericht,
dat daardoor ook water kan worden ingelaten.
Tot behoud der irrigatie van de Langstraatsche buitenvelden, welke binnen den zuiderhanclijk
komen te liggen is in dien dijk bij Do cve ccii eene sehotbalksluis van 30 M. clagivijclte ()nt\vorpcn.
1-let irrigatieivater \vorclt in de Donge geloosd ten einde het onbelenimerd over de velden te doen
vloeien moeten de hekadingen langs de Langstraatsche havens worden g-eslecht.
I-I1EI-i.i1\VA.tIj)]:\s(1J1. L)\]kJ,:\1'J:

Deze blijven in stand tot ontzet van de Tieleroaarcl, doch dienen later te ivorchen gesloten,
zooclra de Beneclen-\Vaal en de Merivecle zcoclanig zullen zijn verbeterd, dat clie zijclelingsche
afleiding veilig kan worden gemist.
k.'\\I ING \ÂNNi

De kosten voor dit ontwcrl) zijn als volgt begroot
Onteigening ........................................

1. 2,227,000.-

(;roncliverkcn .......................................

3091,000.1,014,000.—
i68,000.—

Kcinstiverkcn .......................................
Onvoorzien .........................................

f 6,00,000.4
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De te onteigenen gronden omvatten de terreinen, welke \vorden vergraven of door werken
ingenomen, benevens strooken van 20 M. breedte langs de oeverS van het zomerhed. Voor de
Maas boven 1-lcd ik huizen zijn „,een uitgaven in de raming begrepen. De uitvoering zal een
tijdperk van 10 jaar vorderen.
GEWIJZIGD PLAN LEEMAN 1865.

Zie pIatt II.
Alvorens het hovenomschreven plan in te zenden wenschte de Hoofd-Ingenieur VA

DTo;E1.1:x

nog eene andere richting voor de nieuwe rivier te zien onderzocht, zooclanig dat de doorsni ding
van het land van Heuscien zou worden vermeden en voor de rivierbedding gebruik gemaakt
van de traverse van den lHard\vijkschen overlaat. Volgens het aldus gewijzigd ontwerp verkrijgt
de rivier de volgende richting
Op 600 M. beneden de uitmonding van dc Dieze gaat zij van de Maas uit en doorsnijdt
cle Algemeene omkading" om bij den provincialen weg van 's 1-1e rtoge n bosch naar \T lijmen
in cle Bossche sloot te komen loopt vervolgens door het Vlijmensche Ven, het Verlaat en den
Baarclwijkschen overlaat en valt ten slotte hij de Gansoyensche brug in de hedding volgens het
eerste ontwerp L1:i:NLN* De lengte van dit tracé bedraagt 32 Kilometer.
De breedte van het zonierbed is ontworpen 01) ioo M. aan het boveneinde en 122 M. bij
de Gansoyensche brug. De doorsneden gronden vcikrijgen boven het gebied van den Baard\vijkschen overlaat alle vrije loozing op de nieuwe rivier. Ten einde deze gronden door het
slib der rivier in waarde te doen stijgen vooral cle onvruchtbare terreinen onder V 1 ij men
1-let
wordt cle nieuwe beclding ten dccle niet bedij kt doch slechts van zoinerkaclen voorzien
noorderafwateringskanaal uit het eerste ontwerp wordt boven\vaalts doorgetrokken tot aan de
Drunensche sluis; het zuiclerkanatl daarentegen begint eerst bij de Waalwijksche haven.
Tot herstel der gemeenschap zijn nog pontveren ontworpen in de wegen Vl ij men—Engele n,
VI ij men—s Hertogenbosch en 1) runen—Baa rclwij k.
Beneden het aanvangspunt der nieuwe rivier wordt de Maas afgedanid en cle linker-Maasoever verkrijgt , in aansluiting hiermede , eene hedijking tot aan den 1-bogen Maasdijk bij
Hecl ikhu i zen.
De ranling van kosten voor dit ontwerp sluit met een bedrag van 18,393,000.—; voor de
uitvoering wordt een tijd van 11 jaar nooclig geacht.
PLAN SCHNEBBELIE—NOLTHENIUS 1878.

Zie plaat III.
Tlet \Vaterstaatsbuclget was nog te zeer bezwaarcl met de verbetering van verwilclercle riviervakken en de geleidelijke vorming van de Nieuwe Merwede om de heropening van het Oude
Maasje vooreerst te kunnen gecloogen en bovendien zou cle sluiting der Heerewaarclensche overlaten door verbetering van de Beneclen-\Vaal eerst in een verder stadium van voorbereiding
moeten zijn gekomen. De scheiding van Maas en \Vaal bleef derhalve na 1865 wederom rusten
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totdat (lemenigvuldige overstroomingen in No
o rd- B ra ban t haar een tiental jaren later opnieuw
01) den voorgrond brachten en er door liet Gewestelijk Bestuur en de betrokken Waterschappen
bij de Regeering krachtig 01) de verwezenlijking van KR.\ IJEXIO
(lenkbeeld werd aangedrongen.
De eerste Minister van \Vaterstaat, Handel en Nijverheid, de heer T\
K

sclioiik (leze aangelegenheid (lan ook spoedig na zijn optreden alle aandacht en oi voorstel van
den Hoofd-Ingenieur R sF: , belast niet den toen nog slechts sedert enkele jaren ingestelden
dienst der groote rivieren , ontving de Ingenieur van (len \Vaterstaat voor het Âi'rondissenieiit
van de Maas te 's Iie rtoge ii b osc Ii de beer C. F. M. H. ScHi:1ioi.;jji;
in het vooijaar van
1 $78 de opdracht liet ontwerp-L!:I:1\Ns te onderzoeken en zooveel noodig om te
erken.
1 )aartoe werd (le Ingenieur van den \Vaterstaat R. P. J. TrT1:1x Noi:i'i 1 ':xius
aan hein toegevoegd.
Bij (lezen arbeid is van een ander beginsel uitgegaan dan waarop de vorige ontwerpen
van KR.t II IN1 1
tot LE1:n\Ns toe - waren gegrond; terwijl (leze toch liet denkbeeld vertegenwoordigden van liet benedenwaarts verlengen van de Maas als bovenrivier tot in den
Amer, was liet plan ScF1NI:nnnju:_Nol;!! ENItS,
door den Hoofd-Ingenieur R )si; ingezonden
in de maand Juli 187$ » cle belichamin v
het cekbeelc de
er boenaart s
eking
k
van den mede te normaliseeren Anier als beneclenrivier, met verbinding van (leze nieu\vgevoi- mde
tijrivier met de Maas te Iie dik h ui zen, cciie toepassing derhalve van liet beginsel om door
be ordering eener krachtige getijbeweg- ing in eene ruime en zich henedenwaarts sterk verwijdende
bedding zooveel mogel ijle van liet diephoudend vermogen van henedenrivieren partij te trekken.
Tevens werd niet die ruime bedding beoogd meer zekerheid te verkrijgen voor lage ebbestanden
ho\'enwaarts , met liet oog 01) cle afwatering van liet inundatiegehouw on
'5 H e rt oge lii) osc h.
De belangrijkste punten van verschil met liet
OntweWASMAXS worden dan ook gevormd door
de ruimere afmetingen van liet zomerbed en door de opname van de normaliseering van den Amer.
Het zomerbed heeft aan 't Heleind cclie breedte van 153 M. en verwijdt zich benedenwaarts
treclitervorniig tot 300 M. hij IK ei ze rs veer, Die verwijding gaat in den Anier door om in den
mond hij (le loerclijksclie brug cclie breedte van
600 M. te bereiken. Het winterbed heeft (loodgaande eene breedte van 500 M. en eindigt bij Keizersveer; verder benedenwaarts heeft de
rivier maar ddne bedding, Bij Keizersvuur is in den Rij ksweg (1001' liet \vintcrbed cciie doorlaatbrug van 200 M. (lagwijdte Ontworpen. De bodems(liepte bedraagt
2 M.
M. L. aan 't 1 leleind
en vermeerdert benedenwaarts geleidelijk tot 3 M. -- M. l. bij K ei ze rsve er en 4
in den mond van den Amer. Voor (le norinaliseering van den Amer zijn , ter beperking van te
groote breeciten , strekdainmen ontworpen, reikende tot halftij , terwijl liet nrmale bed (loor de
uitvoering van baggerwerk op verschillende plaatsen belangrijk wordt verruimd.
Om (le toekomstige verhanglijnen te bepalen en de verwachting daarbij niet te h)og te
spannen, is aangenonien dat de invloed der nieuwe rivier zich bovenwaarts niet verder zal doen
gevoelen dan tot S t.-A nd ri es en dat benedenwaarts de waterstanden te Moe rcl ij k door cle scheiding van Maas en \Vaal geeli verandering zullen ondergaan. Voorts is er op gerekend (lat de
ri\'ierbodem boven Hecl i kh u i ze ii door het vermeerciei-cle verhang op de Maas geleidelijk zal
verdiepen en zich aan de nieuwe rivier aanpassen. Met deze gegevens zijn de te verwachten
verhanglijnen berekend volgens Di; CriÉzv.
Voor de lijn van M. E. is daarbij uitgegaan van liet
peil van o.o M. ± A. P. te Moerd ijle, ten einde wederom de \'crwacliting
- en niet te gunstig
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1 8 78.

te spannen. ofschoon M. E. (I$6iI870) den stand van 0.77 M. ~ A. P. aafl\VCCS. Om de hoogte
der zomerkaclen te bepalen is gerekend op den grootsten zomerafvoer en een aanhouclenden
A. P. te Moe rd k intusschen bleek het niet mogelijk voor die kaden
vloedstand van 2.50 M.
de aldus verkregen hoogten aan te houden omdat de afvoer van water en ijs daardoor te veel

+

ij

zou worden belemmerd. Voor de hoogte der bandijken zijn de verhanglijnen bepaald zoowel bij
stormvloecl als bij een hoogen ebbestand te Moerd ij k, telkens gepaard niet den grootst bekenden afvoer der rivier. Hierbij zij n alle overlaten langs de Maas als gesloten beschouwd doch er
is niet uitgegaan van het hoogste stormvloedspeil op liet T-Iollandsch Diep, omdat dergelijke
hevige stormen te kort van duur zijn om zich ver hoven\vaarts te doen gevoelen. Door bij en
beneden Keizer Sv eer de dijkskruin eene iets grootere hoogte te geven ten opzichte van de
gevonden kritische verhanglij ii dan meer bovenwaarts, is intusschcn met den kortstondigen invloed
van zeer hevige stornivloeden binnenwaarts rekening gehouden.
In afwijking van liet ontverp-Li:i\1ANS wordt de Maas niet hij Well maar bij And cl
afgedamd en in verband hiermede begint de noorder-hedijking der rivier bij den Hoogen Maasdijk aan 't Heleind. Be de kruising niet het 1 ieusdensch kanaal wordt clie beclijking onderbroken ten behoeve van de na te noemen scheepvaartgemeenschap en tusschen Drong cle 11 en
K e ize rsv eer wordt zij geheel nieuw opgeworpen in plaats van, zooals in het ontvcrp-LEEM ANS,
,

den Altenaschen zeedijk te volgen westwaarts van den Keizersweg wordt geen bedijking op
den noorcleroever aangebracht.
Van het benutten van bestaande dijken in liet gebied van liet Oude Maasje is afgezien omdat, blijkens de gevonden verhanglijnen, de zomerkaclen niet zoo hoog mochten worden opgeworpen, dat oveistrooming der buitendijkschc terreinen door hooge zomervloeclen zou zijn uitgesloten. 1-let peil der zomcrkaclen ligt 0.40 M. beneden de hoogte volgens de verhanglijn bij den
grootsten zomerafvoer en storm uit zee; ten einde nu den achtcruitgmig in cultuurwaarde van
de tot uiterivaarcl te maken terreinstrooken te beperken, \vorclen clie landen zooveel mogelijk
niet den uit de ontgravingen heschikharen grond verhoogd.
In afwijking van liet plan Li1:N1,\NS wordt voorts de 1 )onge niet afgedamcl, maar buigt de
zuiclerbanclijk zich langs clie rivier zuidwaarts 0111 ten einde hij de Lunet tegenover G ee rt ru iclenherg aan de bestaande bedijking aan te sluiten. Mede in afwijking van liet plami Lii:ui.\XS
niet
die van \V aal wijk en C ap dl e
worden de twee voornaamste Langstraatsche havens
-

-

afgesloten, doch lcpt de zmmiclerrivierclijk daaromheen.

+

AF. en
De kruinshoogte der hanclijken bedraagt bij en beneden K ei ze rsvee r 4 M.
boven\vaarts 0.6o M. meer dan liet peil volgens de gevonden vcrhanglijn hij den grootsten rivierafvoer en stormvloecl op liet Hollanclsch Diep.
Boven de Waalwijksche haven is in den zniclerdijk een hulpgat van i Kilometer lengte ontworpeii ten behoeve van liet overstroomingswatel dat nog in buitengewone gevallen door den
Baarcl\vijkscliemi overlaat kon worden afgevoerd. Door den om de \Vaalwijksche haven omiiloopenden zuiderrivierclijk tot den Langstraatschen winterdijk door te trekken, worden de benedenwaarts gelegen velden tegen bedoeld overstroomingswater beschermd. Voor den afvoer van ilidlfldatiewater uit het land van Altena is in den noorderrivierdijk nabij Ke ize rsvee r een hulpgat
van eveneens T Kilonicter lengte ontworpen.
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VAN ni: f)OORSNEDEN LAN! )HFREEK.
T-let no rcler-af\eteringskanaal breekt, in afwijking van het plan LLI:!ANs, beneden t) ronden door den i\ltenasc]ien zeedijk heen volgt dan de becicling van het Oude Maasje volgens
de afgesneden bocht tot H ago o rt en neemt ten slotte het bed van de Scheisloot in tot hij K eize rs vee t- . 1-her loost het in gewone tijden door eene uit\vateringssluis op de nieuwe rivier en
wordt het l)ij hoog buiten\Vater ontlast door ccii stoomgemaal van 6o W. P. IK.
Het zuider;ifwateringskanaal loopt achter de bedijkte haven ,; van \Va al \V ij k en Cape 11e om
cii loost ten slotte dooi- cciie uitwateringssluis en een stoomgemaal van 120 \V. P. K. op de
Donge. In de kruising met den dwarsclijk in liet achterwaarts verlengde van de \Vaalwijksche
haven is eene keersluis tegen overstrooming- swater uit den Baardivijksehen overlaat ontworpen.
De kanalen zijn door vaste bruggen overspannen en dienen slechts ondergeschikt voor cle
locale scheepvaart.
Om ook eene geregelde ivaterlossing- voor de lage 1 )ongepolclers te \\aarborgen zijn deze
naar hunne ligging in drie groepen verdeeld, waarvan er twee worden hemalen. De eerste groep
wordt gevormd door den polder van Sandoel den Eencicaehtspolder, den Nicuiven polder, den
Zuidpolder en eenige kleinere en komt in verbinding met het zuiderafwateringskanaal. 1)e tweede
groep omvat een aantal polders ter weerszijden van cle Oostei-houtsche haven en verkrijgt een
afzonderlijk stoomgemaal van beperkt vermogen; een duiker onder de haven zorgt voor de watergemeenschap. De derde groep wordt gevormd door enkele sluisgebieclen van den 1miliapolcler
en verkrijgt hetzij verbetering van waterleidingen, hetzij vermeerdering van sluiswijclte, doch
geen bemaling.
Voor de afwatering van de Bleek en ()ostkil worden geemi werken noochig georclecicl.
\VAT!k[NI,\[!\(; i: IRLIOAllI:.
De huitenpolclers van Va al iv ij k en Baa rdivij k kunnen irrigeeren door de bestaande sluis
aan de Dwarssloot. Voor cle ivestwaarts gelegen velden wordt cciie inlaatsluis gebouwd aan het
boveneinde van cle \Vaalwijksclte haven. De voormalige buitengroncien henoorcien den rechterbanclij k verkrijgen eene inlaatsluis hij ID ron gele n. In de kruising van het noorderkanaal met
den Altenaselien zeeclijk wordt, in verband daarmede, eene keersluis gesticht.
All ).\M)I INO '\N 1>!;

De afsluiting van de l\Iaas is nabij Op-Anclel oiit\vorpen ten einde de Bomnielerwaarcl
boven den Meichij k op de lage ebben in de nieuwe rivier te doen afvatem-en. Door eene weinig
kostbare verplaatsing der uitwateringssluis kan ook de Bommelerwaarcl beneden den Meidij k
zich dat genot verzekeren.
(t) de groote uiterwaard aan den rechteroever van de Maas worden twee schutsluizen
gebouwd met kolklengten van respectievelijk 50 M. en 100 M. Over den afsluitclam loopt een
rijweg ter verbinding van het land van Altena met de Bommelerwaard.
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In de Maas bij Wel 1 wordt een leiclam gelegd niet de kruin op

1

M. + M.E. en latende

eene opening van 50 M. voor de scheepvaart van de Maas op Go r inch cm. In de toekomst
kan hier echter ccii afsluitclam worden gelegd en de scheepvaart geleid door liet alsdan te
verruimen 1-Teuscieusch kanaal. Ook bestaat er gccn bezwaar om dit kanaal dan af te sluiten en
de scheepvaart aan eene tweede schutting te onderwerpen; cle kosten hiervoor zullen echter door
de aangelegen polders, clie daardoor in nog gunstiger omstandigheden van afwatering en dijksverdediging komen, moeten worden gedragen.
1 IEi 1i.1\V\,\ ci )1;N-a.'I IE ()VERLAIEN.

Bij de samenstelling van liet ontwerp is uitgegaan van liet clenkbeeld dat cle Heerewaardensclie overlaten watervrij zullen zijn afgesloten alvorens tot (le opening van den Nieuwen
Maasmond wordt overgegaan. De kosten voor clie afsluiting zijn evenwel niet in de raming begrepen.
INUN1 )A'1'I1(flB1 II)

\AN i)(Ei\i Ei.

EN AA.

Ten einde de landen om 's-Hertogenbosch en bewesten cle Dieze dadelijk te gerieven,
wordt in overweging gegeven de werken tot verlegging van den Maasmoncl te doen beginnen
niet liet graven van liet zuicler afivateringskanaal , en de Langstraatsche velden al vast daarop te
doen loozen in p1lats van op liet Oude Maasje. Alscian zou dit riviertje zonder bezwaar kunnen
worden belast niet (le afwatering van liet ongeveer 000 1-JA. groote inundatiegebied van
Dommel en Aa , waartoe de onmiddellijk belanghebbenden liet kanaal-ontwerp L1F'.i1AN5 van
1869 (zie hlz. iS) zouden moeten uitvoeren. Voor den tijd, dien de vorming van den Nieuwen
zou dat inundatiegehieci dan
Maasmoncl zoude cischen - naar schatting ongeveer ii jaar
op weinig kostbare wijze in liet genot van cciie goede waterlossing zijn gestelcl. Na opening
van den Maasmond zou liet kanaal weer moeten vervallen, en ook kunnen, omdat de alsclan
verlaagde ebbestanclen te G rèvecoeur cciie voldoende afwatering zullen waarborgen. Voor liet
Rijk zou deze wijze van handelen geen bijzondere uitgaven nieclebrengen aangezien liet zuiderkanaal niet behoeft te worden bemalen zoolang cle Maasmonci niet is geopend.
kAili NU VAN IÇ( )STEN.

Wegens de ruimere opvatting van de nieuwe rivier, de opname der normaliseering van den
Amer, eene meer uitgebreide onteigening cii eenigszins verhoogde eenheiclsprijzen voor arbeiclsbonen en materialen is cle begrooting belangrijk hooger dan clie van liet ontwerp-Lic1oor\N.
Zij sluit niet ruim 14.5 millioen gulden, als volgt verdeeld.
Onteigening........................................ f 5,436,500.—
Grondwerken .......................................,, 6,108,780.—
TÇunstwerken .................... ...... ............ ... 1,277,800.—
Normaliseering van den Amerr .........................,

925,000.—

Algemeene onkosten en onvoorzien ......................

773,000.—

Totaal. . . . »4,5 23,080.
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De onteigening is uitgebreid met de oppervlakten uiterivaai-d welke voor ophooging in aanmerking komen. De aangekochte terreinen , die liet worden vergraven of dooi- werken ingeDuinen worden geacht na volt )Oiing van den Maasmond eene verkoopwaarde van / 1 ,5oo,000.—
te bezitten. Bovendien wordt eene besparing- van nagenoeg twee millioen gulden in uitzicht
gesteld door den overtolligen te ontgraven grond te verwerken in de ontworpen spoorbaan van
's-Hertogenbosch naar Lage Zwaluwe.
PLAN LELY 1879.

Zie plaat IV.
Niet lang na de inzending van liet ontwerp Sci 1 i:imiri i:N()IL1 1 [Nl [S heeft de 1 loofdIngenieur ROsv den dienst der Groote Rivieren verwisseld met dien van Noo rd-B raba n t en
liet w el cle taak van zijn opvolger om de voorgestelde bedding tegen enkele van hooger hand
geopperde bedenkingen te verdedigen. 1 )eze, de 1 loofd-lngenieur Vi\N 1)[k T(n )RN was echter
van gevoelen dat de voordeelen van den nieuwen Maasnionci , opgevat als tijrivier, niet konden
opwegen tegen het nadeel der grootere kosten van aanleg en hij ontving als gevolg daarvan de
opdracht een nieuw ontwei-p samen te stellen waarbij voor het zomerbed van cle nieuwe rivier
zou worden uitgegaan van d e normaalbreeclte van de Maas. De uitwerking van dit beginsel
vertrouwde cle I -Ioofcl-Ingenieur toe aan den heer C. Li-:i x , toenniaals adjunct-ingenieur van den
\\aterstaat , die hem reeds in Juni 1879 tot inzending van een volledig ontwerp in staat stelde.
Dit onti erp ligt derhalve wat de breedte van het zoinerbed betreft, tusschen cle ontwerpen
1 i-i:i.t s en Sci INI:anl:I .1 i-:N ii :i 1 [ENI ts in. Aan cle hand der vastgestelde norniaalbreeclte voor
de Maas, bedragende 1 o M. te Crevecoeur en 170 M. te Loevestein, in de nieuwe rivier
ontworpen 01) I50 M. aan 11 [eleinci en 170 M. hij K ei z e r s v e er. In afwij king van het plan
ScHNl-:lIiE1jENoLTTIJ-N It S is in dit ontwer1) voorts elk denkbeelci tot normaliseering van den
Amer geweerd.
Beneden liet Spijkerboor is de getijbevegïng niaatgevend , de Amer is daar als een zeegat
te beschouw- en en cle nieuwe rivier dient clan ook betracht als daar te eindigen. Eene nornialiseering van den Amer door hooge claninien , gepaard niet de afsluiting- van sommige Rillen
wordt schadelijk geacht voor de afstrooming van cle nieuwe rivier, omdat de bergruimte voor
liet langs Ke i ze rsvee r afkomencie opperwater daardoor zou worden verkleind. Eene norinaliseering door middel van lage dammen zou de afwatering niet schaden , doch evenmin voordeel
brengen , omdat liet verhang tusschen den Dongemoncl en Moercl ij k niet noeniensw -aarcl kan
worden verminderd. \Vel ware eene zooclanige normaliseering bevorderlijk aan de uitschuring
eener vaargeul , doch voor de belangen der schipperij ivorclt het werk der Maasmonclverlegging
niet onclernonien. De riviervorming bewesten K ei ze rsvee r beperkt zich clan ook tot eeing
baggerwerk boven het Spij kerboor.
De ligging van liet winterhed komt met liet plan LI-:EMAXS overeen, ook wat betreft de
groote breedte beneden 1) ron gele ii door het benutten van de bedijking- van liet land van
Altena als noorclerbanclijk voor de nieuwe rivier. Boven Drong cle ii bedraagt de breedte van
liet winterbecl evenwel doorgaande 600 M. , derhalve 100 M. meer dan volgens de twee vroegere
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M. dagwijdte in den Rijksweg door de uiterivaard te
gemeen. Ook de
Keizer sv eer heeft dit ontwerp niet het plitli Sci ix inniU i:N 1 ;i'n vi
bodemsdiepte der nieuwe rivier komt nagenoeg niet dit ontwerp overeen.
De kennis der toekomstige waterstanden is door berekening niet te verkrijgen omdat de
rivier sterk onder den invloed van (1C getijbeweging zal vei- keeren , doch die standen kunnen

ontiverpen. De cloorlaatbrug van

200

°p de volgende wijze \ orde benaderd. Uit eene beschouwing van de waargenomen waterhoogten op het Oude Maasje en den Amer tijdens perioden waarin de Baardivijksche overlaat
heeft gewerkt kan worden afgeleid , dat M. 1. te K ei zersvee r door de verlegging van den
A . P. zal rijzen terwijl in vergeliking met den afstand waarop zich
Maasnionci tot 0.34 M.
de Maas doen gevoelen,
verandering- en in het peil der Merwede bij \V o u cl r i clie in bovenwaarts 01)
mag worden aangenomen dat de verlaging van den middelbaren rivierstandl op de Maas door
verlegging harer uitmonding nog te 0 rave min of meer merkbaar zal zijn. Door nu cciie rechte
lijn te trekken tusschen den M.R. stand te Grave en liet genoenicle peil van 0.34 M.
s veer, wordt voor elk tusschen gelegen punt eene hoog- te verkregen , welke als de
te Keizer,
hoogste grens voor den Ml:. stand der toekomst is aan te merken , aangezien inuners de lijn
van laagwater voor elke benedenrivier hol gebogen is. Om de lijn van M.V. te construeeren
wordt eenerzijds uitgegaan van de aanname dat MV. te Moe rd ij k door cle Maasniond-verlegging
niet zal ivorclen gewijzigd en anderzijds dat de invloed dier getijbeweging nog te L i t h eenigermate zal zijn te merken. Door nu eene vloeiende kromme lijn te trekken rakende bij L i t Ii
aan de volgens liet bovenstaande verkregen rechte ebbelijn en rakende bij Moe rcl ij k aan eene
horizontale lijn ter hoogte van liet bestaande MV. peil , wordt wederom voor elk tusschengelegen punt een hoogte verkregen , welke ongeveer den MV. stand der toekomst aandcndt.
Om (le verhanglij ii bij den grootsten zomerafvoer en storm in zee te bepalen is 01) dezelfde
wijze te werk gegaan , uitgaande van den stand van 10.35 M. + AF. te G ra ve en van een
vloedpeil van 2.50 M. + AF. te Moe rcl ij k. Om eindelijk de hoogste waterstanden te leeren
kennen is een samentreffen van de ongunstigste omstandigheden onderzocht , namelijk een rivierstand van 7.7 3 M. + A.1, te St. Anclries (waargenomen in 1876), een ebbestancl van 2.42 M.
te Ge e rt ru i cle n berg en een vloeclstancl van 3.42 M. + A.P. aldaar (hoogst waargenomen stormvloed op 14 November 1775) onder aanname bovendien dat de Heereivaarclensche overlaten
gesloten zijn en dat cie Noord-Brabantsche overlaten niets afvoeren.
De noorderbedijking der rivier gaat bij \Vell dwars door de Maas, zonder evenwel eene
schutsluis in te sluiten is voorts bij de kruising met liet I-leusdensch Kanaal ten behoeve der
scheepvaartgenieensChal) onderbroken en eindigt bij K ei ze rsvee r , na , zooals reeds werd opgemerkt , vanaf 1) ro lig cie ii , den /\ltenaschen zeeclij k te hebben gevolgd. De zuicierbedijking
volgt de richting van liet plan Li:i-:iXYS tot aan de Donge doch buigt zich clan zuidlwaarts om
volgens het plan ScHxl:n1I:1,1J:N( LrMFNI t; de Langstraatsche havens worden derhalve afgesloten , doch de Donge blijft open. Het peil der bauclij ken ligt overal op minstens 0.30 M. boven
den te verwachten hoogsten waterstand. In den zuiclerhanclijk ligt aan cle Oostzijde van dcii
watervrijen grooten weg te Ke ize rs veer een hulpgat van 200 M. lengte.
De smalle uiterwaarden worden door zonierkaclen beschermd tot zoodanig peil dat overstrooniing in cle zonierniaancicii slechts zelden zal voorkomen. De kade voor de groote uiterwaard
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beneden 1)1- 0 ngel en daarentegen vcrkrijgt cciie zoodanige hoogte dat zij ook bij den grootsten
zoinerafvocr en storm in zee nog zal waken (leze grootere hoogte levert hier voor liet afvoerend
vermogen van liet wintcrhcd geen bezwaar op, aangezien de groote breedte van liet buitendijksclic
terrein ruinischoots daartegen opweegt. De afwatering van deze uiter\vaardl heeft plaats langs
cle Scheisloot, zooals in liet plan LIlA\*
\n\VAIikiN(; \N

in: ]mOKSNI:ln:N J\\iect'kE!'i,

liet noorder afwateringskanaal volgt het plan Li:I:IaN tot op 200 M. ten oosten van
Kei zerveer en breekt dan door den Utenaschen zeeclijk heen om zich rechtstreeks naar de
nieuwe rivier te richten. Hij de cloorsnijding van den zeedijk zijn tot loozing cene sluis en een
st( )omgemaal van 60 \V. P. K. ontworpen, terwijl het kanaal bij L t h en door Cciie keersl uis
in t\veen is verdeeld teneinde op liet bovenpand een hooger peil te kunnen handhaven. Daar
liet kanaal tevens moet dienen voor de scheepvaart op1)0 ssc n wordt naast de uitwateringssluis in den Altenasehcn bandij k cciie schutsluis gebouwd. 1 let buitendijksche kanaalvak dient
tot v )orhaven Langs den binnentccn van den zuiderbandijk wordt eveneens een afwateringskanaalgegraven,
loozcnde in de Donge door middel van eene sbus en een stoonigeiiiaal van i 20 \V. P. K Door
cciie keersluis in de Putsteeg is ook dit kanaal iii twee p:inden verdeeld en wordt dc we
g
geopend om te voorzien in (le \vaterververschiing ten behoeve van de \Vaalwijksclic leerlooierijen
welke door cle opheffing der etijbeweging in de haven, zonder meer, zou worden benadeeld.
oor de \vaterlossing van cene groep lage polders onder Capelle ,- dc Bijsters, dc Binnen Bijsters,
cle polder van 's G reve Id u in - C a PC llc encle ()cstersehc huitendellen - welke door vrije loozing
°P liet kanaal niet voldoende zouden worden ontlast, ivorden aan de Capclsclie haven cciie
sluis en een stoomgemaal van 20 \V. P. K. gesticht, welke hun \\ ater
brengen op liet kanaal.
Daar dit beneden \Vaa 1 wij k ook voor de scheepvaart is bestemd, wordt naast de uitivateringssluis op cle Donge eene schutsluis gCI)OLIw(1 Cu zijn alle over liet kanaal liggende bruggen
be we cgb ca r.
In cle waterlosing van cle lage Dongepolders wordt als volgt grocpsgewijze vo( )rzicii. 11e
polders benoorden de l) lige verkrijgen een sto( nigeniaal van 10 \V. PIK. bij de Gngclanclsche
sluis. Die tuschcn cle Donge Cl] de Oosterhoutsche haven \vorden ontlast door cene uitwatcringssluis met een stoomgemaal vaii 20 \V.P. IK. aui liet Kromgat , hetwclk in verband daarmede
wordt afgcdamcl. ()ok cle Kreck ten zuiden van cle 1-looislobben en liet Gooikensgat oorden
afgesloten, na heide niet liet Kroingat in gemeenschap te zijn gebracht. De hiooge gronden onder
(1) os ter h Odi t , welke thans door deze lage polders hcui water lossen , verkrijgen cenc afvoerleiding langs den i'ïfcntweg naar cle Oosterhoutsche haven. koor de polders bewesten cle Oosterhoutschc haven wordt liet Stcelhoverische Gat boven de suikerfabriek Statcnclam afgesloten en
door een stoomgemaal van 20 \V. P. K. henialen. ( )ok een deel van den Gnuliapolcler zal in clie
bemaling deden.
Voor cle afwatering langs de Bleek en ()ostkil worden geen werken \oOrgesteldl.

34

/'/(7// Lc1' 1879.

-

\VA,t'IRI Nl ..\TTY(.

'l'en einde de laterale kanalen van vercli water te kunnen \O0rzien iioidt voor elk een
inlaatduiker gebouwd (Ie eene bij 1)1. o n ge en in den noiderbandijk de andere bij de 1tteeg
in den zuiderdijk.
\!0 )Yl\l1N(

\ÂN 1 il;

1 [oeivel cle Maas bij \\ ei1 w ordt fgedamd valt liet scheidingspLilit van Maas en \Vaal
namelijk bij N eer-.\ ide 1. Op de gr ete uiterivaard aldaar worden twee
meer henedenivaart
chutIuizen gebouwd met re1)eCtieveIijk 50 M. en 65 M. kolklengte. De .cheepvaart van de
Maas op G or inc hein wordt geleid do r liet te verruimen 1 ieudench Kanaal. De gelieele
Bonniielerwaard komt volgens dit ont\verl) te loozen 01) liet peil der verlegde Maas bij ] Jeu s dcii.
liet land van Altena verkrijgt twee vaste verbindingen niet dcii spoorsveg do 1 cle Bonimiielerwaard (langs \ ii cl ei en langs \V cli).
TIIlkE\VA,\RI)lNCIlE

Itvenals in liet plan

d1lll)II0,ll-(

11'!

Il'1t

VIR1,\I'EN.

wordt verondersteld dat deze bij de opening

van dcii nieuwen Maasni )nd zullen zij mi opgeheven.
l\t \l\III

II1lll) \\N lm\I\lI1. IN .\,\.

'len behoeve van liet inundatiegebied om 's-1 le rt ge nb osch en bewesten de Dieze kan

$69 worden uitgevoerd, in verbinding niet liet zniderafwatevan
liet lanaalontwerp-LlllA
ringskanaal. De kosten daarvan kunnen echter liet ten laste van liet Rijk komen en evenillin
clie van de -ils' evoig claarvan meer uitgebreide bemaling aan de Donge.
l'05I'l'N.

De kosten van dit ontwerp zij n geraanidi als volgt
5220000.—

Onteigening .................. ............. ...... ..f
(ronciwerken .......................... ........... ..

4,085000.—

Kunst\verken .......................................

1605 ,000.

Algemeene kosten en unvoorzien ......................7 80 ,000.—
Totaal .....

f 11,60.000.—

De verkoopwaarde der niet te vergraveim doch wel in de onteigening begrepen terreinen
nulli en
nuil ioen gulden terwijl bovendien eene besparing van
ivordt geschat
01) 2

gulden in uitzicht wordt gesteld door den uit cie rivierbedcling te verwijderen overtolligemi
grond te verwerken in de ontworpen spoorbaan van 's-1 1 er t oge mi ho se Ii naar Lage Z v al u we.

ifi'
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VOORBEREIDING VAN DE WET TOT VERLEGGING VAN DEN MAASMOND.
et de drie geschetste ontwerpen achtte de toenniil ge Minister vaii \\aterstaat 1 landel
Xijverheid, j lii. G. j. G. K titO 'K ten aanzien van liet vrazi stuk der Maasmondver!eging
\ >1d eiid e licht ont.sti ken om de \\ctgevende
Macht in i veioeging te kunnen geven in beginsel
cii

tot (le Uitvoering dezer ver strekkende riviervci-hetering te besluiten. De v rilling dci: str( mi banen
de \\aal en de Merweden was in zooditiiig stadium geG uiten dat de sI uiting der 1 lecrewaai
-deiic1ie overlaten binnen afzienbaren tijd zou kunnen worden ter hand genomen en alle rivier01)

k widigen waren liet er over eens dat cciie fd encle verbetering van den \vaterstaatstocstand langs
1\hias en \Vaal alleen kon worden verkregen door voor de Maas een zelfstandigen mond te openen,
iii hesti md er ook U( )g verschil van gevoelen mtrcnt de aan de nieuwe bedding te geven itfuictingen. Lit de ontwerpen voor den Maasniond was een vi ildi ende scherp onil ii nd beeld verkregen
van dcii 1 inivan
(le gevolgen cii de kosten van liet werk 1 mi ten aanzien van de nog hangende
strijdvrag- en op de vruchten eener nadere de uitvi erin nooclzakel ii k voi oafgaancle studie te kunnen
vertrouwen zonder (lat de wettelijke voorbereidin g hierop langer behoefde te wachten. Ihj brief
van
Januari 1880, als bijlage II hieraclitei- afgedrukt, richtte de Minister zich dan ook tot
Gedeputeerde Staten van
oord - 1 ra b a ii t ten einde de niedewerking van dit College iii te
ii iepen tot liet verkrijgen der iiiii idige saiiienuerking tussch cii liet kijk, de Provincie en de
onmiddellijk belanghebbenden naarmate van (le verschillende betrokken belangen en krachten,
terwijl Zijne Excellentie tevens aan den 1 loofd-Ingenieur ID )sv te 's- Iie rtoge uh osc Ii de
opdracht \ ersti- ekte niet liet Gewestelijk bestuur in overleg te treden omtrent de onderdeclen
van liet werk en de verdeeling van dc kosten.
Met de meeste bereidwi1Iihcjil werden de \oorstellen der kegeering iii N oo rd-B ra b ait
1

intva ngen. In cciie L)uitengewonc vergadering der Staten werd onveruij Id liet besluit gen nuen
tot oprichting van ccii ,. \Vatcrscliap tot bevi irdering der verbeterin g
v
estad
n
iii liet noordoostel ij Is deel van
oord - Er ah a n t', welk besluit onder dagteckenig van 10 Mei
,880 s Km mnins gi edkeuring verwierf. L)e hoi ifdtaak van (lit waterschap zou zijn eene regeling

te treffen aangaande dc te verstrekken bijdrage in de kosten der uit te voeren werken. 'lot
vom rl ichting van belanghebbenden stelde de 11 odE-! ugen ieu r ID )5l, (id. $ J (lui 1880, de reeds
vermelde nota op ) aangaande liet doel en de algemeene in richting dier werken. Ni ig in de
zomervergaclering der Provinciale Staten van t $$o, kivani met gunstig gevi mlg een voorstel ter
tafel om in cle kosten van den Maasnionci uit de provinciale ka.s met een bedrag van/. i , 000,000.
bij te dragen, en de i ngelanden van liet nieuwe waterschap bepaalden in Ii cinne vergadering van
6 April I $$ i, clie snbsidie hunnerzijds 01) f 2,000,000-.
Beide Cohlegin grondden hun subsidiebesluit op cle nota ID si: en verbinden daaraan bovendien enkele voorwaarden , zooals blijkt uit
liet besluit der Staten van No)) rd - Ii rai) a n t , dcl. 15 Juli 1 $$o en uit de overeenkomst tussclien
den Staat der Nederlanden en liet bedoelde waterschap, dcl. 23 April t $$ 1 , welke stukken

Zie liiiIaire 1.
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respectievelijk als bijlagen III en IV hierachter zijn afgedrukt. Bij de bepaling van die bijdragen
werd uitgegaan van liet beginsel dat de eigenlijke rivieriverken ten laste van den Staat zouden
komen, doch dat de subsidies van de provinCie en liet waterschap te zanien de kosten zouden
moeten dekken van de bijzondere voorzieningen , noodig om de bestaande verhoudingen van gemeenschal) , afwatering enz. volgens de locale belangen aan den nieuwcn toestand aan te passen.

WETSONTWERP.
lie t de toegezegde suhsidin achtte de Regeering zich genoegzailm van de mede\\ erking
der betrokken streek verzekerd om de verlegging van den Maasmond hij de ivetgevende macht
aanhtngig te kunnen maken en bij Koninklijke Boodschap van 27 Mei i i bereikte de Tweede
Kamer (1cr Staten-Generaal een daartoe strekkend ontwer) van ivet, hetwelk in de volgende
bewoordingen was vervat
enz.
Allen , clie deze zullen zien of hooren lezen , salut! doen te weten
Alzoo \Vij in overweging genomen hebben , dat liet in het algemeen rivierbeliing en ter
verbetering van den waterstaatstoestiind in de provincie N oord - B rab a ii t noodig is de uitnionding van cle rivier de Maas in de \Vaal bij \V o u drie Ii cm te verleggen naar den Anier
Zon is het, dat \Vij , den Rtid van Stite gehoord en met gemeen overleg der StatenGeneraal , hebben goedgevonden en verstaan , gelijk \Vij goedvincien en verstaan bij deze

Eenig Artikel.
1 )e uitmonding van de rivier de Maas zal worden verlegd naar den Anier.
1 )aarvoor zullen de volgende werken worden gemaakt
e , een riviertak, aanvangende in de Maas aan het 1 leleinde, henoorden 11 ccli k huizen, ten
noordenlan gs 1-1 cii sde ii, door liet onbedijkte gebied van liet Oude Maasje, langs K ci ze rsv eer,
tot de vereeniging met de Donge
liet normaliseeren van den A nier
b. het afsluiten van het gedeelte van de rivier de Maas beneden 11 e ii s cle n
. de kanalen en andere uitwateringswerken , noodig voor de afwatering van de landen
gelegen langs cle nieuwe rivier en in het inundatiegebied van de Dommel en de Azt nabij 's Herto ge mi bosch
d. clie tot irrigatie , tot behoud van cle geuieenscliap met en tot herstel van de gemeenschap
over cle niedi\ve rivier.
Lasten en bevelen , dat (leze in het Staatsblad zal worden geplaatst, cii dat alle ministerieele
de1)artementen , autoriteiten , collegien en ambtenaren , ivien zulks aangaat , aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

1 )Or1/e'/ZdZ//g
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Ter algemeene omschrijving van (le volgens dit wetsontwer1) uit te voeren iverken was de
nota

ft >i: nagenoeg in haar geheel in cle Meniorie van belichting ingelascht. 1 )ie werken

vertebenivoordigen cicrliiilve in groote lijnen liet Maasmond-ontwerp
aangevuld niet cle verruiming van liet 1 leusclensch Kanaal, volgens het ontwerp Lii .v , en niet
een afivaturingskanaal naar 11 cdi kh n i ze ii voor liet inunclatiegebicd om 's 1-1 ertogenbosch
hetwelk in geen der vorige ontwerpen voorkwam. De Minister heeft liet ontwerp Sci 1 \iann:l
N ii:i'in:x it
tot grondslag voor hetwctsontwer1) genomen omdat daarin de ruimste opvatting
van de nieuwe rivier werd gehuldigd en cle daarvoor geraamde kosten derhalve l ie t hoogste
cii fer aanwezen ; zonder (lat de Minister zich nochtans aan eene bepaalde rivicrbrceclte heeft
gebonden of voornit is geloopen 01) liet met de proviiicic te houden overleg omtrent de voorziening in cle belangen van afwatering, irr igatie en verkeer te land en te water. Daar de sluiting
van cle llccrewaardcnsclie overlaten , zoodra cle verbetering van de bencclen-\Vaal haar zou
gccloogcn , in elk geval in 's Ministers bedoeling lag, onafhankelijk van liet lot van liet onderhavige wetsontwerp , is die hierin niet opgenomen. Ten einde de gedachten omtrent cle toekonistige ivaterstanclen te bepalen \vordcn cle nieuwe rivier en de Amer vergeleken niet de Lek en
de Nieuwe Maas , waarbij clan K ei ze rs veer en VIa a rcl iii gen onderling vergelijkbaar zijn , en
daaruit ivorclt cle conclusie getrokken dat de verliooinç van ebbestanclen te K ei ze rsvee r hij
den waarschijnlijkcn afvoer der bovcn-M aas door ccnc behoorlijke normaliscering van den Oner
zal ivorclen te niet gedaan. De in cle Memorie van Toelichting gegeven raming van kosten
samengesteld als volgt
Onteigening ................................../
Grond werken ............ ............ ........... ..
Kunstwerken ..
.... .... ..... ..... ...................
Normal iscering van den Amcr .....................
Draaibrug en verdere werken aan het blcusclenscli Kanaal

5,400,000.—
6,2 20,000.-1,360,000.-1,020,000.-----

,,

i 20,000.---

i\ lgcmcene kosten en onvoorzien .......... ....... ...

930,000.--

t 15,050,000...is ruim een half inillioen gulden liooger clan clie van liet ontwerp Sc:i 1 \I:11l:I,1IN II .T1-11\I [,
zou wegcn5 cle opname van de verruiming van liet J-lcusclenscli Kanaal niet den bouw van cciie
draaibrug daarover en de nfclamming van de Maas te \Vcl 1 als ivcgens cciie kleine uitbreiding
van cle nornialisucring van den Amer en van de kunstwerken. Voor hetafwatcringskanaal naar
1-1 ccli kh u i ze n zijn in de raming van kosten geen fondsen cutetrokken.
1 let \vetsontwerp gaf, zoowel hij de schriftelijke voorhciuiclingcn als hij de openbare bcriiaclslagingcn in cle heide Kamers der Staten-Generaal aanleiding tot brcuclvoerigc discussie's , met
liet gcvclg dat cle bewoordingen der wet, welke ten slotte in cle Tivcccle Kanier niet 5 tegen
2'i stemmen en iii de Eerste Kamer met 21 tegen 18 stemmen werd aangenomen , zoowel in
de beivcegrecicn als in liet eenig artikel vrij belangrijk niet clie van liet ontwerp verschillen. 1 )ie
wet toch luidt als volgt
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-\llcn clie deze zullen zien of hooi- en lezen salut doen te weten
Alzoo \Vi in overweging genomen hebben dat in liet algemeen rivierbelang en ter verbetering van den waterstaatstoestand van Noord - II rab an t nooclig is tot dc volledige afscheiding der rivieren de Maas en de \Vaal over te gaan
Zoo is liet dat \Vij den Raad van State gehoord en niet gemeen overleg der Staten(cneraal hebben goedgevonden en verstaan gelijk \Vij goedvinden en verstaan bij deze
Eenig Artikel.
Dc uitmonding van de rivier dc Maas zal worden verlegd naar den \incr.
Daarvoor zullen cle volgende werken w( )yden gemaakt
a. een riviervak, aanvangende in cle Maas aan liet 1-leleinde beno )rdcn II cdi k Ii cii zeil
ten noorden langs Iie us cle ii, door liet onbeclijkte gebied van het Oude Maasje langs K ei ze rsveer tot de vereeniging niet (le 1 )ongc
nier daaronder begrepen liet aanleggen van nicuve en liet
lie t nornialiseeren van den
vcrhoogcn en verzwaren van bestaande hekaclingen langs clie rivier tot voorbij Drininielen en
langs cle Donge allen tot cle hoogte van minstens 2.64 M. + AF.
7. liet afsluiten van liet gedeelte van de rivier de Maas beneden lie ii s den

cle kanalen en ancleic uitwateringswerken nooclig voor cle afwatering van de landen gelegen langs cle nieuwe rivier en in liet inundatiegebied van cle 1 )onimcl en de Aa nabij
's - Hei- t oge ii bos cli waaronder begrepen is liet op peil houden der afwateringskanalen alsmede
van de Bleek en Oostkil en wanneer zulks noodig mocht blijken ook voor cle gronden langs den Amer.
cle werken tot irrigatie tot behoud van de gemeenschap met en tot lrstel van (le
gemeenschap over cle nieuwe rivier.
lot cciie geleidelijke beteugeling der l-Teereii aardensche overlaten zal worden overgegaan
niet dien verstande dat de volledige afsluiting niet zal plaats hebben clan gcliktijclig niet de
opening van liet riviervak sub a in dit artikel genoemd.
Lasten en bevelen dat deze in liet Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministericcic
I)epartementcn Autoriteiten LollegiLn en Ambtenaren wien zulks aangaat aan de nauwkeurige
uitvoering de Ii and zullen lii )ciclen.
(egeven te s-( l ravenh age dcii 26C11 Janciari 1883
\V 11, LE M.
1 )e Minister van \Vatcrstaat Handel en Nijverheid
- KLERCK.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Januari 1883.
De Minister van Justitie
A. K. j. M O DDELM AN.

1 oJie'/ - '///g eau (I'oc t tot vu-/çging zan L'uz Jlaasuuuo,id.
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lot toelichting van cle punten van verschil niet de bewoordingen van liet wetsomtwer p zij
liet \Olgefl(1C opgenicrkt.
\\IJJl\I]:\! 1JIVDl\k1pK,

1 )e t e\cgingcn aan liet eenig artikel sub a 2de lid en sub

voorgesteld door den
hadden ten doel de redactie der wet zooveel niogetijk gelijkluidend te
doen zijn met liet bepaalde resp. sub 40 en 20 van liet subsicliebesluit der Noord-Brabantsche
tati'ii d.d. IS Juli 1880 en wel naar aanleiding van ccii bij de 'l'weede Kanier ingekomen
heer Hiip 1k 1< LICK

idius van 23 ,tatenIedeii uit liet m ordwesten dier provincie , gedagteekend
TO November 1882.
1 ):eirin t oh drnkken die leden hunne bezorgdheid uit , dat liet noordwestel ii k deel van No ) r d11 Ii

un t niet genoegzaani tegen beiiadeeling door de verhoogde waterstanden op liet Oude Marisje

en dcii \ nier zou zij ii gewaarO igd indien liet tot stand komen der bekadingen langs den \ iner
de l)onge alsmede liet 01) peil houden van de afwateringskanalen Cl)
(le Bleek en Oostkil
niet bij de wet werden gestipuleerd.

011

Jso t I\1ElINT

van

1 )e toevoeging der zinsnede omtrent de Heerewaardensclie overlaten aan l ie t een ig artikel
liet wetsontwer1) , voorgesteld door de hieeren R
t en K( >1)! strekte tot wegnennng

van liet Ii ofdbezw-aar , hetwelk in de meeste der vele en lange redevoeringen teken liet voorstel
der Regeering had gegolden. De Minister had hieromtrent namelijk steeds voorop gesteld, dat
1e geleidelijke sluiting dier overlaten in de naaste toekonist onvermijdelijk zou moeten plaats
hebben naarmate de rivieriverken op de \Vaal en de i\lerweden zouden vorderen , wdt ook liet
lot van liet onderhavige wetsontwerp zonde zijii daartegenover stelden vele Kanierleden evenwel
(le nieening dat liet niet aanging in de wet tot verlegging van dcii Muiasmoncl van de sluiting
dier overlaten geen gewag te maken , waar de uitbetaling der toegezegde stibsidin door de
provincie en liet waterschap, volgens de gestelde voorwaarden van de ophiooging dier overlaten
afhankelijk werd gesteld. Daarbij kwam dat de (3eldersche Kamerleden de opheffing der samenloeiingvan Maas en \Vaal bij Loe veste in in elk geval aan de sluiting der Heerewaarclenschie
overlaten wilden doen Vol rafgulan terwijl cle Noord-Brabantsche leden juist liet tegendeel verlangden en derhalve niet konden toesteni mcii dat de Maasnionci ZIn worden geo end uilv wens
cle 1 leerewaardensche overlaten zouden zijn opgeheven.
lIet onderliuivige amendement nu dat eene geleidelijke betengel ing dIer verlaten bepaalde,
zoocluung dat cle volledige afsluiting gelij ktijdig niet de opening van deii Mulasni( )nd zou geschieden,
was in staat clie verschillende meeningen tot elkancler te brengen.
2

\ÏF,N1I;IJ-;\ - I Ri )i:L1.—lce( Ii.

1 let tueecle uiinenclement, door dezelfde leden voorgesteld en door den Minister overgenomen,
strekte oni in cle beweegreclen cle r wet te omschrijven , dat liet nooclig wuis tot cle volledige
afscheid ing- der rivieren cle Muiuis en cle \Vaal over te gaan ," in plaats van de uitmonding- van
de rivier cle Maas in de \Vaal bij \Vo ucl r ie lie in te verleggen naar den Anier'.

1 oorhc'reidziigvan de wet tot 7'c;/iiilg 'an den Jfairsmond.
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Na het meclegedeelde omtrent cle sluiting- der 1-lecrewaardensche overlaten schijnt eene toelichting dezei- wijziging overbodig.
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Met het bij de wet van 26 Januari 1883 bepaalde omtrent de Heereivaarciensche overlaten
8 van het besluit der Noord-Brahantsche Staten dcl. 15 Juli 1 $80 en art. 2 sub h
waren nu
der overeenkomst tusschen den Staat en het Waterschap cid. 23 April 18$ i , niet meer in overeenstemming als gevolg waarvan de genoemde Staten, onder dagteekening van 4 Juli 1 883 hun
besluit dienovereenkomstig wijzigden , zooals hierachter in bijlage V is aangegeven en de Staat
op 30 Augustus 1883 eene nieuwe overeenkomst met het Vaterschap aanging, onder intrekking
dci- eerste clie gewijzigde overeenkomst is hierachter als bijlage VI afgedrukt.
ULT( LIV) L'kl)

1 )NIAVEE

1'.

De Minister wenschte, zooals uit het voorgaande blijkt, het Maasmonci-ontwerp waarop
de wet van 26 Januari 1883 berustte , slechts als een voorloopig schema voor de uit te voeren
werken beschouwd te zien. Eenmaal door cle \Vetgevende Macht in beginsel tot de scheiding
van Maas en \Vaal besloten , zou de tijd voor de kostbare cletailopnemingen en het nader overleg
met belanghebbenden zijn gekomen , waarna eindelijk tot de vaststelling van alle bijzonderheden
der uit te voeren werken zou kunnen worden overgegaan. De Minister gaf in de beide Kamers
evenwel tevens de verzekering dat niet de uitvoering niet zou worden begonnen alvorens cle
Staten-Generaal in staat zouden zijn gesteld om over die werken in hun vollen omvang te kunnen
oordeelen bij de in te dienen wetsontwerpen tot onteigening der benoodigde gronden zou zich
daartoe van zelf de gelegenheid aanbieden. Getrouw aan deze toezegging heeft cle Minister een
tweetal jaren later, bij cle indiening van de onteigeningswet ten behoeve van den aanleg der
nieuwe rivierbedcling , het zoo volledig mogelijk uitgewerkte ontwerp der lQegeering aan cle
Volksvertegenwoordiging overgelegd. Gi'ootencleels omschreven in de bij het wetsont\\'erl) =
later cle wet van ii December 1885 (Staatsblacl. No. 234) - behoorende Memorie van Toelichtiig
met bijlagen , en overigens in een zestal ter Griffie gedeponeerde nota's met teekeningen en
cciie algemeene raming van kosten , was dat ontwerp samengesteld zooals schematisch op plaat V
is aangeduid. Met het voorloopig ontwerp hetwelk aan de Maasmonciwet ten grondslag had gelegen , vertoonde dit plan enkele niet onbelangrijke punten van verschil, terwijl ten slotte bij de
uitvoering van cle werken wederom ten aanzien van onclei'scheiclene onclercleelen, in hoofdzaak ingevolge het nader met belanghebbenden gepleegde overleg , van het Regeeringsontwerp van 1 885
is afgeweken. Om niet in herhalingen te vallen wordt cle beschrijving van dit ontwerl) en van
de bedoelde afwijkingen hier achterwege gelaten; de gelegenheid om daarop terug te komen zal
zich vanzelf voordoen bij de onderscheidene hoofdstukken van de volgende afcleeling: De beschrij ving van cle uitgevoerde werken'.

DERDE AFDEELING.
BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN.
Zie llaat \l.

HOOFDSTUK 1. RIVIERVAK 1-IELEIND DONGEMOND.
KR '1 I1'TNi

l)e in liet \ oorlot Ipige ntocrp, lict\velk aan cle l tasniolRInet ten grondslag, heeft gelegen,
ingenomen richting is van II dci nd lot
ort, zoowel in liet Regec11
rit sOlitner1) \ln 1
ils bij de nitvocring, aaligmuniden, doch verder l)enedeiinaarts is daar\in
tfge\tcken in dien zin dat tnsschen 1! ago o rt en K e ze rs veer niet de bedcling van liet Oude
voor cle nieut e rivier

\ltiise is gevolgd, flair de rivier in eene noord\valrtsche bocht zoo (licht niogelijk litigs dcii
band ii k van liet land van \ ltena is gelegd,
verlcg
van

lot deze wij ziging werd besli )ten na gehouden

niet dc eigenaren en de ptclitcrs van de uitgestrekte liouilindcn aan den recli Leroever

liet Oude Maase die, hoofdziLcl ijk in de Lnigstraat, liet centrnm van den hunihandel

wonende, er terecht bezwaar tegen hadden door cciie breede rivier van ii unne perceelen te
oorden afgesneden
nienti e tried ti te

\Vel is waai- nnn de oppervlakte der te ontçraven terrei tien volgens heL

Cluch zulks voerde niet tot meer grondverzct of tot grootere kosten aangezien

dc hooiperceelen aan Inni noordelijk niteincie lager gelegen en van mindere hoedanigheid Waren
dan In gs de oevers vati het ( )ndc i\1aijc Bovendien zon dit riviertje nn voor dc zuiderifititering
cii vut ir cle sch(jepvaart 01)
dc 1 .ingstriitsche hiivcns kunnen dienst doen zoodit liet graven van
een afzonderlijk kanaal ten zuiden van de nieuwe rivier kon worden ontgaan. t)
fet liet oog op (le nitvocring de ,- werken had de gewijzigde richting het belangrijke voordeel, dat de rivier znoveel niogelij le gescheiden bleef van liet Oude Maasje cii dat de grondo erken tijdens de uitvoering derhalve door omkidingen tegen beschadiging door overstroomings0

itcr uit den Baardwij ksclicn overlaat en st irnivloedswiter uit den Amer konden worden

beveiligd. Daartoe werd elk der achtereenvolgens gevormde riviervakken als een

°l zich zelf
stiuid o crk beschouwd, zoodaing dat alle ontgravcn grondniassas telkens in de dijken en kadcn

of in speciale gronddcpots werden geborgen. Van cle Killen van liet Bergsche veld werd

l,itcr is

Hill

icrsc]ollciidc icdcnen toch cce ziiiilcrof\vatcrjflksktniaj egrilvcn /ic Hoofdstuk \'.
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derhalve als losplaatscn geen Partij getrokken en zulks zou trouwens ook niet tot hezuiniging hebben geleid. li e t eenige nadeel van de gewizigde richting der nieuwe rivier was dat
(le weg van Cii pe1 1 e naar liet land van Altena nu do )r twee rivierovel'gangefl zou worden onderbroken, in welk bezwaar evenwel met betrekkelijk weinig' kosten kon worden voorzien door liet
t Oude Maasje van lQijkswege aan te koopen en door cciie opliaall)rUg te
pontveei' over lie
vervangen.
1 )e as der nieuwe rivici' bestaat uit cciie aaneenscliakeliig van flauwe bochten , waarvan de
liggig als 't ware door de 1 )1mtse1ijke omstandigheden was aaligewezen. Beginnende in de Maas
bij Kilometerraai XXX der herziene rivierkaart , keert zij dc holle zijde noordwaarts om evenwel
soeclig een buigpunt aan te wijzen teneinde de vaargeul langs den Heusdenschen wal in de
diepte van de Doode Maas te brengen. \Vestclijk van 1-leus den verandert de kroniniing anderdat langs den kortsten weg liet onbeclijktc gebied van liet Oude
maal van richting, zoodanig
Maasje wordt bereikt, en vervolgens vlijt de rivier zich volgens eene doelmatige bocht tegen
den Altenaschen bandijk aan, om dezen te volgen tot K ei ze rs veer, alwaar zij ten slotte
de bedding van liet Oude Maasje innecuit.

A FM FTI _NG I;N.

De breedte en de diepte van liet zomerbed passen zich bij 't Heleind en bij den Dongemond respectievelijk aan die van de Maas en den Anier aan. Diensvolgens bedraagt de breedte
, niet cciie sterke trompeti 6o M. aan liet boveneinde en 300 M. bij den overgang in den Anier,
1) Dat de toename der breedte op liet bovendeel der
vormige verivijdmg tusselien die twee punten
rivier zoozeer is beperkt , had ten doel eene te sterke daling der waterstanden boven 11e dik-

Si

kleine rivierafvoeren te voorkomen , en ook oni zooivel liet grondverzet als de oppel'Ii u i ze n
vlakte van de dooi' vergraving blijvend aan de cultuur te onttrekken terreinen binnen zou nauw
smaller
mogelijke grenzen te houden. Bij de uitvoering is liet zonierbed gemiddeld ongeveer 10
ingegi'aven dan niet de genoemde breedten overeenkwam 2 ), ten einde tegen eenige onvermijde-

11

lijke inscli;iring van de nieuwe oevers te zijn gewaarborgd en ten aanzien der te verdedigen
pocdig nadat (le
oevervakken ongestraft de aanwijzingen(Ier natuur te kunnen afwachten.
nieuwe rivier aan liti'e benedeuzijde was geopend (leed zich evenwel (le behoefte aan cciie
doorgaande voorzienig langs de beide hoorden gevoelen , \vclke dan ook sedert geleidelijk
is aangebracht en thans nagenoeg is voltooid daarbij werd telkens (le plaatselijk bestaande
oeverlijn, nd egaliseering bestendigd z( )ndcr aiigstv;il lig aan de oorspronkelijk vastgestelde rivierbreedte dc hajid te houden.

Kilotuctei' bcncden 't Flcleiid 200 \I.
i t
Bij 1)10 ngel en,
T) ongele 0, 250 M.
0
» 1< e izcrsvccr, iaS
K e ze rs v cc r, 300 \1.
(leo L)ongemond 3.2
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De hudemsdiepte is vstgestelc op 1.20 M. ± N.A.I. 1) aan 't 1-leleind , regelmatig toenemencle tot 4.64 M.
N.A.P. bij den mond der Donge deze helling , overeenkoniende met
4
M.
per
Kilometer
bedraagt
mcci- dan de gemiddelde helling op de Maas boven 14e cli k0. 1
Ii n i ze n , doch belangrijk minder dan die op den genormaliseerden Amer. Voor de vorniing der
genoemde hodenisdiepte is beiiedeii Ii ago o rt zuiniglieidshalve zoovecl mogelijk gerekend 01) dc
uitschurende werking van den stroom door namelijk die diepte kunstmatig niet verder te vormen
dan tot den onderkant der klei- of veenlagen en de oprniniing van het daaronder gelegen zandprohel aan de natuur over te laten. De hier naar gevormde diepte bedraagt van 1-1 agoo it tot
K e iz ei- s veer 0.50 i\T. minder dan de ont\vorpeu hodemscliepte , terwijl dat verschil verder westwaarts tot aan den mond der Donge geleidelijk toeneemt tot een maximum van i.io M. doordat de rivier aldaar horizontaal is doorgetrokken. Bovenwaarts van F1 agoo rt waren cle te doorsnijden grondlagen niet van dien aard dat cciie eenigszins regelmatige profieivornhing door
stroomschuring mocht worden verwacht. Zie fig. r.
De vastgestelde bodemsdiepte gaf geel) waarborg dat de scheepvaart op liet bovendeel der
nieuwe rivier ook bij kleine Maasafvoeren tijdens laag water cciie voldoende vaardiepte zou
vinden vooral bcoosten 14e u sd en was dit een belangrijk punt niet liet oog op cle doorgaan(le
vaart van de Maas op Go r in clie iii. 1en einde nu ten allen tijde cciie vaardiepte van minstens
M. te verzekeren is 01) liet hovencleel der rivier eene scheepvaartgeul gevormd , breed 40 M.
in den bodem. Deze ligt aan 't IIeleincl op 2.20 M. ± N.A.P., vd6r 1-1e u sden op 2.50
M.
N.A.P.
en loopt dan westwaarts ongeveer horizontaal door oiii zich ten slotte bij Gans o yen in den
2

rivierbodem te verliezen. De vaargeul ligt niet aan cie holle zijde, doch volgens cle as der
rivier, ten einde cle groote diepte niet te dicht onder de nieuwe oevers te brengen.
Aan de beloopen van het nieuwe rivierbed is in 't algemeen ecne helling gegeven van 5 op
i voor zoover liet profiel in den droge werd gevornicl en van 3 01) 1 waar zulks onder water
l)iaats had. Alleen liet riviervak in dcii polder van Herpt en Bern maake \vegens den zandigen
aard der doorsneden grondlagen , daarop eene uitzondering hier is Cl' naar gestreefd aan de
nieuwe becicling zoo na mogelijk de gcdaante te geven , tot welke liet theoretische dlwarsprofldl
anders toch spoedig door uitschuring zou worden vcrvormcl. Uit een ill„,c.„,tcl(1 onderzoek naar
bestaande hellingen in het bed der Boven-Maas nI, in vakken waar geen scherpe bochten noch
oeverclecligingeii werden aangetroffen, trad aan liet licht , dat dc bolle zanclige oevers eene helling
van ongeveer 1 5 01) 1 aannemen , welke naar cle as der rivier toe geleidelijk tot 30
01) 1 verflauwt
en dat cle holle oevers nog bij een beloop van 3 op T onder water in rust blijven. Hiernaar
ivcrclen (le bolle oevers van liet rivicrvak in den genoemclen polder tot °p 2.50 M. onder niaaivciclshoogtc gevornicl onder een beloop van 10 01)
i en beneden dat peil, tot cle boclenisclieptc
van cle scheepvaartgeul , onder 15 01) T
, terwijl de holle oevers, evenals iii de overige rivier
vakken beloopcn van 5 op i of 3 op i verkregen , al naarmate de werken in den droge of
door uitbaggering plaats hadden. Zie de clwarsproflelen fig. 2.
Bcnedenwaai-ts zijn de ingravingen bij liet \Vijclvlietsclie gat - ongeveer i Kilonieter
de sanienstelling- van het ontwerp gold ncg het A.P. als vlak van vergelijking, doch tijdens de uitvoering der erken is liet N.A.P. ingevoerd, liggende te H e cli Is 1iii i ze n en te 0 eer t r n i cle nb erg 0.14 M. ilooger,

F. i.
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ten einde cle oevers van het Oude Maasje niet meer dun
strikt noodig aan te tasten en de werken tot riviervorming hebben zich van duar tot aan den
mond (ler 1 )onge dan ook beperkt tot het uitbaggeren van eene geul ter breedte van 210 Nl.
NAP. Voor dit riviervak
tot 240 \l (fl) de reeds genoemde diepte van ongeveer 3.54 N1
beneden

jÇ ei ze rsvee 1'

gestaakt

werd derhalve n6 de opening van den Maasmond niet alleen op verdieping
verbreedmg door de werking van eb en vloed gerekend.

doch tevens 01)

liet winterbed is 500 M. breed gemeten tusschen de teenen der bandijken. Âlleen tegenover lie us den komt over korten afstand eene verwijding tot een maximum van 800 M. voor,
niet het oog op de groote hoogte van de lilter\vaard op het eiland N ede r hem er t. \Vesticaarts
van K ei ze r s veer loopt het winterbed geleidelijk te niet.
De lengte der rivier bedraagt van 't 1 leleind tot IK ei ze r sv eer ongeveer 22 Kilometer en
tot aan den mond der Donge 3 Kilometer meer.
I,I(a;IN(;

\',\' 11]'1' \\TIIlklllI ).

liet winterbed ligt in zijn geheel aan 6ne zijde van liet zomerbed omdat de uiterwatrdpolders daarbij voor de exploitatie gunstiger afmetingen konden verkrijgen en bovendien de
kosten van aanleg der zomerkaden uitwegen enz. tot ongeveer de helft werden teruggebracht.
liet ligt evenwel niet overal aan dezelfde zijde van het zomerbed oiiidat de plaatselijke gesteldheid der doorsneden lanclstreek ziel) daartoe niet leende. Immers tegenover Heus den was de
ligging van het winterhed 01) den noorderoever als van zelf aangewezen, terwijl het daarentegen
bij Hei z ersvee i' aan de zuidzijde der bestaande bedding van het Oude Maasje moest vallen
ten einde de vrij kostbare opruiming der stroopapfabriek op den noorderoever te ontgaan. Ook
was het gewenselit de uiterwatrden in liet buitendijksche gebied van het Oude Maasje aan de
zuidzijde der rivier te brengen niet liet oog op den hooibouw van uit de Langstraatsche dorpen.
Beneden ii en sd en moest alzoo eenovergang plaats hebben en liet minst nadeelige punt daarvoor bleek te zijn gelegen hij Ga is oven nieer benedenwaarts towli zou de afvoer van hoog
opper\vater door de dwars overloopende zomerkaden blijkens de berekende verhanglijnen in
grootere mate worden benadeeld en een meer hovenwaartsehe overgang was niet met cciie
doelmatige kronuning van de as der rivier overeen te brengen zonder in de bebouwde kom
van 1)0e ve ren te vallen. Ten emcle oostwaarts van 1-1e ci scl en een overgang te vermijden liggen
cle uiterwiarden aldaar, tot in aansluiting niet liet winterbecl van de Maas, aan den rechteroever.
De uitercvaarden liggen in den polder van Herpt en Bern geniiddelcl 01) 2.36 M. + N A.
tegenover Iie ci scle ii o. 50 M. c i Nl. ho ger, tusschen liet 1 leusdensch kanaal en 1) ron ge1 en
0.50 M. -H N.A.I.
op ongeveer 1 M. -- N.A.P. en verder beneclenwaarts op slechts 0.40 M.
De Rijksweg door het winterbecl te Ke i ze rs veer is argegraven en in verband daarmede
kon de oorspronkelijk ontworpen doorlaatbrug aldaar achterwege blijven.
1

1 )e noorderrivierdijk begint hij de beclijking van cle Iioinnielerwaarcl onder

e II en loopt

door tot aan den nionci der Sclicisloot hij Hei zei's veer, alwaar hij door een dwarsdani niet

oii/iv/iik 7.
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den zuiderhandij k van liet land van -\ ltcna is verbonden.

11
Bij de kruising met het 1 leusdensch
kanaal ten behoeve der selieepv trtvei- hinding- onderbroken is hij oustuaarts daarvan tot aan
(le bedij king van dcii afgesneden Bernschen polder, slechts leidij k.
1 )e zuiderrivierdij k 10 pt eerst van dcii 1 Joogen Maasdijk onder II cd k ii n i zen tot den

flernsclieii (lijk hij 1-1e cis den al\Vaai- de stadswallen niet de aansluitende oude dij ks'akken de
w;itei'keei-ing vormen , en begint dan wederom hij dcii Ailbui- gsclien dijk omslechts onderho ken dooi- liet Oude Maasje hij K ei ze i'svee r en door li e t Ranigat. ten slotte te eindigen
tegen de no( rclelijke kade van den polder De

ieiiwe l)ombos'. Beuesten den K ci zei- s \V eg
rdt cle bedijking slechts gevormd door cciie kade die bij liet Raingat overgaat in de verJa mgde Dongekaden 21 Daar liet Oude Maasje hij de ontmoeting niet de nieuwe rivier te
K eiz e rs veer open is gebleven doet de zuiderdijk hovenivaarts tot Ga n soye ii slechts dienst als
leidij 1< en ook benedenwaarts van den Keizersweg is hij als zoodniig te beschouwen. Bij
degenoemde aansluiting aan de kade van den \ieuwen I)oinbos eindigt feitelijk liet winterbed der nieuwe rivier de afstand tot debekading van liet ()ostelij k Snijderspoldertje aan de
overzijde bedraagt loer 4 1 5 M. Beneden dit punt draagt de rivier derhalve volk men liet karakter
van benedeiirivier 'liet slechts ddiie bedding.
De aangehouden mini mummaten voor cle kruin der bandijken zij
ii 10
E. breedte en een
peil van ongeveer5 M. + N.A.P. te R ei ze rsve cc » boven\vaar'cs regelmatig oploopcnde tot de
h ogte der bestaande bedijkingen onder \V cl 1 en Mcdi k Ii u i ze n zijnde ongeveer 7 Al.

.1'.
\angezien uit de ontgravingen van liet zomerbed en de kanalen c.a. evenwel meer grond ter

bescli i kking kwam dan voor liet opwerpen van cle bandijken noodig wiS en de O\'ert 1 lige grond
in 't algemeen niet cle ni inste kosten in de dij ken kon worden geborgen zijn de genoemde maten
bij na overal overschreden engeven de bandijken op verschil cmle punen dan ook meer den
indruk van grondbergpliiatsen dan van waterkeeringen. Slechts voor de riviervakken in liet land
van I -Ieu sd en alwaar cle bandijken in de plaats van bestaande waterkeeringen zijn getreden
ka amen de genoemde maten meer tot baar recht doordat liet betrokken dijksbestuur de vimrii aarde had gesteld , dat binnen liet niiniinuniproflel in de nieuwe dlfl ken geen veengrond mocht
rdeu vera erkt. \\'egens de vrij dure onteigening vertoonen de bandijken in den polder van
lie r p[ cii lie rn echter niet veel meer dan het niinin]uniprotiel en is cle overtollige groiid in
een speci;ial depot opgeborgen. ( )ok voor den zuiderdij k tusschen cle 1 )ussensehe Gantel en
IK ei ze rs vee r is zulks liet geval » en hier is in verband diiarmecle , Z mveel niogelij k kleigrond
in liet dij ksl ichaam verwerkt. Overigens zijn de dijken samengesteld cu t de gemengde gri )ndlso rten welke cle ontgravingen in cle betrokken riviervakken oPleverden » na afzondering van
cle benoodigde hoeveelheden klei voor de hekleeding der chijksbeloopen en voor de samenstelling van kaden hermen » kleikisten enz. De afmetingen der bandijken blijken overigens uit
de dlivarsprobelen , bg. 3 en 4 , en uit plilit VI, De gevornicle grondclepdts liggen tegen den
noordericidijk hij Bern, tegen (Jeu zu iclerhammdijk hij deHeusdcnsclie brug en tegen den zuider-

lor beginnen (le «Auic'ykicjen''. Zie lcot(lstuk NL.
Zie 1 loofdstnk Nl.
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Icidijk in den Overdiepschen hooipolder, terwU 1 bovendien cle ruimte
o nmiddellijk boven Heusden aan de

buitenzijde van den Hernschen dij 1<
als ronciherkplimt5 is ehruikt.
De bandij ken hebben een ebr ken huitenheh )op, hellencle onder 5
Op i beneden het peil van den berekenden hoogsten waterstand bij open
, \t

rivier en onder 3 op i daarboven.
len onderzoek aan bestaande rivier-

-

H

z

dijken had doen zien, dat beloopen
van 5 op i in t algemeen zonder
kunstmatike verclediink in stand

N

bli]\ en dci h tl e /el ei hiei waar de

0I

rasmat zich reeds flink zou kunnen
hehlien ont\\ ikkeld vbóndt de i i iei

t

tot afvoer van water en ijs zou moe-

/

i•_

ten dienen. liet binnenbeloop staat
bij de dijksvakken in het land van
l-ieusclen onder eene lielling, van 2
op i en in de Langstraatsche 1i
ten elden ondei 2

01) 1

iuideidijl betieft no

o it dcii

\eifl iu\\d tot

op i beneden het peil van 30
.A.P., zijnde de oateikeei.
iendc hootc \ in den tot binnendijl
\\ oiden

P

-

\lten tehen zee(lijk. 1 )e

leidiik op het eil md Ne dci hemei t
heeft een doorç;tand binnenbelo )p
\ in 3 op
De afsluitdijk door de Maas bij
\Ve 11 heeft wederzijdsche beloopen
van 3 op T tot de dijkskruin toe.
(Zie fl. 74.)
Beneden Keizersveer heeft de
zuiderdijk een buitenbeloop van 5 op
i en een binnenbeloop van 2e, 01)
terwijl de leikacle beneden dcii
Keizerswe wederzijdsehe heloopen
van 5 °P 1 vertoont.

jl

'
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\Vaar (le bandijken lanks het zomerbed loopen is te4en den dijkteen een 15 M. breede
berm imebrncht op het peil van de kFUIIi der zomerkade op den tegenover1igenden oever en
ehee1 uit kiei

ii ei mteld. Bclledenwaarts van H a
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hebben de beide biindij ken in hull
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4. 1)tvarsprofielen \in den ZuiderriviercIij1.

buitenbeli p 1) vendien een berm van 0.50 M. breedte op liet peil van den berekenden hoosteii
ivatemtuid bij opc11 rivier.
In de La ngstraatsche buitenvelden hebben de bandij ken ook in het bintienbeloop een berm,
lngende voor den zuiderdijk op 3.36 M. -H N.A.P. en voor den noorcierdijk p 2.86 M.

1/eo ds/iii' 7.

50

1\'i1'ie;'r'r/'

1/c/czii1-- Doiigemond.

N.A.P. De breedte bedraagt b ven H ago o rt [ . o M. en meer benedenivaarts 3 . 50 M. zulks in
verband niet de besteninumig, wefl<e die beimen tijdens den aanleg der riviervakken hebben gehad
hierop wordt nader teruggekomen.
Van (a uso \ en tot liet Labbegat h pt lns den binnenteen van den zuiderdijk een kanaal
er onderlinge verbinding van de afgesneden deden von het ( )ude 1aasje. 11cr is tegen den
\ AF., breed 4 M. aangebracht, die tot jaagpad
dijk nog een berin op liet peil von 1 .66 M.
is ingericht.
De bedijking aan de zuidzijde der rivier \\ estwaarts van de veerliaven te K ei ze rsvee 1,
vertoont geen bermuen in liet buitemibeloop. 1 aings den bin nenteen loopt de zu ider\eerweg.
Al de genoemde bernien hebben cciie opdraeht van 50 op i

Bij de dijken in den polder van 1 Ierpt en Bern bedraagt de dikte der kleihekleeding op
liet huitenbeloop 1.80 M. op liet bmnenbeloo1) echter maar 0.60 M. omdat de ontgravingen
hier niet meer opleverden. 1)e afsluitdijk door de Maas hij \\ e II de leidijk op liet eiland van
N ede rh e inc rt en de zuiderdij k beneden K ei ze rs veer hebben op de beide beloopcn 1 M. klei.
\Vestwaarts van lie u s dcii zijn de beide landijken tot ;ian de Oussensche Gantel op liet buiten1 .50 Ni. dikte, behdve de noorderdijk beneden 11 ig 00 rt,

talud voorzien van eene kleibekleeding van

waarvo( r die dikte tussehen dcii hoogen bemi en de d ij kskruiii maar ino M. bedraagt. \Vesto atrts van de 1 ussensche Gantel is liet buitenbeh op van de beide bandijken bekleed niet i M.
klei beneden den hoogen berm en niet 0.50 J\i. daarboven. De binnenbeloopen zijn hij de hewesten
11e u sri en liggende dijken van 0.50 M. klei voorzien, behalve de zuiderdijk in de Langstraatsche
buitenvelden, die, wegens de bh otgestelde ligging, beneden den hoogen ber ni eene bekleeding
van 1 J'vl. dikte heeft verkregen.
De kruin der dijken is niet cciie kleilaag van 0.40 M. dikte afgedekt : alleen voor den leidijk
en de leikiden beneden dcii Keizersoeg bedraagt die maat i M.

Zooals reeds terloops is opgemerkt werd liet werkterrein bij de in liet buitendijkselie gebied
van liet Oude Maasje gevormde riviervikken tijdelijk i ngepolderd. Voor zoover nu de daartoe
opgew rpeli, uit g eden kleigo md bestaande bekadingen evenwijdig aan de as der nieuwe rivier
kwamen te liggen , werden zij binnen het proticl der te vormen chj ken gein mdcii, teneinde later daarin
als kleidammen te blij een zitten. Deze nu liggen \vestwaarts van de 1 )ussensehe Gantel langs
dcii binnenteen dier dijken en v rmnen met huiine kruiii de bi venvermelde hooge biinenhermen.
()ostwa;irts van de Dussensche Guitel liggen de kleidamnmen langs den buitenteen der dijken en
is hunne kruin, breed 1 .50 >L van buitenaf niet waar te nenien zij ligt in dan noorderdijk op
N AF. 1 let buitentalud der kleidamnien
2.86 M. -f--. NA .1'. Cu in den zuiderdijk op 3.1 i M.
valt overal niet liet overeenkomustige buitenbel p van de band ijken samen : liet binnemittltmd helt
in liet dijkshïchaimii onder 1

op

1

De onisch reven lage kleibermeii, klei bekleed i ngen cii kleid;tmiimemi lossen zich uit dcii aard
der zaak plrttselijk in elkander op.
Ter beperking viii de koel zijn onder de bandij kemi va n de riviervakken in liet land van

i/i'/cz,,I.
T1 euden kleikisten aangebracht

reikende tot ongeveer 2. O A l. incier itaiveldspeil
)c
'is dezer kisten volgt de bintenkruinlijn van de d ijken, debodeni is .o
M. breed en de taluds
7. n zijn steil niogel 1k Opgezet.
\oor den zuiderdijk in den polder van 1 Ierpt en Bern was deze vo rzoi-g nul is naar
iiiider noodig oindtt loer in het staid een dikke veeiilaag werd ititiigetrotfen, doch overeenkonist ig dcii ii enseh van liet betrokken clij kshestuti r is de kleikist toeh aangebracht teneinde geruststelling te geven aan de eliterliggende landstreek, alwaar sedert de cli rbraak bij Nicu ivk n k
\rees voor veen in het sta;d der
ken \\erd gck( esterd. Londen iig keloeg werd bij de
ontgraving van liet zoiiierljed van die dikke veenlai geen
anigetroff
en vernioedelijk is
die inteenloopende geaardheid van de grindlagen een gevolg van lcr1itilde .stri)oiii\ -erlein
eii
van de Maas, ten tijde cIit de landen van 1 [erpt en bern nog niet bedijkt waren.
giS)) )te

Hij liet opwerpen van de banclijken zijn vo(>rts 01 ) elf plinten zandkisten aangebracht ten
belioe\ e der fundeci-ingen van dc later gebouwde dienstooning-en langs cle nieuwe rivier. 1 )c
kisten reiken van liet iliaai\-elcl tot de dijkskrnin hebben heloopen \an 1
versch II encic grootte.

op T en zijn van

)p dc beide bindijken is over cie geliecic lengte der kruin een zanclbcd iiingcbriclit , breed
3.50 'Al. en diep 0.40 M. , ten einde als gi>ndslag te dienen voor eventueel later aan te leggen
grind ii egen. \Vegens de te \ erwacliten zettingenin de mi icu ive cl ijken is cle aanleg dier 1< unstnegen
zelf, voor zo ver (leze althans niet ci irect noochg ivaren, 1)
achterwege gelaten.
1 )e rivicrclijken /ijn zon \\einig
mogelijk door kunstwerken onderbroken in dcii noorcicrclijk
liggen er drie, namelijk L\\ee tmitoatcringscluikers op liet eiland van N ccl crh cm ert encn
d
inlaatduiker hij Gen deren in den zuiclerdijk ligt een inlaitcluikcr bij 11 crpt en cciie nitiva
teringsslnis in den beneclenmoncl van het kanaal s 1 lemtogcnhosch_Dm-onel
1
LI.rs ;.\i1:\.

liet i\li,tsoatcr , dat hij eventuecle doorbraken boven II ccli kli u izen \oord- braban t binnen
stroomt en zich clan naar den Baardwijksehcn overlaat richt, zal langs den rechtcrclijk van liet
afwateringskanaal 's 1 !ertogenboscl -Drongcien worden gekeerd en konit derhalve tcisselien den
mond van dit kanaal en l)oc ver en achter dcii nieuwen zcudlerrivierclijk te staan Dit clijksvak
is claironi
ter lengte van 1 Kilometer, tot liulpgat ingericht. ( )ncler cie kleibekleechng bestaat
cie dijk hier uit zuiver zand en liet profici wijst de non nummaten voor cle nieuwe dijken aan
in
de Oudégen komen geen bermen voor. 1 )c heide uiteinden der aansluitende clijksvakken zijn ben erkt onder cene helling v;ui 3 01) i - afgedekt niet eene kleilaag van i Al. dikte.
\\annecr
dit licilpgat in tijden van hoogen nood niet voldoende loozing mocht geven , zal

) Voor cle uingelectcic kuustoegc-n ne hoofdstuk IV.
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liet overstroomiflg5\Vater ten dccle dwars over het genoemde afwatcringskanaal heen op liet open
()ucle Maasje worden gebracht.
lot afvoer van doorbraakwater uit het afgesneden bovenland van H en 5 den is in den linkerrivierdijk boven 1)0ev ere ii een clijksvak van 100 M. lengte tot huipgat aangewezen.
In den noorderbandiik zijn geen liulpgaten aangebracht. \Velis\vaar lag in den Altenaschen
zeedijk hij L) ro ii gele n een als zoodanig ingericht d ij ksvak doch dit kon vervallen aangezien
cle waterstanden 01) de nieuwe rivier h er in t algemeen geen uitstrooniing zUllen toelaten. Bij
de doorbraak van 080 heeft dit liulpgat bovendien maar weinig dienst gedaan , omdat liet overstroonungsivater zich hoofdzakelijk ivestwaarts naar de bij K ei zersveer gelegen hulpgaten richtte.

1)1: /)0lIKk\1)I.N II[ 1)11 tl'Fik\V.\\R1 >I.

)tischo in het v or de cultuur op de niterwaarden weuselielij k ware geweest de zonierkaden
tot b()vcn gewo m stornivli edspeil te doen reiken zi 0 k n daaraan op liet henedendeel der
kaden
e
odan
rivier wegens de overwegende eischen
N..\.
P.
,
dra
en
hovenwaarts
gelijk1 .66 N l. -Lliggen bij K ei ze rs veer niet de kruinl ijnen
matig op t t 1 .86 M. Jr- NA. 1. te Cape lie en bereiken verder geleidelijk de lu)ogte van liet
NA. F. de kruin vertoont overal cciie t nrondte
terrein in den Bernschcn polder op 2.36 M.
2) Ald os Uggen clie k;dcu in het buitendij ksche gebied van liet Oude
van oA5 M. daarboven.
,Maasje ongeveer aan liet peil der vol rinalige bekadingen vii1 de (antels; zij loopen bi1 stoi'niVl(

edgeregeld over.
1 )e kaden liggen op

M. binnen tle norniaallinen der nieuwe rivier, behalve in de holle

bocht boven liet Capelsche veer waar die afstand tot jo M. is verroot. Beoosten liet Heusdensch
kanaal waren slechts vaksgewij ze kaden no dig omdat de oeverrand op liet eiland van Nederhemert grootcncleels reeds op of boven cle genoemde hoogte was gelegen. 1 )e beU lopen (1cr
kaclen hel en binnen en buiten onder 10 op 1 , cciie helling clie tegen g lfslag en overstorting
geen kunstmatige verdediging behoeft. 1 )e kruinsbreedte bedraagt westwaarts van liet Capelsclte
50 IE w;inrcloor hier eene verhooging niet 0.30 M.
veerslop i . o M. en oostwaarts daarvan 7.
niogelik is, indien de rivier zulks nu eht blij ken te gedoogeii. Beneden liet Ctpelsehe veer is op
cciie dergelijke verlioogiug niet gerekend omdat die te veel invloed zou uitoefenen p den waterspiegel te K e ize rsve er, alwaar de afw ateringskanalen uitmonden.

:elijk ias het huipgit in den ziiiderrivierclijk ontworpen hij I<ei zersveer even bo\ en den afsluit
') Ami1oi1,
'ze ak]iiiong ei enn cl achterwege bleef en ljovenclieii de iitiiiondiig van het
dam van liet ()ude Maasje. 'Enen
afoateringskinial voor het innnclatiegel)ed van 1 )onmel en Ai oeid verlegd van 11 cdi k li ii zon nar 1) roiw
ge1 en, is de loozig van doorhraakniter volgens liet hovenstaanie gewijzigd. Dc plaats van het noonvankelijk
tiaschen de Overcliepselie grintlbeigplits en het plateau vool' de (lenatontworpen huipgat te Kci ze is veel\voningen hij de schutsluis, is op het terrein en op plaat Vi te zien.
Overwogen is om de zonierkiden weg te laten en (le ulerwiirden lot hoven (lagelijksch vloeclpeil op te
fl
hoogen , (Inch de uit de uitgluivingen hesch ikhare g rond was (laartoe van te al eclidcn a t rdl.
) Feitelijk keeren de kaclen nog iets hisger. omdat hij den aanleg op kl uk is gerekend. Zoo loopen zij hij
Keizersveer eerst over hij een witeistand van 1.1)0 M. -)-- N. A. P.
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1 )e zoinei- kadeii sluiten hoven K ei ze rsvee r acht uiterwaai-clpolders in, te weten:
cle Bernsclie uitero'aai'd gelegen boven het 1)ernsche veerslcp;
2° . dc 1 Ieiertsclie waard gelegen tusschen gewend veersloj) en het Helisdelsch kanaal
(le 1 Ieebeensclie iiitei'o'aai'd, gelegen tusschen dit kanaal en de buiteiigeul van den
leinsclwn inlaatcluiker
4°. de Geiidei'eiisclie uiterwaa rd gelegen tusschen deze geul en den n( ordei' rivierdij k:
en (°. de (iiisovensche uiter\\'aai-cI, gelegen tusschen den zuider rivierdij ken het
1 )rongelensche \'eer.sl( >p, in tweeën gescheiden door het huitenkanaal van de uitwateringssluis
te l)oevereu
7°.
°.

de Uipelselie intei'waard, gelegen tnssclien de veersloppen van 1)i'o n gele n en Cape le;
de ( )verdiepselie uiterwaard, gelegen tussclien het Capelsche veerslo1) en liet ( )ude la:isje.

\:ingezieii de gesteldheid dezer gronden op den duur zal veranderen door den invloed van
het opperwater in verband waariiiede de richting en het aantal der slooten alsdau zullen zijn
te \\ ij'/igen is \'oorloopig de lI)estaande toestand behouden , met wijziging alleen van enkele
slo ten ten einde gunstig gevormde p:iehtpereeelen te verkrijgen. Iie hoofdwaterleiding l( opl
nagenoeg overal langs den leen der zoinerkaden en loost door ddne of meer duikersluizen op de
ilie(io'e rivier langs dcii huitenteen van den achtergelegen hanclijk loopt een landiveg , door een
oprit toegang gevende naar de dijkskruin 1). I)e duikersluizen zijn, op eene enkele uitzondering
na • van hout cii hebben cciie betrekkelijk zeer groote capaciteit , ten einde liet storiiivl )edsii ater spoedig te kunnen loozen, ( )p korten afstand achter elke sluis is een beer niet schuif in
de l)oldlero'aterleiding aangebracht )m zoo geivenscht, water te kunnen ophouden. Gera;dt de
uiterwaard nu onverwachts onder water dan kan de loozing tot maaiiveldspeil , ook wanneer cle
beer gesi ten in cli t zijn
niet liet it] oopen van den vloed onmiddelijk over liet land heen
beginnen. 0111 verv )lgens de p, Idernaterleidi ngen te ontlasten moet de schuif iii dcii beer n rden
geopend. \Vil men daarentegen water inlaten dan moeten de vloecldeuren in cle oitwateringsslois
worden geopend en om dat altijd in de hand te hebben , zijn die (leuren \'an kleine schuiven
voorzien , niet behulp o aarvan de waterleiding tot aan den beer kan \\'ordlen opgezet. 1"ig.
stelt eene dergelijke uitnateringsslnis niet beer Voor.
en

1 )e op cle niteroaarcl te K ei ze rs veer liggende deden van cle polders ten ()„te n de Kil"
cle C ec( mbi nec'rde ,\ in o assen" zij ii door wijziging der bekaclingen tot ddn waterstaatkunchig

geheel vervormd v mr cle afwatering is eene duikersluis met beer aangebracht.
n\ l;kl(;l; \v!:kK!;\ IN Tll'C WIN'I'IIRBIIH,

'lot egahiseering van liet

interbeci \varen uit den aard der zaak zeer omvangrijke oprni-

nungen , argravmgen en grondaanvulhingen noodig , zooals cle aanpleniping van een gedeelte der
1 )oode Maas , de ;ifgra\'ing eener 1 o M. breecle strook van cle hiooge 1 leniertsche \\'aardl langs
liet zonierbecl der niemc rivier,, cle opruiming van dijken, k'aden en gebouwen , cle :i:uivcilhing
'\aio'anlzelij]ç hestond l iet pim de hO(rdl\Viterld'idhiflg'cfl langs den dijhsstccn te graven, eingezien de
ring' leert çlii aan (le i'iziei'iijde (ie iiitei'eairden het meest verheugen en cie sionten ei'zincieii doch
1 mei hei
oog op cciie doeiniitigc exploitatie 0 daarvan later afgezien.

I/oo/iLvtiik T. Rzziervi/ I/'/c/,id-Doi,c,vmona.
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der Gantels enz. wuarvan de gedetailleerde opsomming overbodig schijnt. Om cle kwel te beperken zijn in cle biniiendiiksche riviervakkeii de slooten gedicht over eene strook van 40 M. tot
6o M. breedte langs den buitenteen van den noorderbandijk en in de Bernsclie uiter\vaard
bovendien over 40 M. breedte langs de zomerkade. leo behoeve der scheepvaart zijn voorts de
uit te melden loswallen geboUWd. Overigens zijnhavens sloppeui stoepeul en t egilngso egen
VOOF

cle pontveren gemaakt alsmede verbindingsgeulen naar de sluizen in de balldij keil \Velke

\verken in de betn)kken hoofdstukken hUllne hesclldijving zullelI vulden.

E- g

44i

Fiç.

5.

Huuutcn uit- Cl) inlaatsluis niet beer lefl buhoe\e van het iiinterbeil.

Door den aanleg (lec rivier kwamen de hij 1) roll ge leo 11 agoo rt en 1)uu sse 11 bestaande
los- en laadpiutiutsen te vervallen

om cle scheepvaart dtutrvoor schadeloos te stellen zijn nabij

svallen gebouwd, waarvan cle in richting
divuer niee
ic
die gemeenten langs
vastgesteld in overleg 1oct Gedeputeerde Staten van Noord -B rab 0 nt, is aangeduid in fig. 6.
Loodrecht 01) den oever ii) den breeden nooddlerhiundlul k ingeslledlel) vormen die h svallen eene
beschutte ligplaats met voldoende nul mte voor cle locale scheepvaart. Het platform ligt 01) het
peil van den lagen berm van (lul) bandijk is 15 M. breed en 6o M. lang en wordt langs twee
M. hoog cle
zijden door bazaltunuren op houten paalfundeeringen gesteund. Deze nlurell zijn
dagzijden hellen onder 1 50 op t en zijn van schuuiuphouten voorzien. De ligplaats der vaartuigen
heeft te Du sse n en te 11 agoo rt eene hocleunsbreeclte van 10 M., welke zich naar de rivier toe

!!ooJ/s/iiX J.

Jvz:'i;:e/ f/e/(-/,/d- -/)ouçeiiiwzd.

5

tot

28 M. verruimt. Dc bodem ligt op slechts
1. 14 M.,
N.Â.P. waardoor (le meeste schuiten bij
Ia\\ater droogvallen en ecn tegroot verschil in ho4te
tusschen den losod en liet nek \\ ordt
voorkomen . i\lcdc met (lat (bel ligt het p lf
i iet hooer dan liet eil va cel] l~lge berm
doch het proflel der hasaltniui-en is z66 zwaai- genomen, dat Zo(
geiveiisclit, zonder bezwaar tot
cciie verlo oging- niet 0.50 M. kan worden overgegaan. hij den los\\al
te 1) ron g cle ii is de ligplaats (Ier vaartuigen, toen de beli efte daaraan zich deed gevoelen vergroot tot cciie diepte van
2.40 M.
N.;\. P. en cciie bree(Ite van i 2 M. in den bodem rivierwaarts
t )cncmendc tot 44 J.
1 )e insch reven afnict ngen (Ier loswallcn zijn zoodauig gekozen dat twee vaartuig-en van

het grootste ter plaatse voorkomend type elkander in dc ligplaats voorbij kunnen varen en

.J

.J

LJ

PX
Im

H

Fig. 6. Steen cil loswa].
achter elkander geweerd aan liet plitform kunnen liggen. De fundecring- (Ier korte inuren laiig
(le ri\icr is z66 diep. dat cene zeer groote uitselinring- van den rivierbodeni veilig kan worden
algei acht. Het platform is met keien bestraat evenals detoeging- sweg- die voor eIken losoal
over (le kruin (les (lijks heen en verder door middel van ecue brug over het noorder afoateringskanaal verbinding- met h e
t achterland geeft. Ten einde het ongerief van langen weg en groote
klimniing- te lwprken zijn die tocgangsivegren te 1) ro ngel cii cii Dus se ii in
de dijkskrnin
iigcsncdcn tot °l 1 M. boven den hoogst te \er\vachten waterstand. 1 )cze iiisiiiï(liiigeii zijn
-

slechts 6 M. breed, zoodat zij in geval van nood spoedig- niet den ter weerszijden overvboedig)esclii kbaren grond kunnen worden afgedd. llet \vaterpasse gedeelte van den ingcsnecleii \\cg
is b ocndicn z.66 liing, dat verhi oggin van het peil van insnijding- tot kruinshoog-te mogelijk is
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zonder de op- en afritten van den
oeg te\vijzigen. De toegangsweg te
i)rongelen valt samen met dien naar
het veer. Bij den lOs\Vd te H agO 0 it
is de vermelde insnijding van den
bandijk niet toegepast, omdat deze
daar geen b )venn itige afnie tingen
bezit.
1ehdve de genoenide steenen
osivallen zijn hij (iC n cle ren en
Do vel- en nog houten los\vailen gebouivd deze liggen eveneens haaks
de eerste in de
op den oever
buitengeul van den inlaatduiker en komen ook overigens niet de
steenen loswallen overeen. Flet type
isafgebeelcl in Fig. 7. De platforms
en cie toegangswegen hebben eene
grind verharcli ng.
Overigens zijn te H edikh uize ii
en te ii er p t gedeelten van den lagen
berm van den zuiderdijk tot losplaats
ingericht, terwijl ten slotte door uitgebreide grondaanplempingen voor
H eu sri en, doelmatige ligplaatsen zijn
veikregen.
Ofschoon feitelijk niet langs cle
rivier gelegen, dienen hier nog cle
twee stecnefl losivallen te ivorcien
vermeld, welke hij de stoomgemalen
te Keizersveer zijn gebouwd. Die
hij liet noordergemaal dient ter vervanging van cle binnen cle afclamming
der Scheisloot gevallen aanlegplaats
van den Zuici-Hollancischen ijolcier
bij cle Peereboonisluis clie aan het
zcn cle rgemaal geeft cloo r niicldel
van eene brug over liet zuiderafwateringskanaal toegang tct R a a ni scl o n k.
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1 )c in de Doode Maas vdleiidc oevers van de nieuwe rivier Zijn gevornid door liet intbrengen van strekdamnien uit dcii vasten ii al, aan dc in iordzijde over eene lengte van 1 Sao
aan de zuidzijde van $40 i. Ten einde liet rechtstandig zakken door den slappen bodem
van de l)oodc Maas heen tot op den vrij dej) Iiggencicii vasten ondergrond

'Cu hcv rdercn

Zijn (lie (lailulien uit zuiver nvicrzand tangeplenipt, nadat vooraf over de volle breedte
van dcii voet cciie geul was gebaggerd tot de diepc van 2.14 ij.
N.\. P. L)e kruin ]idt op
2.36 \i.

H N.\ .P.

die van dcii strckdani langs dcii rech teroever is tussciien liet 1 Ieusdcnscli
kanaal en liet voetveer van 1 leo s den op N cde rh cme rt tot 3 Al. breedte beperkt, doch meer
boven \v1arts, dwars door de gro te breedte van de Doode Maas bedraagt de kruinsbrcedte 3 Ni.
liet noordelijk beloop, liellende onder 2 op i is geheel onder de iianplemping van dc 1)oodc
I\Iaas bedolven de glooiing aan de

erze, welke ecne helling van 3 op i vertoont is niet

k raagstuk en steengli ioiing verdedigd.
De kruin van den strekchnii kuigs den zuideroever is 17. o M. breed \va;irdoor eene eventueel gewcnsehte \\iltervrije oph( )oging zoiider verbreeding inogel ijk is. Deze dam sluit namelijk
niet den \ve1elijkc11 stads\val van 11cusden en dcii i-\alburçsehen dijk eene driehoekige watervlakte in, die tot haven is ingericht en niet liet oog op dcii toegang waarvan de strekdam
b )vcnwa;trts niet tegen den wal van 1- 1 en s dcii aansluit, d(wh ongeveer 130 \1. daarvan verwijderd
blijft. Langs de rivier en voor den kop vertoont de strekdam taluds vim $ op i doch overigens
van 2 op 1

al de beli open zijn met k riiitgstuk en steengkroing verdedigd terwijl vddr en

onder den kop een breede vet van zinkstukken is aangebracht. \Vegens (le zeer slappe geaardheid van den oiidergrond bleef cle watervrije ophooging van den dam bij den aanleg aehtcr\vege.
Bij (le vornung der verschillende rivicrv;ikken werden slechts )ll;1tse1i k bijzonder aan
beschadiging onderhevige oevers tegen den golfslag verdedigd zooals cle seheidingspunten bij
liet ($ucle \laasje en de Seheisloot, de hoeken hij de loswallen en dle nitwitteringsgenlen door
liet ivinterbed, cle nieu\\ aang eplempte oevers vddr iIe (is cl en

aan liet 1 lcleincl en bij den

nu mcl van liet Neusclenseh kanaal, enz. doch ten aanzien eener doorgaande oevervoorzienmg
werd , zooals reeds i pgenierlt eene afwachtende houding aangein )mcn. Litstel leidde loer t t
dccii g ro tere k sten

integendeel , zooclra cle ri vier bevaarbaar zou zijn lag ccii gocclkooper

transport van de vcrdedigiigsmaterialen voor dc hand . iMleen de ziincligc rechteroever tussehen
liet i$ernselie veerslol) en cle Doucle Maas bleek reeds tijdens den auileg der rivier niet tegen
den golfslag bestand te zij ii z ioclat het beloop, hellencic onder S op i , oiiiuicldcll ii k met kraagstuk enbrikglooiing \ver cl verdedigd.
inkcle jaren n :i de volt ioi ing der rivierbecng in 1894, heeft zich de \ccnschclij kheicl eener
cloorgamiicle Oevervoorziening echter doen gevoelen en sedert is die dami ook aangebracht, van
beneden af beginnende en jtirl ij kschi gelciclel ijk voortwcrkendc thans is zij nagenoeg voltooid.
Deze vcrdccligmg bestaat cut eene kipglooiing van bisiltzctstcen steunencie tegen eene perkoenrij , \vaari;Ings een kratgstuk of een rijsbesltg van

2 M. tot 2.40 M. breedte. i$cneden

1) ossen is dit beslag maar 1.50 M. breed, doch aldaar is vddr den voet der verdlcdliging nog
eene bcziiikiiig van 3.50 M. breedte aangebracht. De helling der steenglooiing bedraagt overal
8
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1

-op
t. 1)e perkoenni ligt hij de oevers, welke nt de opening der Bergsche i\Iaas zijn vet

dedigd hooger dan hij die welke reeds voor dat tlldstip werden voorzien. Het igenieene type
der evervomzienhiigen is

in hg. 8.

11J1'()\II\I)l

\\I:lII:

Ilialve liet ot leggen van de h ofdvikeers\vegen naar de ri viemvergangen en liet graven
van

de fwateringskanalen waren binnen laiigs de buid ijken verschillende bijkomende werken

noodig om den nieuwen toestand

\( 11 ledig aan de bestaande verhoudingen van afwatering en

gemeensClia) aan te ien om afgesneden perceelsgedeelten in het genot van uitweg te herstellen en om de grenzen van Rijkseigendom te verzekeren. 1)e opsomming van al de daartoe
aangelegde Iandwegen slooten greppel.s, heulen en raster\verken uit den aard der zaak achterwege
latende, zij slechts de aandacht gevestigd 01 de volgende parallel \vegen van meer algemeen belang.
Ii (t herstel dci genieenseliiip niet dcii algesiieileu Pernscheu polder k n worden volstaan
niet langs den hinnenteen

over 270 M. 1: iig

CL iiliiiil

waarts aansluitende aan een
afgesneden polderm- cg en
verbonden met de dijkskruin.
-Fi. S. Oevervoorzieiiing op liet henedeiidce] der 1 -icier.

1 lierbij zat de verwachting
voor dat de exploitatie van
dezen polder in de toekomst

zou geschieden van uit de Boniinelervaard. Langs den zuiderrivierdijk \vas in den polder van
1-Ierpt en Bern een landiveg noodig ter verbinding van de Bernsche Steeg niet de blerptsclie
Straat op welken landweg tevens de zuiclwaarts gelegen pereeelen, die vroeger alle van af de
genoemde Steeg werden betreden uitweg hebben gekregen.
in liet land van 1-1e usd en bewesten de 1)oode Maas zijn twee openbare verkeerswegen
de

\cliterstratt' en de 1 )oeverensche 1olensteeg' afgesneden. In deze gemeenschap is be-

noorden de nieuwe rivier voorzien door dcii aanleg van een grind weg langs e binente11 van
den noorderdijk, loopende vanaf den Aalburgschen dijk tot aan den Groenenilijk bij D i- o ii gele ii
de genoemde afgesneden wegen hebben door middel van bruggen over liet noorcierafwateringskanaal niet dezen parallelweg verbinding. Ten zuiden van de nieuwe rivier heeft de afgesneden
Achterstraat door middel van een begrinden i prit toegang gekregen naar de brug bij Hen s den,
doch overigens is liet verkeer hier over de 1-leesbeenselie straat geleid: deze loopt van H cii sd en
tot II oever en en staat hier door een oprit in verbinding met den grindweg over de kruin van
den zuiderdijk.
Alle dagziende oppervlakten zijn voor zoover daarop geen verhardingen waren aan te
brengen onnuddellij k na de afwerking bezood of bezaaid.
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In den noorderrivierdiik op het eiland van Nederheniert tusselien de bed ijking van den
aficsneden ]lernschen polder en het 1 lclisdensch kaiiaai, zijn twee du ikersluizen gebOu\vd, lespectievelik ten behoeve van de uiter\\aarden van den polder ,,lIerpt en Bern en het 1-lerptche
veld' en van den huiteiipolder het eiland Nederhemert'.
1)e eerstgenoemde duiker ligt in raai XXXII

1 10

en bestaat uit een ndddenstuk van

cementijzer tusschen gemetselde fronten , volgens de in 6g. 10 aangeduide samenstelling. liet
middenstuk , lang 20 M. heeft cciie halve chips tot doorsnede , waarvali de wijdte op den
vloer 3.05 M. en de hoogte 3 \I. bedraagt. 1-let ijzeren netwerk bestaat uit staven volgens de
ciwarsdoorsnede van dcii duiker, dik p.3 ni .M. 01) oiitlerliiigeii afstand van SS in. M. en horizontale staven , dik 6.2 in.M. op onderhingen afstand van 77 m.M. 1 let beton is in den to1) 130 nvM.
dik en bestaat uit 1 deel cement en 3 deden grof zand niet eenig grind vermengd. De fundeering bestaat uit eene betonlaag ter dikte van 1.20 M. , de vleugel- en de frontmuren zijn
gemetseld. 1 )e duiker is voorzien van eb- en vloedpuntdeuren.
550
De duiker voor den huitenpolder het eiland Nederhemert", liggende in raai XXXII
bestaat uit eene ijzeren buis wijd binncnwerks 0.50 M. , op houten jukken en is voorzien van
eb- en vloeddeuren benevens van eene schuif, die zich in een ijzeren koker beweegt.
De duikers zijn door gegraven waterleidingen niet tocbch oren in verbinding gebracht niet
dc polderslooten ter wecrsziidcn viul den dijk.
1)1: ON1llG1NING.
Oimiiddelij k nadat de Maasniond\\et in het S~JAad was verschenen , werd niet groote
liet
kracht aan cle uit\verki lig der plannen en de voorbercidi lig der onteigening gearbeid in
cle
bescheiden
bedoeld
bij
:\
rt.
6
gevolg dat reeds in dc maand ( )ctobcr vui het jaar 1 $
ii0. 125), aangauide de nieuwe ri vierniondiffig in de
der wet vui 28 .\ugustus 1 51 (Staatsblad
betrokken gcnieentcn ter inzage konden worden nedergelegd.
1 )ie bescheiden hadden alleen betrekking op cle vi irming van het riviervak 1-1eleind--Dongemond niet de bijkomende voorzieningen in de gemeenschap , de afwatering , enz. en OP cie nor-

maliscering van tien Anicr. 1 )e overige uit cle Maasmondwet voortvloeiende werken , zooals dc
verruining van liet 1 leusdensch Kanaal , de afclminiiig van dc Maas bij \ n cle 1 de \ oorziening
in cle waterlossing van het inunclatiegebied om s- lie rt ((gen In ose h , cle bekachingen langs tien
iner en de 1 )ongc , ene stonden niet in zoodanig verband met liet eigenlijke hoofdwerk — cle
dat cle uitvi en ng daarvan onmiddellijk ter hand moest
nieuwe afvoerweg voor liet Maas\\ iter
g der iiviervorming clan
(t kon on rden geni men en de Minister liet cle wettelijke voor bereidin
ook niet op liet gereed k )mcn der ontcigeningsstukken vo ir (lie werken w achten ).

) (I)nk de n7rina!iseening inn (leo .\mner had nog enkele jaren kunnen oorden uitgesteld, doch men wenselite
(leze m-ivicrverhe!cnimg onmiddellijk tot stand te brengen, teneinde hij oerkingen inn den !iaiirdoijksehen overlaat
in nd langs empi ni schcn weg
de noot! ige waa mcmi ngen te kun nen doen om nog vddr de open ing van den [aas
zekerheid te verkrijgen omtrent de toeknmstige ebbestanden aan het Kcizersveer.
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I)e onteigeningsbescheiden hebben voor de eerste maal ter visie gelegen in dc gemeenten
1\inerzod en, Herpt en Bern, Nederheiiiert, \Vijk en Aalburg, llcesbeen c. a.,
Drongelen c. ii., \Vailwijk, Besoycn, Capelle. Mecuiven c. a., 1)usen c. a., \Vaspik,
ltamsdonk, Made en Urinimelen cii 1-looge cii Lage Zwaluwe. Binnen cle gemeente
M ide en Di- iii in cle n hadden de ontworpen werken ten dccle en binnen de gemeente 1 [0 oge
en 1 iLg e Z \\ al 0 ive uitsluitend hetrekkmg op de nornialiseering van den -\mer.
1 )e voor den aanleg van liet riviervak 11eleind—Dongemond als benoodigd aangedu de oppervlakte vornicle tusschen de Maas aan t licleind en den Rij ksweg te K ci ze rs veer cciie doorloopende strook van gemkkldil 700 M. breedte , omvattcndc al de tcneincn wclke door liet
zomer- en liet winterbed de rivierdij ken en de grondbergplaatsen cle laterale kanalen de wegen
en slooten niet de daarin gelegen kunstwerken zouden worden i ngenonien Alleen op liet eiland
v an N ede rh cme rt was liet winterbed slechts in zooverre iii de onteigenmg begrepen als voor
de uitvoermg der opli ogingen en fgravingen werd gevorderd oniclat hier de reeds uiterwaard

zijnde gronden feitelijk niet van bestemming zouden veranderen. Boven t Heleind was sleclit
de strook voor den afsluitdijk ter onteigen ing aangewezen en beneden IÇ ei ze rs veer alleen de
oevers van liet Ocide M;citsje voor zoover die door werken zouden worden ingClionicil. De heclijking van liet land van 1-1 cci sd en en de ivallen dier stad , welke bezuiden de 1 )oode Maas over
korten afstand een schakel in den 1 inkerrivierdij k vormen ivaren niet in de onteigening begrepen.
Ni de eerste tervisielegging werden omtrent cle eigenlijke nieu\\ e rivierbeciding geen bezwaren
ingebracht wel aangaande cle voorgestelde middelen tot herstel van gemeensc1ia) afwatering en
i rrigatie langs cle nieu we rivier,, zooals hieronder in cle betrokken hoofdstukken nader zal worden
vernield. Bij Koninklijke boodschap van I6 April 1884 iverd liet wetsontwerp voor cle onderhavige
onteigenmgvergezeld vanzeer uitvoerige toelichtingen o mtrent de inrichting , de bestenunitig
en de afmetingen der uit te voeren werken aan cle Tiveecle Kamer der taten-Genertal ter verweging aangeboden maar cle ontbinding van chit Lichaam in liet najaar van 1884 schiep cle
noodzakelijkheid liet wetont\verl), wtaronitrcnt den $

Juli 1884 reeds een Voorloopig Verslag

w as uitgebracht op nieuw in te dienen. 1)it geschiedde echter niet vddr den 25

Februari i $$,

aangezien nog eene zekere tijdsroimie evordercl werd , om, overeenkomstig een in lietVoorloopig Verslag uitgedrukt verlangen ook voor clie Maasnioncl\verken waarvoor cle benoodigcle
gronden eerst later hij afzonderlijke wetsontwerpen ter onteigening zouden w rclen voorgedragen
een volledig plan niet bijbehoorende begrooting van kosten te kunnen opmaken.
October,
Na zonder hoofclelijke stemming in cle zitting dci- Tweede Kamer van den 30t
90 December te zijn aangeen niet algemeene stemmen in clie van cle 1crste Kamer op den
nonieli werd liet ont\verp den i ie December 1 $$ (Stattshladl n°. 234) tot wet verheven. In
Februari 1$86 werden cle onteigeningsstukken overeenkcanstig liet bepadcle in art. 12 der wet
van 2$ Augustus 1 85 i (Staatsblicl n°. t 25) voor de tiveecle maal in de betrokken gemeenten
ter inzage van belanghebbenden neclergelegcl , vervolgens werden in Maart cle zitting-en der Corniiiissin uit Gedeputeerde St a tc ij van G e lderlancl en N 00 r cl - Fr a ban t gehouden tot liet aanhooren van bezwaren te„ en cle in richting van liet plan.
Ook t cn zij ii tegen cle rivierbedcling niet (le we(lerzijclsehe hanclijkeii geen beclenkingeii
geop)erdl.

Bij Koninklijk Besluit van 8 Juli i $56 No. 20 had daarop de eiiiclaaii ivijzing der te
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onteigenen perceelen plaats en deze gingen in den 1oop der jaren i
$po successievelijk
bij liet kijk in eigendom over, ten dccle langs min nel ijken en ten dccle langs gerechtel ijken
weg. Bij de )iiderhandelink- en daaromtrent deden zich een ige bezwaren voor, tot
0] ihefhiig
waarvan bij koninklijk Hesluit van 12 September 1890 No. 27 nog een 2 tal perceelen binnen
cle gemeenten 1 [eesb een e. a. , Drong eI en c. a. en Bes 0v en ter oiiteigenin' \ erden aangewezen
welke perceelen in 1891 alle hij liet Rij k in eigeiidoni ()vergingeii
1 )e in 't geheel aangekochte oppervlakte voor den aanleg van het riviervak JIeleiiid
Uoiigeniond besloeg 1519 F1.'A. ,
6
. en iS c.\. waarvan 51 I{..\. , 59
A. en 4 C.A. niet
dan langs gerechtelijken weg konden worden verkregen. In 4 geheel werd voor de onteigening
besteed een bedrag van f 5,241 337.69, waaronder alle bijkomende uitgaven wegens scliadeveroeding voor waardevermindering van overblijvende perceelsgedeelten afkoop van tiendreclit
selmdeloosste]liiig aan huurders , proceskosten , enz. zijn begrepen. Rovendien bevinden zich
daaronder cle kosten van aankoo]) van het Drongelensehe l)ontveer en de (ansovensclie brug
niet de hijhehoorende gebouwen , benevens van de woningen niet seh uren en erven welke binnen
de grenzen der onteigening kivainen te vallen. l)e afbraak (lier gebouwen werd , evenals de
opbrengst der 01) de aangekochte terreinen aanwezige hm inieu , houtge\vassen en veldvrneliten
aan de verkoopers gelaten onder bepal lig van een termijn van opruini ing.
In alle processen voor de gerechtelijke onteigening, 30 in getal , werd liet Rijk tot betaling
der kosLen veroordeeld. 1 )e volgende staat geeft ccii overzicht van dcii nivang der onteigening
binnen elke gemeente atzonclerlijk.
1

fiemeente.

Aintd ter Outeenin- aine\Ve7.efl perceelen

oppervlakte.
gedeelten,

iiiiii erzoclen

.....
1 Ierpt en 11cm.......
Neclerhemert......
\Vijk en \albtirg
1 leesbeen e. a......
I)rongelen c. a......
\Vaalwijk .......
Capelle........
Ieeu\ven e. a......
\Vaspik .......
Raanisdi in k ......
Made en 1 )riiniiielen
k a dastraal ongen nmmercl in
bovengenoemde gemeenten (gedeelten van slo ten
en wegen) ......

19
t 31
40
16
215
262
209
147
297
6o
22
301
430
21

43
2213

4'ando
'' 1
l.)Ou\vdeelen'dlomnien daarin vallende,

1

i-\ano'ekoclit

ILA.
3
166
$7
S
191
152
5
130
232
36
14
285
1 88

A. e1.
2$ 65
74 21
13 15
79 94
11
61
06 67
74

09

67

TO

19

2

20

46

1519

16

18

II

4

(Ji

21
52
22
05

77

..

. -

aankoo1)
en onteigening.

1

47

17
20

1 otale kosten van

6914441$
109,5 5 6.
16,797.05
70$,992.l7
692,557.90
21 7, 301.7 2
542,197.40
693,17o.$o
108,024,45
56,419.50
797, $20. 15
55S,904.40
29,572,13

2,054.35
S'

f 5,241,337.69
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J)E UUI'VOlRING 1)IR \VlRKEN.
mc iiiate de ont1)e viming der nieuwe rivier werd vcksgewijze ter hand genomen al
eigelulig vorderde en cle benoocligde terreinen ter beschikking kwaiiien . Aehtereenv Igens w erden
de volgende riviervakken anibesteed
1 °. Riviervak 1)nssensche (antel—HlIce bij lxe i ze rs veer.
2° . Riviervdc 1 looge 11aascIjk bij t I-Ieleind-Bernsche dijk.
3°. Riviervd 11 agoo rt----1)ussensche Gantel.
4°. Riviervak bij den mond der L)onge.
5° Riviervak hij Kei zersvcer.
6°. Riviervd Aal rgsche dijk—1 [agoo t.
7D

Riviervd v(6r Iie u sd en.

fl01 dige grondwerken
In elk bestek waren tevens Z( iovcel i( çcl ijk alle naast de 6 vierbedding
opgenomen , zoods de vorming der latere kanalen de omlegging van \vcgen en waterleidingen

den aanleg van loswallen veerhavens sloppen en stoepen enz. Ook de bouw der kunstwerken
bruggen, sluizen duikers, heulen loswallen enz. behoorde tot de verplichtingen der aannemers
behalve in het sub Cl. genoemde riviervak al\vaar clie werken iii een afz inderlijk bestek werden
vereenigd. De doorgraving van den 1-bogen Maasdijk aan t 1-leleind en die van den Aalburgschen dijk hij II cci scl en waren uit den aanl der zaak het in de hestekken tot riviervorniing
opgenomen. Die cloorgravingen toch vormden cle werken tot opening der nieuwe rivier en werden
eerst een tiental jaren nic de voltooiing van het sub 7 genoemde riviervak aanbesteed te zamen

e

met de afdamniingen van de Maas bij \V cii en bij Au cle 1.
Omtrent cle vormig der verschillende riviervakken zij het volgende opgemerkt.
luviI:RvAK t )CSSENSCI n: c;ANii;i.-1 (1)1 ,I.1:li: nij Ki:IZLRSVEIR.

(Bestek N. 176 dienst 1887-1890).
Aanbesteed °P 14 December 1887 kon wegens onwerkbaar weder, eerst in April van
het volgende jaar krachtig met cle uitvoering \vordlen begonnen. \\eliswaar was het werkterrein
nog niet in zijn geheel in eigencicni verkregen maar de hij minnel ijke clulking aangekochte
oppervlakte wasg root genoeg om zonder vrees voor oponthoud te kunnen doorwerken tot dat
langs gerechtelijken \veg ook de beschikking over de nog ontbrekende perceelen zou zijn verkregen
De einclpunten van dit riviervak, lang 4280 M., waren zoodanig bepaald, dat de w atervrije
inpoldering zonder belangrijke extra kosten kon worden tot stand gebracht.
De uit te voeren werken lagen geheel binnen den driehoek, welke door cle 1 )ussensche
(antel, het Oude Maasje en de cheisloot met liet 1-Iclieke werd gevormd en clie, met nitzonn geheel uitmaakte hoewel
clering van cle westelijke punt Ji et SlobbegorA \vaterstaatkundig éC
administratief in twee deden de Overcliepsche hooi polder en-de polder Overdiep" gescheiden.
De onikacling dier twee polders vormde één ring, reikende tot 2. 1 1 M. 4 NA. P. In den zomer
watervrij , werden die polders gedurende de \vinternlaandlen door het StCken van plasbernien
geregeld onder water gezet. Daartoe werd voor i Januari 188$ telken jare door Gedeputeerde

6
staten van

oo rcl-B rali al] t \lçul]l]in
verleend
doch na did] ciatuni
voor (leze zoowel
als voor alle ])ij den Maasiiiiiiid hetn )kkeli hnitenpo]dcrs
sleohts VII irZi lover de uit te \OereIi
werken zulks konden cedl( )ocen.
\oor de tijde] ijl<c inpolderIng Val] liet werkterrein con worden

V( )l5tiLtli niet verhooging
der p ]derkaden aan de beide uiteinden van het riviervak, in aanslnitilig niet twee nieuw op-

geworpen kleidalllnien volgens (le ontworpen hiniienteeneii der rivierclijken behalve aan de
westzijde al waar dc p ilderkaden eenigszins moesten worden olilgelegd teneinde het houivterrcin
van (le in uit voenng zij Ilde schcepvaartslllis hij K ei ze rs vee r cli de plaats val] liet Oflt\vOrpen
liul pgat in den zniderdijk te mijden.

de afgesliedel] wuterleicli ngcl] 01) te vangen \Verd cclie
sloot gegraven volgens den binllenteen van den zniderrieierclijk loozende door uiicldel van
0111

een duiker op de 1 )ussensche Oantel belangen van verkeer werden door cle Onikadilig niet
ben adeeld.
Al naar mate hlre ligging liet betrekking tot de storlustreck, verkreeg de omlcacling cclie
hoogte van 2.36 M. tot 3.36 M. - - N.A. P. aan dc kleidtn)lmlen \vcrcl cclie krninsbreeclte van
3.50 M. gegeven, opdat zij tevens tijde] ijk als gcnieensehaps\veg roncloni liet werkterrein konden
dienen.
Voor de verhoogde en verzwaarcle polclerkaden cltarentcgen al waar liet ver keer langs dell
binnenteen kon plaats hebben werd cle kruiiisbreecltc 01) 2 M. bepaald en niettegenstaancle (leze
beperking was vm )r die kacleverhooging nog nooclig liet verwerken van hij na 35000 MP grond,
een op zich zelf zeker aanzienlijk \verk, doch waarvan de betrekkelijke )libeduidlel]dlheidl eerst
in liet licht treedt \\niliccr nien bedenkt, dat clie hoeveelhei(1 minder clan 1
van liet totale
grondverzet voor dit riviervak bedr eg. Aitn de naar liet bnitenwat(2r gekeerde glooiingen der
bcringing is, al naar Iliate hare 1igj.iii., cclie helling van 3 op

T

tot 2 01) 1 gegeven 01) bloot-

gestelde punten bovendien niet wiliterkrItinlilat verdedigd.
Dc uitgaven vocr de tijdelijke beringing \Verdeli gedurende de verdere uitvoering geenszins
betreurd integelidleel geheel volgens de verwachting kon daardoor gedurende de winterniaanclen
midden in eend geinnlidleerdle lalidlstreek ongehinderd worden cli orgcwcrkt terwijl cle liietlwc
çrolidl\vdrkeli herhaaldelijk o. a. op
l"ebriiari 1 $39, toen cle storl]]\'lodd tot 2.46 I. -- N.A.P.
in de Dussensehe GtlItdl opliep, voor groote bcschadligmg zijn bewaard gebleven. Voor cle
afwatering van liet ingco flcicrcle werkterrein was aan liet westelijk uitci 11(1e van liet .lubhegors
nabij de Seheislco t een ijzeren duiker gelegd. l)c bcstaincle loozillgsnildldlelen langs cle Selleisloot
toch kwamen door de grondlwerken

or cle beringi ng cli den noorclerrivicrclij k al sp eclig te
vervallen. De werkput die door cle vorming Vlll liet zoinerbed geleidelijk Olitstondl, werd zonder
V

moeite drooggellcdldlcn niet behulp van twee boven- en tivec heneclen-vijzelgemalen , waarvan elk
stel , gcveiicle rnilll 2 Mi water per Ininuut, beurtel ings tot reserve diende.
Begonnen in cle maand . \pril 588 konden de werken tot

Vi

rinil]g van (lit ri viervak gedu-

rende drie jareli geregeld worden voortgezet, met slechts korte tumchemipoozen in cle \vintcrmnaandlell wegens vorst, herstel (]Cr werktuigen cnz. tegel] liet einde vami Juni 180 i Wel- (I liet
bestek voltooid opgeleverd. III 't geheel lieefc liet grolidlverzet 3,5 56,600 M beclrageti gemeten
in liet prolrel \al] herkollist, \Vtlr\rtl1 174,300 1V 1oct de selo p in spoorwrtgelis \vercicn verwerkt
dli 43,200 M 1 iverclen gebrtggercl en opgespoten, terwijl liet overige niet 5 cxcavators werd ont9
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Mi
graven en op normaal spoor vervoer(l. i) Van de opgenoemde hoeveelheden waren ruim 62,000
afkomstig uit de ge raven waterleidingen en het in dit bestek opgenomen gedeelte van het
noorcler-afivateringskanaal (van de Dussensche Gantel tot aan de cheis1i ot).
geborgen. is
Voor zoover de overtollige grond niet in den n oorder-rivierdik kon \\Orden
die in de Overdiepsche grundbergplaats in depôt gebracht. Bij het opwerpen van de tijdelijke
beringing, alsmede van de zomerkade en den lagen berm van den noorderdijk was hier, evenals
bij al de volgende riviervakken liet gebruik van stoomkraclit verboden. In het onderhavige
Ml voor de
riviervak waren voor de bedoelde iverken 34000 M 1 kleigond noodig voorts 252,000
bekleeding der glooiingen bermen en kruinen en bovendien ongeveer 250,000 NV> weinig minder
deugdelijke specie voor liet opwerpen van den zuiderrivierdijk waar deze slechts ongeveer de
minimum-afmetingen vertoont. 1)e ontgravingen leverden die hoeveelheden, zooals (le grondboringen trouwens hadden doen ver\vachten ruimschoots op, zonder dat het noodig was daartoe
afzonderen der kleilaag bij die ontgravingen
dieper dan 1 Al. beneden het maaiveld te graven. Net
maakte liet excivat)rwerk uit den aard der zaak duur.
Om degewenschte bermen op maaiveldshoogte tegen afbrokkeling van de nieuwe oevers
te verkrijgen is in dit riviervak aldus te werk gegaini , dat de taluds onder 3 01) 1 in plaats van
onder 5 op i werden gevormd , doch de bodem der rivier op de volle bij liet peil van ingriiving
helioorende breedte werd opgeleverd. 1 let bleek even\Vel spoedig dat taluds van 3 0 1 in den
droge gevormd , hier niet in stand bleven, zoodat de taluds hij (le volgende riviervakken onder
5 o p i werden ingegraven en de bodem dientengevolge eenigszins versmald i erd opgeleverd.
RIVTERVAK 1 iocn;l•; \Lt.\Sl)l[K 1)1] 'T ll1I,I11Nl)-1iTkTi 'HV 1)IJK.

(Bestek n°. 151 , dienst i (S88— 1890).
'I'erwijl liet verloop der onteigening elders de aanbesteding van de riviervOrniiig in den weg
stond , was in liet voorjaar van 188$ liet in te nemen binncndijksche terrein beoosten H eu sd en
volledig in handen van liet Rijk overgegaan. Dit ivas van te meer belang, omdat de nieuwe
dijken aldaar, wegens den hoogen prijs , die bij dcii grondaankoop moest worden besteed , de
mininiuni-breeclte zouden verkrijgen en bovendien vrij spoedig - bij de doorgraving van den
Bernschen dijk bij Iie u sd en - aan een grooten waterdruk weerstand zoudaa moeten bieden
zoodat liet wenschelijk was die dij ken zooveel mogelijk tijd tot zetting te laten. In verband
hierniede ivercl op T 1 Juli iS$$ de vorming van liet riviervak tussehen den l400gcn Maasdijk
nabij liet Ileleind en den Bernschen dijk aanbesteed en reeds in Augustus van hetzelfde jaar
werd niet de uitvoering begonnen Dit werk verliep evenwel niet voorspoedig de oplevering had
eerst in Mei 1890 platts, nadat de aannemer nog van de verplichting tot het maken der vaargeul
was ontslagen. Aangezien de doorgraving der banclijken aan de beide uiteincleii van dit riviervak
niet in liet bestek was begrepen , moest het gelieele gronclverzet in den droge geschieden. Dit
bedroeg $7 1,071 M, waaronder 240,000 Mi kleigrond ; voor ongeveer de helft werd de ontgraving
tntgevoerdl niet ôdn excavator en voor cle'anclere helft niet de schop. Het vervoer 11a(1 grooten) Gegevens omtrent dit grnndverzet, alsmede ian1'iande c1it van de volgende rivierv;ibken, zijn verzanield
nstituut van 1 ngenieurs.
in bijlage S. (aanvoll ing opgemaakt in 1894) van het jaarhoekje van het Kom nkl ijk 1
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deels plaats pet- trein onder toepassing van n )rniaal en smal spoorgelij ktijdig: overigens per
krui\vagen. 1 )e sleuven voor de kleikisten onder de bandij ken zijn tot de hand untgraven. i)e
overtollige (uclergi-ond ruim 200,000 M' werd in de Bernselie gr ucibel plaats ijl depot gebracht
en afgedekt niet klei.
1)oor lage rivierstanden begunstigcl kon de bemaling 'aii IL'Ii \\ erkpcit 01) het binneiigeclijkte
)ude i\Liasje plaats hebben welke omstaiidiglieid niet is te onderschatten oiclat anders liet
kwelwater,, dat van alle zijden door liet zand heen kwam nar dringen , over de bestaande bedijking heen geperst had nioeten worden. Uit voorzorg werd het werkterrein echter zoolang mogelijk in verbinding gelaten niet de waterleiding

Onder den dijk" benoorden het zomerbed

zooclat iii geval van nood tijdelijk hulp had kunnen worden verleend niet liet toen reeds in
dienst zijnde Rijksstoomgeniaal aan 't Heleind.
locli werd in de moeilijkheden clie liet kwelwater bood aanleiding gcv ncicn om den aannemer op zijn verzoek uitstel voor de oplevering der vaargeul te verleenen tct 90 dagen nb de
in een volgend bestek op te nemen doorgraving van den Bernsclien clij k zoodat de vorming
dier geul door uitbaggering zou kunnen geschieden. Een drietal jaren later evenwel deed zich
cle wenseliel ij klieicl gevoelen
ni liet uit cle vaargeul te verkrijgen zand beschikbaar te houden
voor de ontworpen strekclanuuen in de I)oocle Maas , als gevolg waarvan de aannemer, onder
verrekening van liet mindere werk , \vercl ontheven van cle verplichting totvorming dier geul en
deze werd opgenomen in liet bestek voor liet riviervak bij 11 cci s cle ii.
De terreinen , welke d )or liet riviervak lio ge Maasclij k- Pernsche clij k werden ingenomen,
maakten dccl uit van liet \vaterschap ,, 1 Ierpt en Bern en liet 1 krptsche veld''. Door cle wei'ken werden drie hoofcluatcrleiclingen de Em tien Bernschc iochtsloot", cle 1l )iuhiicrtsloot", cii
Onder den dijk' afgesneden , welke , ter voldoening aan een besluit van Gedeputeerde Staten
van N oorcl-Urabant , te voren onclet-ling in verbinding waren gebracht en door het vooraf in
dienst gestelde Bcrnsche stcmingcniaal werden ontlast.
pocclig nadat aan cle werken ccii begin van uitvoering was gegeven , nioc'st liet verkeer
over (le 1 lerptsche straat worden opgeheven. 1 )e landen in den afgesneden polder van Bern waren
toen van uit 1 lerpt niet meer bereikbaar clan \'er den Bernschen clij k , welke te dien einde do ir
een tijclehijkeii landweg langs den binneuteen van den zuiclerriviecclijk met de 1 Ierptschc straat
in verbinding' werd gebracht. 1 )oor den blij vencicn ptrtllel\veg langs den zcuclerclij k ') werd \'oorts
de gemeenschap tusschen (leze straat en de Bei'usche Steeg hersteld.

kl\ IIkV,\k II \OO()k!'-I[ss1XseIjI: (k\N'I'll,.

(Restek N°. 97, dienst I889-1891,)
Den U'" Juni i $89 had cle aanbesteding- plaats van liet gedeelte der rivier, dat zich ciitstrckt
van liet ( )cicle laasje bij 11 a g c) r t tot nabij cle Ucissenschic Gantel , in aansluitin' niet liet toen
volgens bestek \)• 16, dienst t 8$7

1890 reeds in uitvoering zijnde beneclenwaarts gelegen rivicrvak.

Het terrein der werkztamheclen \vercl door twee spranken van liet Ocicle Maasjc
Zie hoofdstuk IV,

de

6
1eeuwensche Gante] en de 1)meiisclie Gantel - in drie waterstaatknndig onderling iiaflianke1 ijke deden gescheiden en was binnen het gebied van verschillende waterschappen gelegen. 'len
oosten van de Iceuwensche Gantel namelijk behoorde het werkterrein tot het waterschap .de
1 looge en Lage Inlagen'' en ten westen van de genoemde \vaterleiding tot de waterschappen Ten
\Vesten van den Nieu\vendijk niet de Aanwassen", Ten \Vesten der Capelsche Vaart en het
veerpad',,. Klein \Vaspik'' en ,,Jufvrouwweide", terwijl daarenboven een groot gedeelte van het
oiigereçleiiientc'eide ,,Buitenpoldertje beneden de Meeuwensche sluis" \verd ingenc men.
In dit bestek waren Vrij kerte tijdshepal ingen gesteld omdat men de rivier van 11 a g ()Olt
tot aan den Amer zoo spoedig mogelijk geschikt wilde maken om het water van den Baardivijksehen ()verlaat af te voeren ten einde proefondervindel ijk te kunnen bepalen welke ebbestanden in de toekomst te K ei 'ze rs veer zouden heersçhen. Met kracht \Vercl dan ook onmiddellijk
eing reeds tegen
nk de gunning niet cle werkzaamheden aangevangen zoodat de tijdelijke inpoldr
ovember was voltooid .1 )it zou echter niet mogelijk zijn geweest indien de
het einde van
eigenaren van enkele nog niet ter beschikking verkregen perceelen het leggen van cle omringing
r clie )niringing was slechts dcn tijdelijk merk
over hunne gronden niet hadden toegestaan
uit te \'oeren, namelijk het verzwaren cii verhoogen van de kade langs den rechteroever van
liet Oude Maasje nabij H agoc rt imnier cle gedeelten deroniringing evenwijdig aan de
as der nieuwe rivier, vormden blij eende )ndlerdeelen van de rivierdijken en aan liet \veStelijk uiteinde kon tegen cle omkading van liet reeds in uitvoering zijnde riviervak worden
aangesloten.
Van nieer belang waren dan ook de werkzaamheden, dieaan de tijdelijke inpoldering vocraf
gingen waaronder in de eerste plaats cle afclainniingen van de Meeuwensche en de i)ussensche
Gantel moeten worden genoenicl aangezien deze wateren zoowel voor scheepvaart als voor
afwatering dienden, kon cle afsluiting eerst tot stand worden gebracht nadat in cle genoemde
belangen was voorzien. \Vat de 1 )ussensche Gntel aangaat, werd liet gedeelte van liet noorclerafwateringskanaal, hetwelk reeds volgens bestek N. 176 dienst i S7—i $90 ivas gegraven
heneclenwaarts doorgetrokken tot in cle Seheisloot en bovenwaarts tot in de 1)ussensche Gantel.
In de scheepvaart naar cii de af\\ atering dor cle Meeuwensche sluis \vercl voorzien door liet
gedeelte van liet noorclerafwateringskanaal , gelegen tcissehen de Meeuwensche Gantel en Hagoo rt
te graven, \vaardoor de kortste verbinding met liet ( )ucle Maasje werd verkregen. Alvorens tot
cle afclaniming van cle Gantels kon worden overgegaan, waren bovendien eenige parallelwaterleidingen, niet cluikersluisjes en cloorlaten nooclig ten behoeve van cle afwatering der aangelegen
buiten polcle rs.
T)e weg van Cape 11e naar de Baui, clie op een laag pci1 was gelegen moest op twee
])cilitehi over de bekacling van liet werkterrein worden ]ieengevuercl. Ten einde evenwel niet
meer dan onvernujclelijk was te klimmen, werd tusschen clie oniringing en den banclijk van het
land van Altena een liouge weg 01) liet pci1 van 2.$6 M. - - N. A. P. aangelegd, waardoor tivee
opritten werden ontgaan.
Lenmaal de tijdelijke inpciclering volO S id, werden de werken niet groote ki-acht voortgezet,
zooclat liet riviervak reeds in het laatst van April 1 $p2 voltooid kon worden opgeleverd. In
liet geheel \verdlen 1399980 M - ' grond , genieten in liet profel van herkoiiist , verzet , waarvan

11

heer clan 90
dtwr de 5 excavators , cle ook in het \vestwarts aansluitende riviervik dienst
liacldeii 0edailn \\erd ontOraven Cii 1)]) iioriiital-spoor vervoeR].
aii liet )veri . e werden
7 700 OP niet de schop in krniwaens cii 1 1, 00 11 in spoorivaçens elaclen , ter\cij] 6700
\\'ercleii (iitebagerd en 0])0espoten. 1 )e excavators \\erclen reeds 0]) liet einde van juli i
buiten werkiii
estelc].
Pij cle iiitvoeriii0 der oiitgraviii 0-eii

erd de 0rind\\ eo van Cape]] e naar de Iimn zoolan 0
nio0elijk oespaarcl, ook in verband 1oct ccii L)esl(iit viiii C;ede])uteerde Staten van oord H raba it,
waarbij de vergnn 0 iii tot vergraviii \0ii dien weg nog- af hankel ijk werd 0esteld \)ii cle voltooi ino
der opliaal brug over liet Oude Maasje in dienzelfden oeg , waarvan de uitv cong vertragiiigonclervoiicl. 10e)) mi de geregelde voortgnig dci- iivierwerken nabij K ei zersveer in den zomer
van iSgl de opruiiiing der tijdelijke bekacling langs liet 1 lolieke vorclei- cle en cle Capelsche \veg
nog niet k( )ii \vorden vergraven , werd langs cle westzijde van dien weg van cl ij k tot (lijk eene
tijdelijke kade gelegd , reikende tot boven den li(o)gsten zomervloed , waarna de heringing langs
liet ] li )lleke in cle n iaancl A ugcistu.s kon worden geslecht , zonder den \'erkeersweg aan overstrO( nnng h]( lot te seIlen.

l)eze tI (estandi d uiirc]e vol It tot (lat c;ecleputeei-de Staten 01) 2
October van hetze] fcle jaar hun besluit Z odan ig wijzigz]en , dat tot vergraving van den weg
kon worden

1 )vergegaan.

( )p 18 Noveniber isol werd vervolgens liet kabelpontveer over cle

nienwe rivier in dienst gesteld , elodi de weg kon , ingevolge den langclnrigen vorst , eerst in t
begin van Maai- t daaropvolgende vollecl ig worden opgerninicl. Celijktijclig werd de kade langs
het Oude Miasje bij 1 lagoort geslecht.
In de jaren i

i en i h92 werd cbis voor liet eerst de getiheweging

0]) twee gedeelten
van cle nieuwe rivier toegelaten evenwel niet clan nic]at cle bedchincr van liet ()dic]e M11je

tmsehen K ei ze r veer en den ;\nier genoegzaani was verrninicl

0111 cle verineercler(le waterbeweging te kunnen gecloogen. 1 )oor toch den inhoud van cle vloedkom boven K ei ze rs veer
met ('Cu gedeelte der nieciwe rivierbecicling- te vergrooten, werd de getijbe\veging 01) liet ])eneclen-

deel van liet ( )ude Maasje , clie blijkens verrichte \vaarnenungeih , geniicic]elcl ruim 4 nn]lic cii
bedn leg » nagenoeg verdubbeld , waarvan z( Incler \erruim ing der oude bedcling , eeneaannierkelij ke uitsch nring werd gevreesd .\ang ezien n ci cle vloed op den z-\iuer korter duurt clan de
ebbe , zou cle sterkste uitschnring- door den vloedstmoni zijn teweeg gebracht en zouden zich in
liet nieu\ve riviervak zandlneerzettingen hebben gevornic] , welke , ofschoon op zich zelf reeds
onçewensclit , hier bovencl ien van ongunstigen in vloec] zociclen zijn geweest hij de in uitzicht
gestelde
efondervinciclijke bepaling van cle toekomstige eb]jestanclen bij K ei ze rs veer.
)m clie reden zijn in 1 $p ook cle op liet beneden deel van liet ()ucle Maaje tiit te
voeren \'errlunungs\\-erken aanbesteed
waarbij zI (odlanige tijclsbepalingen werden gemaakt , dat
clie werken ongeveer gelijktijdig niet liet riviervak Dcissensche ( antel1 lagoort zociclen worden
opgeleverd. \Vegens liet verschillend karakter dier werken , welke bij K ei ze rs vee r tnt graafen baggerwerk , (I (eb meer beiiecleiiwaarts alleen uit baggerwerk bestonden » werden clie in twee
hestekken - - Nos. 201 cii 203 dienst 1
--- i Sgi , heide 18 December
i M89 aanbesteed
opgenonien » ccne splitsing- welke ook \'erhaiidl h ielcl niet de \vijzc van bergingder uitkonieiic]c
specie deze moest namelijk voor liet bI
Ivendleel der rivier in cle chij ken en groiicic]e1iôts hij
K ei ze rs veer plaats hebben en beiieclenw- iirts in cle losplaatsen langs den i\iiier.

70

I-foo/ds/X' t.

Rz7iii'a/'

I/C/Ci/ld—DOflgc'///O/l.

\1) DEK ImNOE.

RIVIERV.\K flij !F2'

(Pestek N. 201

dienst 1 $$p—i 8p1

Op iS Maart 1890 niet het Igeren dci- 2000 M. lange geul aangevangen, werden de iverl<zaamheden op 2 1 November d .a.v. gestadt, omdat toen de in dat jaar °p te ruimen maximuhii
hoeveelheid van 500,000 NV vas verzet. Deze bepaling was in het bestek gemaakt om te voorkdiflen dat het werk te hing vddr de vi 1t ioing der bovenivaarts tot II ago o it uit te voeren
wei'ken gereed zou zijn, hetgeen de instandli( uding dci- geul zou hebben benadeeld. Nadat 01) 3
Maart t $9 1 de drie voor dit bestek gehezigcle baggerniolens wederom te werk waren gesteld,
-\ugustus day. de nog 01) te ruimen 400,000 11 1 uit liet protel verhad cle aannemer

01) 28

wijclerd, zoodat liet werk op dien datum voltooid werd opgeleverd
KIVIIkV\K lii{ K1:I/.I:ioVl.;I:k.

(hestek N °. 20„ dienst i 88p—i Sp 1).
liet de \Velken volgens dit bestek werd in 't begin van Februari 1 Spo een aanvang gemaakt
en, behoudens eeliig oponthoud wegens vorst en wegens liet wachten op cle vergunning tot liet
lechten der bel<acling langs den linl<eroever van liet 1 lolleke, \vercl geregeld doorgewerkt tot de
bedroeg 1,273,000 M, gemeten in liet
gn
volledige opleve ring in Mei 1 $92. 1 let totale roclverzet
probel van herkomst, \velke hoeveelheid grootendeels door vijf baggermolens werd opgebracht en
door twee zuigpersniolens geborgen . ,-\lleen werden 206,700 111 niet de schop ontgraven. waar\-an
33100 Mi niet den krui\vagen werden vervoerd en cle rest met smal spoor.
D t cle verplichtmgen van den aanneiiier beli orden 0.111. liet opruimen en gedeelte1 ijk ver1)loitsei1 van cle gebouwen van liet bestaande veer en van cle registreerencie peilscllmil te K eize rsve er, benevens de bediening van het veer gedurende bijna den geheelen duur van liet werk.
ap, c
scp
\
e
1 )e uitg
(econibineercle Aanuassen" en ,, L)e

ieu\\e 1 )omhos", terwijl de polclei' .1 )e Groote Harten i-\a"

nagen eg in zijn geheel werd weggebiiggercl.
kVll'1d\\K a,t1,l11Ifl;sdlI!

(Restek N°. 170, dienst 1890-1894).
Van\vege zijne ligging was dit werk tijdens cle uitvoering als uit t\vee deden bestaande te
beschouwen, namelijk een oostelijk binnenclijksch gedeelte, lang 3700 M. cii een westelijk
huitenclijks gelegen vdc ter lengte van 5193 M. De Doeverensche zeeclijk, welke die heide
deden van elkanciet' scheidde, kon niet worden vergraveli, v66r dat de nieuwe bandijken in liet
Land van T-leusclen waren voltooid, en onniiciclell ijk na de aanbesteding op 17 Septeniber 1 Spo
werd dan ook niet de uitvoering van het oostelijk gedeelte begonnen. Doch aan cle vorming
van liet eigenlijke rivierbeci moesten vrij belangrijke werken tot voorziening in cle af te snijden
middelen van afwatering en gemeenschap voorafgaan. Dc Heesbeensche LOO1) en de Hoeverensche Molenwetering moesten namelijk, alvorens te \vorclen afgeslcten, door liet nog te graven
gedeelte van liet noorcierkanaal niet het Oude Maasje bij 1) ro ngcle ii in genieenschip \vOrdei)

71
gebracht en vddr dat de aanleg van dat kanaal niogelij k was moest de besta;ude zeeclij k op een
drietal )laatsen onder 1 )o cve ccii, (;a ns oven en Drong cle n worden oiiigelegïl.
\o )rts was
vooraf op de plaats wa;ti- liet noorderkanaal door den l)rongelensclien zeed jk hee n zou breken eene,
wel is ii eu' niet

til

liet onderhavige bestek opgeilonien sluis te bouwen t el einde dcii vli ed te
kunnen keci'en uit liet binnen de oude bedijking vallend kantialpand en daarin ook water te kunnen
ophudeii. Indien de nieuwe rivier niet liet noorderkantial be:ie(leii I)rongcleu volledig ii are voltooid
geweest vddrclat de riviervorni ing in liet land van l-leusclen werd aangevat, zou deze sluis zij ii
ontgaan cli )Ch cciiez odtuiigc regel ing der werken ivas niet m igelij k, zo wel wegens liet
der ontcigenmg als \vegelis de voorgenomen proeven niet liet water uit dcii litiarduijksehen overlaat.
I'en behoeve van liet verkeer moesten de Achterstraat en de Doeverensche Molensteeg
twee o egen van locaal belang die liet iverkterrein dwars doorsneden worden omgelegd in cle
genieenseliap werd °l de reeds 01) bladzijde 58 omschreven \vijze voorzien, liet verkeer van
G cii d ere ii naar II cii s dcii over de Achtei'sti'titit werd op 22 Juli 1891 opgehevenen verlegd
o\ci' dcii lairallel weg langs den noordcrclij k en verder over dcii bestaanden grind\veg- op de kruin
van dcii Atdburgsehcn (lijk, die daartoe in onderhoud bij liet Rijk overging. 'l'nsschen cle ,\ehtei'straat en L) ron gele ii kwam cle pai'allelweg 01) 29 Maart i 8pa in dienst
01) ivelken datuui liet
verkeer tnsschen (denderen en Doeveren over de Molensteeg werd opgeheven. De grindivegrn

over den zuiclerdijk tussehen het 1 )rongelsche veer en Do cve ren niet dcii afrit naar de 1 leesheensche straat, k\\ diii Op 29 Noveniber 1893 in dienst waarna tot \'ergrtiving van dcii zeedijk
tussehen Doe veren en t) ron g cle n kon worden overgegaan ondanks die vooi'afgaaiide voorziening-en o as reeds in Augustus t $92 alle goede specie binnendijks ver\vei'kt en bleef alleen nog
de opruiniing dci' veenlaag- uit liet zonierbed over aangezien deze grondso( )rt toch niet in de
nienu e dijken mocht oorden verwerkt gaven de aannemers ei' de voorken r aan haar later door
uitbaggei-ing- te veru ijderen. iii liet genoemde jaar werd voorts cle tijdelijke inpoldering van liet
buitendijksche riviergedeelte tot stand gebracht , waaraan cnt den aard (Ier zaak (Ievoriui 14 van
liet zuiclerkanaal tussclien Gans oven en 1-1 a gooi't vooraf ging. 'l'cn einde hij iverkingen vaii
den l5tiardwijkschen overlaat liet overstroomingswater gelegenheid te geven in liet reeds voltooide
i'ivici'vak 1 fagoortI)ongenioncl te stroomen , u erd liet werkterrein aan liet benedeneinde
slechts tot op 1000 M. boven 1-1 tig oor t oniriigd en iverden verder henedcn\vtituts geen gis )ndlen
tot ccii h oger peil dan dat der 1 atngsti'aatsche buitenkaden opgeworpen, Nietteg'enstatuidc al
deze voorbereidende nitititregelen hebben cle pi'ocvcn niet liet overlaatswtttcr niet kunnen plaats
hebbeii , omdat de natnu r geen niecleiverking verleende in den winter van

1 $91 - 1 $92 nanielij k
werkte cle overlaat wel , doch niet krachtig genoeg om den gcivenschten afmer door de uieu\ve
rivier te geven
in den winter van 1 $92- 1895 heeft de overlaat niet ge\vci'kt en in liet jaar
1893 eischtc de geregelde voortçnig der iverken de cloortrekking der nicu\ve btuiclijken P4 aan

11 ag oor t, zoodat van verdere proefiiciiiiiigeii ii est wordeii tifgezien.
1 )e beniahing- van liet werkterreiii leverde gccii nioeilij kheclen °p bm nencl ijks kon liet \vtitei'
voortcliii'ench naar liet ( )ude Mitasje ii orcleii tifgevocrcl en door cle sluis bij 1 )oevcren geloosd,
terwijl liet opemalen water bnitendijks steeds over eigen terrein op liet Oude Maasje kon w orden gebracht.
'legen liet einde van Juli

1 $94

waren cle werken zal vei' gevrclercl , cltit cciie opening kon
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gebiggerd ivorclen in cle beiinging , welke liet onderhavige ci viervak nog van de vol t n)ide rivier
heiieden 11 ;l gOO rt sclieidde , en i) den 26'" dier maand deed zich de getijbeiveging vor het
eerst aan de binnenzijde van den \;dburgschen dijk bij II en ',den gevoelen. liet geheele riviervak werd daarop in de tiveecle helft van December voltooid opgeleverd.
liet grondverzet bedroeg in dit riviervak 5117,500 1 in het prcfiel van herkomst gemeten
Waal- van 4.863,800

afkonistig waren uit het gevormde uivierbed en de overige hoeveelheid

uit de kanalen en de bijkomende wcrkeii. ()ngcveeu 75

11

van al den grond is met exeavators

15 ,ôoo M1
verzet en per spoor vervoerd, terwijl voorts 576,800 143 met d e schop in krni\vagens en
zijn
gehaggerd.
Voor
berging
van den
spooruagens zijn geladen en eindelijk 897,300 M3
iii

veen rond werd ccii depôt aalige\vezefl langs (len zuiderdijk hij 11e u sd en, \vaarheen die grond
per elevator over dcii dijk heen \vcrd vervoerd.
De excavators licbbe:i in dit riviervak voordeeliger gewerkt dan in de vorige vakken , in
ho ifdzatk wegens cciie verbeterde constructie van de cuicrladders, \\aIrdoor zonder extrakosten de bovengrond koi \vorden ifgezonderd doch ook wegens een verbeteid schema van
spoorleggi ng en het gebruik van kipkarren, in de plaats van gewone \vilg( ms. De euvcii voor
de kleikisten onder de bandijken zijn gehaggcrd (100F speciale kleine molens, die lip cle plaits
der ontgraving in elkander werden gezet.
Pij de vorming van liet zomerbed nabij 1) ron gele n moesten de fundamenten van het voornialige kasteel van Gauisoven Worden opgeruimd, waardoor veel oponthoud \verd cindervonden,
terwijl de excavators herhaaldelijk in de met niiiddcr gevulde grachten dreigden iveg te zakken.
De inide niuurwerkcn zijn, alvorens te worden verwijderd , niet cle geheele situatie van liet
kasteel opgenieten cii in teekening gebracht.

RIVIERVAK \ôdk HEUSI)EN.
(Restek N. 177, dienst 1892-1894).
1 )e vorniiig van liet riviervak voor 14e usde n werd inéôn bestek vereeuigd niet cle vcrruniiiig
van liet 1-[eusdencli Kanaal , oundtt beide werken, als 't ware ddn geheel uitmaakten in dien
zin, dat cle uit het 1! cusdenscli K anaal afkomstige grondmassa's grootendeels in de aanvullingen
en ophoogiugen vc5or lie uscie n nu estcn

Wi irden

geborgen.

Op 30 November 1892 iaubcsteecl, werd °P 14 Februari cl. a. v. met liet baggerwerk in
de Doode Maas begonnen en gedurende liet geheele jaar i $p3 bijna cutsluitend aan liet riviervak
vc5c5r 1-1e usde n gewerkt, omdat de onteigening langs liet llcusdenscli 1Çuiaal vertragiiig oudervond. 1)e grond vocr den leidijk op liet ciltuid van N ccle rh enie rt iverd tijdens cle hooge
rt doch overigens
rl
aangesto,
rivicrsttnden in den aaiivang van liet jaar gedeelte1 ijk met ondeossers
daarvan
w
per spooraangevoerd na door een cxcavit ir cuit den Bcrnselicu dijk en cle \\ctaarts
gelegen strook grond te zijn outgrivcn.
legen liet einde van 1894 werd liet bestek voltoi id opgeleverd, liet groiiclvcrzct heeft
van herkomst, waarvaii 920,5 60
2,15 2,260 11 1 bedragen , genieten in liet 1)riflel

M3 ten behoeve

der verruiniing van liet Hccusdenseh Kanaal. Van dcii verwerkten grond werden 1,657,580 M3
gebaggercl en gedeeltelijk opgesp( )ten ,

2 36,1 18 Mi niet cic

excavat ir i nitgraven en eindelijk
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102,712 M 3 met de sCh 1) in kruiwagens, 101,750
143 in kipkarren en 54,100 Mi in spoorwagens
geladen. Van den overtolligen grond werden 23,000 Mi geborgen in de Bernsche grondberg-

plaats, 293,880 M in de grondaanvulling langs den zutderoever boven Hen s den,
159,470 M 1
buiten het werk tussehen kribben in de Maas en 147,440 Al' op gronden van iarticulieren.
Bij de npruiming van den Bernschen dijk werd gestooten op een verborgen 111uur, zwaar
in aanleg 1.1 8 M. ter lengte van 270 M., welke, naar vermoed ivorcit, een overblijfsel was
van een onderaarclsehen gang tussclien Hen s cle 11 en de Abdij van B er 11.
IN (E1IUJiJÇs1'ILL1N( 1)}1i. JJ)s\VA1,L1:N.

De Dussensche loswal werd, in verband met de afdamniing van de Scheisloot hij K ei ze rsveer, in het laatst van Juni 1893 voor liet verkeer opengesteld. De loswallen te Hagoo rt,
1) ron gele n, Doe veren en (i en cl ere ii k\vanlen successievelijk in de zomermaanden van 1894
in dienst.
OPGAVE VAN KOSTEN.
De kosten van aanleg zijn in den volgenden staat vermeld.

10
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No. Dientjaar.

()nischrij ving
der hestekken en overeenkomiten.

Ro1en.
Opmerkingen.
Per hetek.

lieknopte inhoud.

Per onderdeel.

Onteigen ug en go mdaiLflkOOI)

f 5,241337.69

.

om )I)1N KUNSTWI:ldKI.N.
176 I$87—I$0 He t vormen van een gedeelte rivier van de 1 )ussensche Gantel tot het
979,033.-

1 lolleke bij Keizersveer f
151

1 88$— 1 $90

Ilie0iiidr

Het vormen van een gedeelte ri vier van den

sa,irgoiil

de

iie iieorilzyde.

Hoogen Maasdij k nabij
't 1-leleind tot den Hemschen dijk .............
97

1 $89-

1891

270.955.79
llieroiidoe

Het vormen van een ge-

leireii de
v:iii dcii tijde.

kosten

likn diini lanito den

deelte rivier van het Oude

1

M;iasie nabij 1 la000rt tot

.

(ipelie

naai de

voorbij de Dussensche
Gantel ........ ....... ..909,936.201

1 889—I

891 Het verdiepen van de beddingen der rivieren de
Amer en het ( )ude Maasje
tusschen de Kilometermaaien LIII en LVI... ,,

205

1

89— 1891 Het vAtoorien van liet

153,000.-ii 1

L
t

deelte rivier nabij het

eis

1

lii ivoerin ier

Keizersvecr .......... ..605,5 09.40
170

In afsiiii,iw eet cie

1890-1894 Het vormen van een ged eelte 1 1\ let \ in den

1t (1
zijn
kiest iie r kn liciepen.

Hoogen M aasdij k ten
westen van Heusden tot
voorbij het Oude Maasje
nabij 1 lagoort ..........1,777,534.$ 1
Te Transpd)rteeren..

f 4,695,936.00t f 5,241,337.69
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O11ielirijvin
der betekkeii en overNo. 1)ienstjaar.

Koi1en

eenkom.ten.

Opmerkinken.

Beknopte inhoud.

ranport.
179

1

$90

1892

Per bestek.

/

Per onderdeel.

4,695,936.00

5241,$7.69

f

liet bouwen van kunstwerken Vo( )r
emeenschap en afwaterink ten
behoeve van liet riviervak, a1in4eleitl volkens
bestek No. 170, dienst
I$90I$94

1$02

35

67,09--.-

liet voortzetten der verdediginen

II)

\\ teringsslti izen

rle uitin liet

iiinterhed, aan de scheiihingspnnten
met
de
Scheisloot cii liet (I)ude
Maasje en aan de veerhavens te Keizersveer .,,
177

$92

1

$p

i

1,

166. 1 o

1 let vormen van een ge-

de

deelte rivier tegenover
1 iLudlLmi en liet \ Lii

lejijijd

men van liet 1 leusdenseb
kanaal.................
19$

1894

1

T1

6,92

iIciiulcuuh k,ucud

werken in liet wintervan liet rivierviik

.\alburgsche dijk--T-lagoort ............... ..
l

$96

9,$8o

liet verruimen van dc lig1

Aand

hulde dciie Ier cii liet

5$e

dedigingen lij de kunst-

219

let

ceeevorzieniiigcii

1

liet uitbreiden der ver-

bed

i

til—

at s voo r v; ia rt di ige mi

aan den J)o nkelenschen
loswitl ........... .... ..3,060.
'l'otaal
Te T1- ans0 irteeren
..

1
/

5904.057.69

11,145,395 39C

1/
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No. Dienstjaar.

ft'stii/'

1. Ri'icrvak ffc/czild—Dou,'eJ,w/ld.

Oischi-ij ving
der bestekken en overeenkomsten.

Kosten.
Opmerkingen.
Per onderdeel.

Per bestek.

Beknopte inhoud.

Transport

f

II, I45,395.39

D0( ) k( .\AX DE oj: VE 1V( )ORZTENING.

190

1893

Langs den rechteroever,
beneden\vaarts

begin-

nende bij de scheidingspunt met de Scheisloot J
232

1894

Langs den linkeroever,
beginheneclenwaarts
ncncle hij de scheidingspuntmethetöndeMaasje ,,

208

1895

Voortzetting

243

196

1896

1897

1898

Voortzetting

langs

1899

den
10,000.-

langs den
rechteroever .......... ,,

29,400.-

Voortzetting

Voortzetting

langs den

Voortzetting

1900

Voortzetting

202

1901

1902

1,,

24,400.-

linkeroever .............

3 1,160.-

Voortzetting

Voortzetting

langs den

langs den

linkeroever ...........
225

1903

30,500.-

langs den

linkeroeverr ...........
19$

34,000.-

langs den

rechteroever ..........,,
2 17

15,000.-

linkeroever— . ........

linkeroever ...........,,
205

31.500.-

langs den

rechteroever...........,
213

32,500.-

Voortzetting langs

1

32,200.-

den

linkeroever ...........,,
Te Transporteeren.. f

32,200.—
302,860.— fIT, i45,395.39

No.

l)ienstjaar.

Omsch ij ving
der bestekkeii en overeenkonisten.
Beknopte inhoud.

20

1904

1905

lrilnsport .... f
Voortzetting langscien lui-

72

1906

1 907

301860v

Per onderdeel.

f

Ii

141395.395

33600.-

Voortzetting langs den linker- en den rechteroever

179

Opnierkiiigen.
Per bestek.

ker- en den rechteroever
237

Kosten.

46,325.-

voortzettiiig

langs den
linkeroever .............

27,300.-

Voortzetti iig langs den liii ker- en den reehteroevei- ,,
1 otaal . .

Het

entltrengen vat de
VetvOOrzlcIl!ltg wordt

34,900.—

vetteezet; ettknlevk.

p

ken

444,98 5'

het hovritileel

d cciv ier zijn nog niet
verdedigd.

1 )1.IN\V0 '1

WON EN( EN.

198

1890

Hierin begrepen drie dijk-

In

svachterssvoni ngen, resp.

)verdiepsehe grondbergplaats ............ f

197

1893

95

1896

enkeledienetnoe

bvrvpen.

$,618.$

Hierin begrepen tsreedijk-

in

dit

bestek,

wach terswo n 1 ngen, resp.

in 't geheel /io,1344.—

te Gencieren en te Doe-

Ook

Dijkwachterswoning

werd nithetiald,
enkele dienstivo-

ningen voor de veren

6,227. 193

begrepen.

bij

het Bernselie veer

41

ouk

(

veren ............... ..
1895

bestek,

rierd uitbetaild,

te 1 lagoort bij den 1)nssenschen losssal en bij
de

dit

3,420.31

Dijksvaehtersnoning bij
het Capelsehe veer .....

3,200.—
De kelders en portalen
cliii lijgvbouird veignits

Totaal.

21,465.985
-

Algemeen Totaal .

f

- -

i i.6i 1,846.38

-

dzonderhondsbestek.
beu In de jaren Sq7,
tSoq,
1'

iii en
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J-IOOIDSTUK JI. NORMALISEERJNG VAN DEN AMER.
0111\

,Il.\I,Isl1F:kFk(;.

In 't algemeen vertoonde de Aincr in den bcstaaiideii toestand cciie ruiiiie en l)eiieden\Vmtrts
vrij gelijkmatig in breedte en diepte toenemende bedding die sedert 1766 bij \verkingcli van
den haardwijkschen overlaat geregeld aan den afvoer van bovenwater had deelgenomen en in
tijden van groot \vaterbezwaar zelfs afvoercij feN van 1 oo Mi tot 1800 Mi per secunde had
bereikt. Om tot zi]Iie nieuwe besteniniig van geregelden afvoeriveg voor liet Maas\vater te
geraken behoefde de \iner dan ook geen ingrijpende wijziingen te ondergaan slechts

\Viis

daartoe noodig de opruimiiig van een drietal zeer hinderlijke ondiepten het verbreeden van de
bedding bij liet Onderplaatjc en bij de Ruigteplaat, liet beperken van de ovei-matige breedte bij
liet Spijkerhoor, tegenover D ri iii iii cle ii en tegenover de benedenpunt van dcii iiohcler

de

Koekoek", de afsluiting van enkele killen van liet Bergsche veld , benevens liet oplieen der
zijdelinsche afleiding tusschen de Vischplaat en cle kuigteplaat cii liet afgraven van den ver
vooruitspringenden linkeroever bij de haven van Lage 7. iv al u we.
in gewone, den toestand beheerschende gevallen zou de aanvoer van boven\vater, in verhouding tot dc normale getijhewegiug zdd weinig belangrijk zijn dat in die beweging, althans
in de vloedbeiveging, welke hier toongevend was, geen wijziging van eenige beteekenis kon
worden verwacht.
De uitgevoerde iiornialisceringswerken hebben dan ook slechts locale verbetering van bedorven
riviervakken ten doel gehad , tot instandhouding van welke verbeteringen uit den aard der zaak
1ilmitselijke wijzigingen in de bestaande waterbeiveging werden gevorderd doch waardoor geen
invloed werd uitgeoefend op de totale aan liet IIollandsch l)iep ontleend ivorclende hoeveelheid
vloedwater. I)ie werken ivaren gericht op liet verkrijgen ecuer breedte van 300 Al. in den bovenN.A.P. niet cciie regelniatige toename dezer afmetingen tot
niond hij eene diepte van 4.64 i.
480 M. breedte hij 7.64 1'vI. ± iN Al?. mm de benedenpunt van de Ruigteplaat. Zooals in liet
volgende zal worden toegelicht is voor de vorming der genoemde bodeinsdiepten in hooge mate
op de uitschurende werking der getijdestroonien gerekend.
)l1

I'I'(lll\( )11i'il)Il \\'l1Ii.KI'.

1 )e uitgevoerde \\erken kunnen tot cle nornialiseering van vier bedorven vakkeii worden
teruggebracht.
liet eerste vak oniviit de hcncdennionding der rivier,, ivcstwaarts van de zuidelijke punt der
Viseh plaat al ivatr eene geheel onregelmatige \vaterheweging was ontstaan. Door den ver vooruitstekenclen liukeroever bij de haven van 1. age 7. iv al uw c , net liet daartegen aansluitende
hoofd werd de vloedstro()iii als 't ware in liet Gat van de Visschcn weggedongen , als gevolg
waarvan zich een drenipel had gevormd in den Amer tussehen den zuidelijken wal en de Ruigteplaat. Daarbij kwam , dat cle rivierbeddiiig hier 'liet meer dan 350 M. breedte aanwees in plaats
van de als norniaal aan te merken 480 .i. I'engcvolgc van een en ander ook ongeveer 43 0A

1/..'Govi /zs'/'zni' z'aii dcii .l;i,ir.
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van het d mc den A nier op te nemen vloedwater eerst liet Gat van de Visschen bi men , om
daarna over den zandrug tussclien de l çtep]aat en de Vischpiaat heen, zijdelings op den Amer
te komen terwijl bij eb eveneens een groot edeelte - ongeveer 34 0A
van liet af komende
water langs dien weg zijdelings afvloeide.
De werken tot normaliseering van dit rieiervak bestonden derhalve in liet afsnijden der
zijdelingsche genieeiiscliap niet liet (iit van de Visschen
epaard aan cle verruiming- van dcii
eigenlijken Amermond door afravmg van dcii zuidelijken oever der lmçtep];iat opruiining van
den drenipel in de rivierbedding en vervijclering van het uitstekende hoofd te T. age Z o al u we
niet de omliggende ~den. In Maart 1886 heg niien • waren deze werken in Septernber
vi Itooid.

1

De verbindingsdam tusschen de Vischplaat en de Ruigteplaat lang 1540 M. , is aangeleg(1
niet de kruin op 0. 1 1 M.
N.A.F. of nagenoeg- op halftij. \Vaar de aan \\ezige boclenisdiepte
niet weer bedroeg dan 0.79 M. e- N.A.P. (gewoon laagwater te Moe rcl ii k) werd liet eheele
(lamprohel gevormd door éénc laag ziikstukken breed 1 2 M. \Vaiir cle diepte grooter \Vas, is
de dani door middel van zinkstukken en cleklagen opgewerkt tot eene krumshreedte van 3 M.
()p liet gein emde pel van 0.1 1 Al.
X.A.P. niet beloopen van 2 op 1 terwijl de voet door
eene terweerszijden over ongeveer 10 Al. breedte
Liitstekende hezinking is voorzien. De onderste laag
hOC

m clegrOndstukken bestnt uit net in plaats inn
lij SliOUt teneinde Cclie hetet e aansluiting op den
bodem te verkrijgen. Volgens dit type, voorgesteld
in fie ii zijn alle strekdanunen hij cle nornia-

Fig.

1 seering van den Anier gevornid. De dam tusschen

ii.

TP

Vi n de r ie Ccii cli CCC]
1 lig s den Amer.

de Vischplaat en cle Ruigteplaat ligt thans echter
hp 0.50

Al. + N.A.P. doordat hij, na binnen enkele jaren tot beneden N.A.P. te zijn \vcggezakt
eerst in 1 93 en daarna in 1907 telkens over zijne gehecle lengte iiercl opgehaald.
Ten einde liet nacleelig overvallen van den stroom over de zeer blootgestelde Ruigteplaat
te voorkonien, is daarop in liet verlengde van den gcnoemclen strckclam eene kade gelegd ter
hoogte van 1.06 Al. NAT. (0.42 M. boven gewoon hoogwater te Moe rd ii k). 1 )cze kade,
lang 350 Al., heeft cciie kruinsbreedtc van 2 Al., weclerzijdsclie heloopen van 2 °l 1 • en is
geheel met zuilenbasalt verdedigd. Voorts is cle beneclenpunt der kuigteplaat door cciie bezinking- tegen afnennng beveiligd.
Hand aan hand met cle beteugeling der zijciclingsche waterbeiveging, werd de beneclenmnoucl
van den
nier verruimd clo Ir afgraving van dcii uitspringcnclen linkeroever bij de haven van
age Z wal u v e en oprui miig van den drempel in de rivierbedcling-. Deze opruiming
is met
liet oog 01) cle te verwachten sterkere stroomseliuring, niet verder voortgezet dan tot cle diepte
van 2.94 M. --- NA. j1 of ruim 2 M. beneden laagwater. De Lage Zwiluwsche oever is 01
go-ater afgegraven ndler een beloop van 2 op

1

en daar beneden iveggeb;iggcrcl onder 5 op

waarna liet geheel niet zinkstukkcn en hisaltbeglooiing is verdedigd. iij cle inkortiiig van
liet hoofd is een nieuwe havenmond gevormd.
De

tfgraving van den zuidel ijken lever der Rdugteplaat ivercl niet ge1 ij kt ijdlig niet cle

iii-

So

Ïfoofds/iiX' /1.

I\/oriiia/isecriiig van den /lmer.

schreven werken ter hand genomen, zoowel omdat afneniing van dien oever door den stroomaanval was te verwachteii, als omdat de te ontgraven grond later met voordeel in de aan te
leggen rijzen dammen zou zijn te verwerken. Aangezien die plaat en vooral de naburige vrij
uitgestrekte oncliepten het krachtig intrekken van den vloed in den Amer echter spoedig ei-nstig
bleken te benacleelen, volgden de afgraving en de uitbaggering, waarbij eene diepte van 2.94 Al.
N.A.P. wederom voldoende werd geacht, reeds na enkele maanden. De uithaggering is op
70 M. uit de as der kade op de Ruigteplaat gestaakt hoven laag water is de oever onder 5
op i afgegraven.
Reeds vrij spoedig na de voltooiing der nornialiseering van dit .Amervak bleek dat de gewenschte wijziging in de ivaterbeweging was verkregen. Alleen deed zich de behoefte aan eenig
baggerwerk gevoelen tot vorming van eene doorgaande geul langs den afgegraven Zwaluwschen
oever. Door de vermeerderde getijbeweging name1 ijle waren cle hoofdgeulen, ter diepte van ruim
5

M. ± N.A.P. wederzijds dat afgegraven oevervak, reeds spoedig aanmerkelijk tot elkander

genaderd, doch de aanwezigheid van eene veenlitag stond hare vereeniging in den weg. Teneinde
de stroomschuring hier de hand te reiken \vercl eenc geul gebaggerd, lang ruim 600 M. en
N.A.P.
breed 140 M. ter diepte van 5.14 M.
liet grondverzet ten behoeve van dit Aniervak bedroeg 7 10,000 M gemeten in de middelen
van vervoer, welke hoeveelheid in het Gat van de Visschen en in het Fransche Gat is gelost.
1-let tweede te normaliseeren riviervak was gelegen tusschen de Vischplaat en het Moken—
Holleke. Hier bedroeg de breedte der becicling ongeveer 1000 M., terwijl de normaalbreedte
slechts 411 M. aanwees, en dientengevolge had zich in 't midden der rivier eene langgerekte
zandbank neergezet, welke bij laag water droog viel en langs den zuideroever slechts eene zeer
ondiepe geul openliet. De werken tot nornialiseering van dit vak bestonden dan ook in het
beperken der overmatige breedte door middel van een strekdam, gepaard met de opruiming
der zandbank. In Maart 1886 begonnen, waren deze werken in Augustus 1 888 voltooid.
De strekdam heeft eene lengte van ongeveer 2 Kilometer en sluit bovenw'aarts met eene
kleine ombuiging tegen het Moken Holleke aan, terwijl hij aan liet henecleneinde door middel
van cclie 283 M. lange dwarskrib met de Vischplaat is verbonden. In het midden is dlie dam
bovendien vastgelegd aan de El ftplaat door middel van cciie verbindingskrib, welke ten dccle
bestaat uit ccli bezonken dam, haaks op den strekdam, en ten dccle uit cciie opgewerkte particuliere krib. Ten einde de belangrij lee waterbeiveging in het Gat van de Kerksloot (ongeveer
2,000,000 M3 per getijde) te behouden en tevens om de locale scheepvaart niet te hinderen,
zijn in den strekdani hoven de verhindingskrih met de Elftplaat aanvankelijk twee openingen
van elk 150 M. wijclte gespaard ten einde evenwel eene betere stroomgeleicling te verkrijgen is
liet benedenste dezer gaten in October 1893 gedicht. Ruim een jaar te voren was de verbinclingskrib met de l'dftplaat reeds van halftij tot i M. + N.A.P. verhoogd, aangezien het spoedig
bleek dat een aanzienlijk deel der getij beweging van liet Gat van de Kerksloot over clie krib
heen plaats had. Voor liet Gat van den Binnen Nieuwen Steek is de stroonileidencie clani in
dit Aniervak over eene lengte van ongeveer 300 1\I. oncierbrokeli, zonder dat de stroonigeleicling
daardoor ivercl benadeeld. De einclvlakken van den strekdam bij cle gaten zijn opge\\ erkt onder
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l

een beh ii T van 3 op i; de opening van 1 50 M. ivijclte is over dc gelieele lengte tegen uitschuring vercledigd, doch het gat van 300 M. wijdte is ter weerszijden slechts over een afstand van 20 M. hezonken.
In verband niet den 1001) der onderhanciel ingen omtrent cle benoodigde vergunning tot aansluiting aan de Llftplaat kwam eerst het gedeelte van den strekdam tusschen het Muken
1 lulleke en de groote opening tegenover het Gat van den Binnen Nieuwen Steek in uitvoering
ter\vi]I daarna de verbinding niet de 11ftplaat werd tot stand gebracht. Aangezien deze verbinding cciie belangrijke vernauwing van het cloorstroomingspi- ofSel der rivier tengevolge hack hield
(le opruiiiiimg der zanciplaat binnen cle noi- male beciding gelij ken tred niet cle vordering der
aansluitingskrib. Daarbij werd echter, niet liet oog 01) de te veiwaehteii stroumscliuring, niet
dieper gebaggerd dan liet peil van 2.14 M. --- N.A.P. en inderdaad had de aldus gevormde geul
zich weldra niet ongeveer 2 M. verdiept. ()ok heneclenwaarts in het eerste Amervak werd deze
diepte over groote breedte aangetrolten, doch de geulen van dc twee riviervakken kwamen niet
tot elkandei- (lan nadat was overgegaan tot den aanleg van liet korte gedeelte strekdam beneden
liet Gat van den Binnen Nieuwen Steek niet de aansluiting aan de Viscliplaat gepaard niet de
opiulnung van den drempel tusschen de bedoelde geulen over cciie breedte van 200 i\1, tot liet
peil van 4.14 M.
1 )e grondopruiming in liet tweede A inervak bedroeg 495.000

l , welke hoeveelheid achter
dcii sto )nileidendlen dani cii in liet (;tt van den Binnen Nieuwen Steek werd gelost.
Ook in het derde i-\niervak , lietwelk vdlr D rim in cle ii tusschen den Riet Gvster en liet
)nderplaatje is gelegen
was de breedte der rivier overmatig grm t en bedroeg clie plaatselijk
ruim 400 M. meer clan cle vastgestelde norniaalbreedte. Ook hier had zich dientengevolge
een breecle drempel gevormd , welke bij laagivater droog viel ,

511 dat de scheepvaart slechts
m( geh ij k was door eene dicht langs den noorclerval loopeucle geul , (lie door (le werking der

aldaar uitinonclencle killen

liet Zij kgat en liet Zuiclergat van de 1 l mp

in stand werd

eh( juden. De werken tot nornialiseering van dit rivier vak best )nclen derhalve in eene beperking
der rivierbreeclte door middel van een strekclam , gepaard niet de opruiniiug der zanclplaat binnen
de iioruiale bedcling en niet eene heteugel ing

de
e gnom
eede killen , tei\vij 1 hier bovendien ten
heIn leve der scheepvaart cclie geul \\erdl gebaggercl ter vervanging van de bestaande , welke door

cle aan te leggen werken werd afgesloten. Tegen het einde van 1886 begonnen , waren deze
werken in Maart 1888 voltooid.
11e strooinleidencle dam volgt de rechter normaallijn , heeft eene lengte van 1400 M. en is
door eene clwarskrib , lang 270 i'vl. niet de achtergelegen plaat ,,dle kmiiiien" verbonden. Volgens
liet aanvankelijk opgemaakte ontwerp zcti deze clani niet tegen de Kiuimen , maar tegen het
)nclerplaatje aansluiten , zoodat liet Zij kgat en het Zuiclergat van de 1>11 iiip buiten werking werden
gesteld, doch ter tegemoetkonnng aan bij cle onteigening geopperde bezwaren is later besloten
alleen het Zuiclergat van de Ploiiip af te dammen en het Zijkgat slechts te beteugelen, waartegeii
in liet rivierbelang geen bezwaar hestonch. Zooals bij de beschrijving van liet vierde Amervak
zal blijken, is de beteugeling van liet Zijkgat evenwel nog niet uitgev( erdl. De aansluitingskrib
viel bij de Kimmen 01) paiticulier terrein , voor welke aansluiting door cle betrokken eigenaren
vergu nu ing \verdl verleend.
II
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Hand aan hand niet rico aanleg dezer heteugelingswerken werd de drempel in de normale
hedding dcc rivier iveggehaggercl over ongeveer 500 M. lengte cn 220 M. breedte, tot het peil
van 2.94 m. - N.A.P. ten einde het door de divarskrib aanzienlijk versmalde pioflel wederom
ccii voldoend vermogen te geven. In de as der beclding werd dit baggerwerk over 40 M. breedte
M. --- N.A.P. voortgezet waardoor de hovenbedoelde sclieepvaaitgecil werd verkregen.
tot
3 .34

De uitkomcncle grond werd gestort achter den stroomleidenden dam beneden het Moken Holieke
en in het Gat van den Binnen Nieuwen Steek dit baggerwerk was grootendeels niet in hoeveelheid doch in proflel aanbesteed.
1--let vierde Amervak , gelegen tusschen de benedenpunt van het Onderplaatje en den mond
(Ier Donge vormde een toonbeeld van de verwildering, waaraan cciie rivier onder den invloed van
zijdelingsclie afleiclingen ten prooi kan vallen. liet Zijkgat en liet Zuidergat van de Plomp , die
beneden het Onderplaatje in den Amer uitmonden onttrokken aan de rivier te zamefl ongeveer
vertegenw)ordigende ongeveer 28 % van hare totale i atervloedwater pel- getijde

4,000,000

beweging ter plaatse - om clie binnendoor op liet Spijkerboor te brengen. Als gevolg hiervan
ivas de breedte van den Amer boven de uitnioncling der twee genoemde killen te klein en bedroeg
die bij het Onderplaatje slechts i$o M. , terwijl de norniaalbrcedte 330 M. aan\veeS. Bovendien
werden meer bovenwaarts , zoowel door de werking van het breeduitloopcndc Spij kerboor als
door clie van dc Donge oniegelniatigheclen in de getijdestroomen veroorzaakt , waardoor zich hij
de uitmondingen dier rivieren uitgestrekte zindbanken in den Amer hadden neergezet.
I)e werken tot nonwaliseenng van dit iiviervak bestonden dan ook in cle eerste plaats uit
cciie beteugeling der zijdclingsclie afleidingen beneden liet Onderplaatje, gepaard niet eene
verbieecling der rivierbedding boven\vaarts door afgraving van genoemd eiland. Als gevolg van
deze werken was cciie vermecrderdc waterbeiveging in den mond van liet Spijkerboor te verwachten, zoodat de bodem aldaar moest worden bevestigd, teneinde te voorkomen, dat de
kosten der vercischte beteugeling van dien mond door verdieping van den hocleni zouden vermeerderen 1 )ezc beteugeling \vas noodig, zoowel om de plaatselijk overmatige breedte van den
Amer te beperken, als om het ;tfkomencle bovenwater cciie goede geleiding te verzekeren.
linciclijk uw esten tot normaliseenng van dit riviervak, cle zandplaten hij liet Spijkcrhooi en hij
den mond der Donge worden opgeruimd. In liet begin van 1887 begonnen , wa cle verbetering
van dit riviervak, behoudens cle beteugeling van liet Zijkgat, in Maart i$$$ voltooid.
liet 'Zuidergat van de Plomp werd afgesloten door een dom, die in samenstelling en afmetingen overeenkomt niet het type der rijzen dammen langs rIco Amer gelegen in het boveneinde van clie kil, bedraagt cle lengte tusschen cle bekaclingen van liet Onderplaatje en de
ontworpen
1 lofmanspltit 143 i\l. 1)e heteugeling van liet veel niincler vernu gendle Zijkgit
niet behoud van eene openin g voor cle scheepvaart cii vror cciie beperkte \Vatcrbewegiig =
kon niet gelijktijdig ivorcicn ondernomen, aangezien cie onteigening van liet benoocligde terrein
nog niet ver genoeg was gevorderd. Hoewel later cle beschikking over dat terrein werd verkregen, is ten aanzien van cle hetcugcling dezer kil nog steeds eene afwachtende houding aangenomen. In verhouding tot cle vernicerclerclewaterbeweging, als gevolg van cle afclaniniing vaii
het Zuidergat van de Plonip, is cle uitspringeiidle oever van het ()ncicrp]aatje afgegraven, onder
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opruilning vaii cle daaraan grenzende oncliepten. De diepte van uitbaggering beclrocg 2.4 :i.
N.Â. P. en de grootste breedte waarover het Onderplaatje werd afgegraven ioo M., /.O( )dtt de
J\nler hier nog niet de normale afmetingen heeft verkregen. Mocht lsnog tot
eeke
sluiting van liet Zijkgat worden overgegaan, dan zal de verdere afgraving van het Onderplaatje
zijn te overo- egen .flij de reeds uitgevoerde afgraviiig is de oever ingestoken onder een beloop
van 5 01) 1.
liet Spijkerhoor is heteugeld door een stroonileidenden dam van 365 M. lengte, welke aan
het

boveneinde door eene Isrib, lang 55 IL, met de \Vestel i1ke gronden van den steen van

Kloosteroord is verb( nden. De verdediging van den bodem in liet opengebleven deel dezer kil,
bestaande uit eene ingesponde, 'liet ballaststeen bestorte hezinking, dwars door den in md heen
tusschen de henedenpinit van den strekdam en het Onderplaatje, werd eerst in i $p6 aangebracht, omdat de aanwezige diepte zulks, niet het oog op de belangen der scheepvaart, niet
eerder toeliet. De bezinking , breed 20 M. ligt niet den bovenkant der steenbestorting (1) ongeveer 0.20 M.

N.,\.P. Ten einde den invloed dezer n( rnialiseeringsverken te bev rderen,

is liet zuidelijk gedeelte van de zandplaat, welke zich bij de uitmonding van het Spijkerboor
in den i\nier uitstrekte, over eene lengte van 1000 M. en eene gemiddelde breedte van $0
M.
iveggebaggerd tot de diepte van 2.94 M. -- N.A.P.
liet grondverzet voor cle m irmaliseering van het vierde \mervak bedroeg 450,000 \J
welke hoeveelheid ten dccle werd gelost in het Zuiclergat van de i-flomp en ten dccle achter
den stroomleidenden dam tegenover 1) ri iii mcl cii.
Ten einde de stroonigeul in den genornial iseerden f\iiier in verbinding te brengen niet de
bedding van het Oude Maasje, werd ten slotte in de jaren 1890 en 1 $ 1 een omvangrijk baggerwerk uitgevoerd, van i Kilometer hoven tot 1 Kilometer beneden den mond der Donge
volgens liet reeds in 1 Ioofdstuk 1 vermelde bestek N°. 20 1 dienst 1 $$9 1891 daarbij werd een
geul gevormd van 2000 M. lengte en \'i1i 210 M. 240 M. breedte hij eene doorgaande diepte van
3.54 l\I. --- N.A.P. 1 )it baggerwerk vorderde in 't geheel een gronclverzet viii 900,000

hoeveelheid achter cle stroomleiclende dammen tegenover D ri in ni cle n en dIen Koekoek werd gelost.

DL ONJE1G1;NJNG.
7 uds reeds in hoofdstuk 1 is medegedeeld , werd cle onteigening vo r de iiornid iseering
van dcii Amer hij cle \Vetgeveiide Macht gelij ktijclig aangebracht met clie voor liet riviervak
1 leleiiid - 1 )ongenioncl. Diensvolgens \\erdl liet algemeen nut v()or clie onteigening verklaard hij
cle i et vili den 1 1v December 1885 (Staatsblad W. 234)
terwijl de einclaanivijzing der te
onteigenen perceelen plaats had hij Koniiikl ijk besluit van $ Juli 1886 N°. 20. Deze perceelen
waren gelegen bmnen de gemeenten Ma cle en 1) ri iii mcle n en F[ooge- en Lage- Z wa In we.
\Varen hij cle eerste tervisielegging der onteigeningsbescheiclen geen bezwaren ingebracht, o elke
tot w ijziging der ontworpen werken noopten , cle vrees, door belanghebbenden hij cle t \\eede
tervisieleggiiig geuit, dat de locale waterlossing, de scheepvaart en de oeververclecliging z uclen
\vordleil benadeeld (1()()1- cle voorgen men afdaniining van liet 'tijkgat, leidde tot liet beslctit cle
plannen op dit punt te wijzigen, zo als hierboven is toegelicht. In liet geheel waren 67 peceelen
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geheel of gecleeltelij k ter onteigening aangewezen, waarvan echter slechts een klein gedeelte
ngekocht, omdat eenerzijds verschillende perceelen rceds het eigendom
behoefde te worden
van den Staat (Gewone 1)omeinen) waren, terwijl anderzijds voor de uitvocring der werken op
verschillende plaatsen met eene vergunning van de betrokken eigenaren kon worden volstaan. Dc
aangekochte oppervlakte besloeg 12 1 JA., 55 A. en 10 cA., waarvoor met inbegrip van alle
bijkomende kosten, ccii bedrag van 145,640.— werd besteed.
OPGAVIf VAN KOSTEN.
Onteigening ...........................

45,640.—

............................ f

U1'lV( )I]i1NG DER \VERIÇ.EN.

Eerste vak.
Bestek N°. 210, dienst 1 $85 .let aanbrengen van eene heteugeling tusschen de Vischplaat en de Ruigteplaat en liet uitvoeren van werken tot bevestiging van laatstgenoemde plaat ...

1

$9,72 1

Bestek Ni 120, dienst 081 lIet opruimen van een in de
rivier uitspringencl gedeelte van den linkeroever bij de haven van
Lage - Z wal u \V e en van cclie zandplaat tusschen die haven en
de Ruigteplaat .............................................
Bestek N°. 152, dienst 086. Het opruimen van een gedeelte
der Ruigteplaat en van gronden in het bed van den Amer nabij
dieplaat ..................................................

69,124.-

Bestek N°. 185, dienst 1886. 1 let verdiepen der bedding van
den Amer tot vorming eener doorgaande geul in den benedenmond

32,400

1

247,045.

1'iveecle vak.
Bestek N°. 209 dienst 1885. Het aanleggen van een stroomleidenclen dam tusschen liet Moken 1 lulleke en de Viscliplaat .. f
Bestek N°. 12$, dienst 1886. 1 let aanleggen van eene ver-

07,82 3.-

hinclingskrib tusschen hovengenoeniden dam en de llftplaat,
benevens liet opruimeil van cciie zandplaat in het bed van den Anier

144,440.—

Bestek N°. 152, dienst 1887. 1 let aanleggen van een stroomleidenden duii met aansluitingskrib aan cle Vischplaat, benevens
liet opruimen van gronden in den Anier tegenover het hoveneinde van den Koekoek .....................................

$3,2 00.-

Te transporteeren..

f

. f

335,463.—
628,148.

I[OOJ(!sI/1/( T!.
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l)erde vak.
lranspoit.

f 628,14$.--

Bestek N°. 1 65 , dienst 1881 Het aanleggen van een stroonileidenden dam tussclien het Onderplaatje en het Anterpoldertje
net een tegen de Kiininen aansluitendcii verbindingsdam benevens liet opruimen van gronden in het bed van den j\me. ...... f 162,500.—
Bestek N°. 139, dienst 1887. liet opruimen van gronden
in den \ ilier ..............................................
24,$QO._-

t. i800.

Vierde vak
Hestek ND.

ioi,

dienst 1887. 1 let opruimen van een gedeelte

van het Onderplaatie cii van daaraan grenzende ondiepten in den
,\iner, benevens het aanleggen van een l)eteugelingsclani in het
Zciidergat van de 1 lontp en van cciie grondbeziii king in de monding van het ipijkerboor ..................................

f

8$,00.—

Bestek N°. 73 dienst 1888. llet verlengen van den stroomleidenden dooi in den mond van liet pij kerboor , alsmede liet
verrichten van baggerwerk..................................

27,000.---

»

Bestek N°. 201 . dienst t 889-1891. Het verdiepen van de
beddingen der rivieren de Amer en liet ()ude i\hiasje (ten laste
van liet riviervak 1 leleincl-1)ongeniond) ....................

Memoric.
- -

-

f

Totaal ......./

HOOI'DSTUK III.

115,200.—

930,648.—

VERRUIMING VAN t-lET t-IEUSDENSCI-I KANAAL.
\lll:I'IN( ;1;N.

\Vegens de afcluitiuing van de Maas te \Ve 1] moet de scheepvaart van cle Maas en de IJieze
op Go r iii eb e nt haren weg nemen door liet Heusdensch kanaal , lietwelk daartoe is verbreed
en verdiept. Uitsluitend met het oog op de vaart zou eene bodemsbreecite van 40 \l. voldoende
zijn geweest , in overeenstemming met de breeclten die worden aangetroffen op de gekanaliseei-de
Di ez e en 01) liet sclieepvaartkanaal van Un gele ii naar de Iie nr i t te iv aard. 1 let Heusdensch
kanaal heeft echter tevens de bestemming om liet rtum 300 H.A. groote bassin , hetwelk door liet
algesloten tiaasvak \Vell-AncIel wordt gevormd , geregeld bij den vloed te vullen en bij cle ebbe
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te ledigen zoodat daat- op meer of minder gi- oote stroomsnelhcden waren te verwachten en het
derhalve een cisch was de afmetingen van liet ciwarsprofiel zoodanig te bepalen dat die snelheden geen ongewcnsclite uitschuringen noch heleniiocringeii voor de scheepvaart te weeg zouden
brengen. Op grond van cciie ingestelde berekening naar de te verwachten stroomsncllieden is de
boclemsbreedtc bepaald op 100 M. Uit den aard der zaak vormde clie berekening slechts eene
benadering omdat ten aanzien van verschillende gegevens slechts op benaderde waarden of
onderstellingen kon worden te werk gegaan zooals omti-ent den vorm dci- toekonistige normale
getijlijn in den zuidelijken mond van het kanaal liet verhang waaronder zich het bassin WellAndel vult en cle veelvuldiglieid van het samentreffen van normale afvoeren van de Boven Maas
met normale getijden in den Anier. Uit den aard der zaak treden de grootste stroomsnelheden
in het ]{eusdensch l<niid op tijdens den vloed hij een samentreffen van zeer kleine Maasafvoeren
niet stornivloeden uit den /\nier. I)ergel ijke verschijnselen zijn echter van korten duur en bovendien is de vaart hij stormvloed beperkt doch om tegen mogelijke teleurstellingen te zijn gewa-
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Normaal (l\var sprolici van het Hcuscicnsch kanaal.

pend is liet kanaal van vloedbermen voorzien waardoor bij hooge vloeden een ruim profiel
wordt gewaarborgd en waardoor tevens eene eventueel gewenschte kanaalverruiming op eenvoudige
wijze is tot stand te brengen.
N.A.P. overeenkoniencle met de aansluitende diepte
De bodemscliepte bedraagt 1.74 M.
in de nieuwe rivier, terwijl de scheepvaartgeul breed 40 M. bij cciie diepte van 2.50 M. -i-- N.A.P.
'66r 14e u s den op dezelfde afnie tingen volgens de as van het kanaal is doorgetrokken tot in
liet afgesloten Maasvak hij \V ij k. De kanaalboorcien vertoonen eenc helling van 5 op i aan de
12011e oevers en van 3 op i aan de holle oevers. Het kanaal is lang 2400 M. Het normale dwarsprofiel is voorgesteld in fig. 12.
I)I UITGEV()EKDE \V1RKF,N.

Bij de uitvoering is de westelijke oever van het bestaande kanaal zuinigheiclshalve zooveel
mogelijk aangehouden zoodat de uitgevoerde werken in hoofdzaak bestonden in het afgraven
van den oostelijk- en oever en het verdiepen van liet aldus verbreecle kanaal. Als gevolg hiervan
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is de kanaalas niet recht, maar bestaat zij uit twee tegcngestelcl gerichte bochten welke ongeveer °p het midden der lengte in elkander overgaan. \Verd in de vakken der nieuwe rivier clie
nc 1 $S9 in Uitvoering zijn gekomen cciie vernauwing- der bedding- i
cle huigpunten volgens cle
theorie van F\ k( 1-. toegepast voor het Ileusclensch kanaal, ofschoon geheel het karakter van
een rivierarm dragende, is daarvan afgezien , omdat cle bodemshreed te van ioo M. slechts als
eene niinimummaat werd beschcuwcl welke zooclra cle ervaring uitspraak zou hebben edaan
zon nooclig- Zou zijn te wijzigen
\Vegens de na te melden moeielijklieden, ondervonden bij de onteigening der henoodigcle
gronden, is de noordelijke monding van liet kanaal tijdens de uitvoering der werken over korten
afstand oostwaarts verplaatst en zijn tevens cle vloeclbermcn noordwaarts van liet Aalburgsche
veer, d. i. over ongeveer 600 M. lengte, vervallen. 1 )oor cle oostwaartsche opschuiving der noordelijke monding kwam deze ongeveer haaksch op het afgesloten Maasvak te liggen, terwijl aanvankel ijk eene westwaartsche afbuiging was ontworpen, omdat de ivaterbeweging grootendeels en
de sclieepvaartbeo-eg- ing nagenoeg- uitsluitend in de richting van en naar A nclel plaats heeft. om aan
het gemis der vlocclbermen hij hooge vaterstancien tegemoet te komen is het kanaal benoorcien liet
Aalburg- sche veer geleidelijk verbreed en zijn daar de talucls onder eene helling van
2 op T opgezet.
1)c zuidelijke kanaalnioncl viel ten dccle in liet eerst hij cle opening van den IMaasmond
door te steken vak van dcii i\alburg- schen dijk, zooclat die monding tijdens cle verruiming van
liet kanaal niet volledig kon worden afge\\ erkt. Aanvankelijk ontworpen ongeveer looclreclit op
d e richting-der nieuwe rivier, zijn aan clie monding hij deopening van den Maasmoncl in 1904
bij w ijze van proef twee armen gegeven de édne bovenwaarts afbuigencle en de andere benedenwaarts, niet belicucl van een clriehoekig eilandje tusschen heide armen in. li e t bleek evenwel
spoedig dat deze toestand bezwaar opleverde voor het behoud eener belim )r! ijke vaardiepte
zoodat reeds in liet voorjaar van 1907 de oostelijke arm wederom werdafgeclanici.
'lencincle het genoemde vak van den Aalhurgsclien dijk vddr de opening- van den MaL mond
niet in gevaar te brengen is het baggerwerk tijdens cle kanaalverbreecling- niet verder \T0 rtgczet
clan na 50 M. uit den teen van den dijk en is de tegenoverliggende oe\
-er op het eiland van
N ccle r hemert zo danig afgegraven, dat een voldoende g- root cloorstroomingsproflel \\ercl
verkregen om cciie schadelijke verdieping langs den dijk hij cle geregelde vulling en lecliging van
het reeds voltooide riviervik lleusden—.J-jcleincl te voorkomen.
Ter plaatse van de overbrugging is de kanaalbocleni in verband met de bezinking om cle
pijlers, over 75 M. lengte en over de volle breedte tot 3.14 -,Al.
N.A.P. uitgebtggercl, welke
verdieping onder hellingen van 25 op i niet liet normale kanaalprofiel in aansluiting is gebracht.
1 )e bewerking der vloeclherinen bestond in hoofdzaak in het egaliseer en van de zeer door
greppels en slooten doorsneden, op vele plaatsen onhegaanhare terreinen, benevens in liet slechten
der zoincrkaclen (1) liet eiland van N ccle r h cme rt. De westelijke kanaalberm, hoog 1.86 M.
NA. P. , niet eene opdracht van 200 op 1 naar den i\alburgsclicii dijk toe, is 150 M. breed
en Ipt op 800 M. henoorclen de overbrugging geleidelijk te niet. De oostelijke berm is
0.50 M.
lager en reikt hij eene constante breedte van 40 11. ongeveer 400 M. verder noordelijk , doch
loopt clan, in verband niet cle bovenvermelcic oorstivaartsche oni -zwaaiing van den noorcicl ijken
kanaalmoncl, op Zijne beurt te niet. Aan cle landzijcle wordt deze berm begrensd door de ver-
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legde zomerkade van den huitenpolder Jiet Eiland van Nederhemert", vertoonencle eene
kruinsbreedte van 1.50 M. op liet peil van 3.10 M. -F N.A.P. en wederzijdsche beloopen van
500 M.
io op 1. Op 250 M. henoorden het Aalburgsche veerslop gaat clie kade over in ccii
langen dam van zuilenbasalt, reikende te ngenoeg hetzelfde peil.
Voor de afwatering van den genoeniclen buitenpolder is langs den binnenteen van de kade
en den dam eene sloot gegraven , loozende op 500 M. hezuiden liet Aalburgsche veerslop door
niidclel van cciie in de verlegde kade gebouwde steenen sluis, w ijd 2 M. en voorzien van eben vloeddeuren.
De vcrruiniing van liet T Jeusclensch kanaal is in liet jaar 1894 uitgevoerd, volgens het reeds
in hoofdstuk 1 behandelde bestek N°. 177, dienst 1892— 1894.

Nadat liet algenieen nut der onteigening voor de ver ruiniing van liet l-Ieusclenscli kanaal bij
de wet van 2 Januari 1892 (Staatsblad N°. 5) was verklaard, werden de in te nenien perceelen,
47 in getal en gelegen binnen de gemeenten \V ij k en N ede rh e in ert aangewezen hij Koninklijk
Ilesluit van 6 Augustus d. a. v. N°. 57. Eene oppervlakte, van 31 [JA., 96 A., $ c.A. , zijnde
nagenoeg liet geheele benoocligcle terrein, werd in den 1001) van liet jaar 1893 hij minnelijke
schikking aangekocht, waartoe een bedrag van f 73,157.14 \Vercl besteed. Drie eigenaren 0
den Brahantschen oever hij cle noordelijke monding van het kanaal waren echter niet voor cciie
schikking te vinden, zoodat cle vereischte procedures hij de Arrondissements-reclitbank te
10 Januari 1894
's - 11e rt o ge ii b o 5C Ii aanhangig werden gemaakt. Ilij hare vonnissen van
ontzcgde deze den Staat evenwel de vorderingen tLt onteigening, aangezien de termijn, bedoeld
in art. 12 der wet van 2$ Augustus 1851 (Staatsblad N°. 125) niet in acht wasgefloflien. Daar
de tijd verstreken was, binnen welken een nieuw Koninklijk Besluit kon worden genomen, werd
toen getracht onclerliancls cciie strook grond langs den Gelderschen oever aan te koopen, ten
einde liet kanaal, zij liet dan ook niet cclie oostwaartsche oniz"aaiing der as, toch volgens liet
ontworpen clwarspro6el tot in liet afgesloten Maasvak te kunnen doortrekken. 1'erst nadat
luerhij op flnancieel onaannenielijke cisehien was gestuit, werd tot uitvoering van liet kanaal op
de reeds in eigendom verkregen gronden besloten, niet opoffering, zooals hoven omschreven
van een gedeelte der vloedbernien. De proceskosten bedroegen f 40.—.
)i'GAVI \\N N()STEN.

De uitgaven voor de onteigening heliepen volgens liet bovenstaande in 't geheel f 7 3,157.14.
Dc kosten der kanaalverrniming zijn begrepen in de uitgaveli voor bestek N°. 177, dienst
1892—T $94 en clie voor de vc)rming van den zuiclelijkcn mond in liet bestek voor de opening
van den Maasiiiond. De \vijzigiiig van deze monding, niet de afclamming van de oostelijke geul,
is uitgevoerd volgens bestek W. 56 dienst 1907 en heeft f 21,250.— gekost.
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HOOFDSTUK IV. MIDDELEN VAN GEMEENSCHAP OVER DE NIEUWE RIVIER EN
HET HEUSDENSCI-I KANAAL.

In de geiiieeiischap o\er de iiienwe flvier

iS Cl

orzien do r een Iaiidbouwveer te Be cii, stoom-

poiitvcren te l)rongelen, Capelle en Keizersveer en cciie vaste brug bij Ileusden. Over
liet 1 ieusdenscii kanaal is cciie draaibrug gebouwd.
.\invankel ijk waren voor de gemeenschap over de rivier ontivorpen pontveren te 1) ron ge1 en
en

Ca peil e en stoonihootveren te Me usd cii en Ke i ze rsvee r. Ingevole een binnen de

gemeente 11 er p t en B cru igebraeiit bezwaarschrift tegen de onteigeningsbeseheicien welke
in de maand ( )ctober i
in cle betrokken gemeenten ter visie hebben gelegen 1) is aan de
uit te voeren werken in overleg niet Gedeputeerde Staten van Xoo rd - B rai) a ii t een pontveer
van eenvouchge illriChti l il,
een zoogeniamd landbonwveer te Ber ii t egevoegd. \Vel is vaar zat
bij de Regeeriii de ver \vLeliting voor dat de exploitatie van den afgesneden 1ernsc1ien polder
in (le tOek()ist zou geschieden over dcii afsinitdani te \V CII van uit de Bomnielerwaard dl (Ch
in de eerste tientallen van jaren na de open ing van den iaasmond zon die bebouwing zeker
nog van uit Ii ei- pt en 1 I;iarsteeg worden ondernomen terwijl ook andere belangen van verkeer tot herstel der afgesneden gemeenschap over de Ilerptsciie Steeg deden besluiten .iv enzoo
werd voldaan a;ni een door hurgenieester en wethouders van Capel le gedani verzoek ()in liet
bestaande pontveer over liet ()ude Maasje in dcii grinciwcg van Cii peil e naar de Baan te vervangen door eenc beweegbare brug opdat liet vrij drukke verkeer over dien weg in de toek niist
niet door twee veren zou worden onderbroken.
In overleg niet Gedeputeerde Staten van Noord - Brab a nt zijn dc ontworpen l)ont\eren te
1) ron gele n en Ca peil e van meeiian kehe beweegkracht voorzien liet zijn stoonikitbeipontveren
liet eerste ligt in (lea grindweg van \V aal wij k naar Dr ((ii ge 1 en de zoogeninude Zomerdijk,
en (hent ter vervanging van liet voormalige pontveer over liet Oude Miasjc aldamn van de wipbrug te Gans oven over genoemd riviertje en van den grindwcg tussclien 1) oever en en
1) ron ge 1 en over liet vergraven deel van den zeedijk tusscben die plaatsen in verband hiermede is de 1 leesbeensche straat hij 1 )o cv eren door een grindiveg up de kruin van den zuiderrivierdijk niet liet l)rangelselie veer verbonden. 1 )e \Vaalwijksciic zomerdijk wordt gesneden door
het liuigs dcii binncnteen van den zuiderrivierdij k loopende zuiderkuiaal hetwelk op dat punt
is ()vcrbrngd door de zuogenaamde roibrug onder B o soy en ''. Het Capeische veer ligt zooals
h (ven reeds is opgemerkt in dcii door Cle nieuwe rivier doorsneden grindweg van Cape11 e
naar de Baan (Meen iv cii).
liet sto Imhortveer te Keizer sv eer heeft liet voornidige handkabelpontveer aldaar iervanen. \Vegens den grooten afstand hij de vaart van dijk tot dijk en cie blootgesteicle ligging
zij 11 hier vrijvarende ponten in dienst gesteld.
liet aanvankelijk ont\vorpen stoonibootveer te 1-1e u sd en heeft in 's lands vergaderzaal biT
\erctij t. hIzijcIc 02.
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herhaling uitvoerige discussie's uitgelokt. Lene stere strooming openbaarde zich bij de volksvertegenwoordiging om de van oulsher bestaande verbinding tusschen cle landen van 1 leusden
e Regecring
oc
en Altena door cciie vaste brug over cle nieuwe rivier te bestendi gen
meende wegens de hooge kosten van cciie zooclanige verbinding te moeten afzien van oordeel
zijnde , dat liet stoombootveer aan cle eischen van liet verkeer zou voldoen. Bij de behandeling
der onto erp-Staatsbegrooting voor 1886 nogmaals op deze aangelegenheid terugkomencie stelde
de afgevaardigde van Gorinch cm, de heer Svii:i', tel slotte een amendement op liet betrokken
begrootingsartikel voor, luidencie
,,I\osten voor den bouw van cciie brug te 11 cu sde n ........................Memorie"
welk amendement in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 1)ecembcr
1885 met 45 tegen 21 stemnien \vcrdl aangenomen Deze brug dient ter vervanging van de
verbindingen tusselien 11 cci sde ii en liet land van Altena over de kruin van den Aalburgschen
dijk en over cle .\chterstraat. ( )ok de spoorweg door het land van 1 leusden is daardoor niet
de Altenaselie gemeenten in vaste verbinding gekomen.
De draaibrug over het 1 leusdensch K;niaal heeft van den beginne af op liet prograninia
der Maasniondl\verken gestaan niet liet doel cle landen van Heuscien en Altena naast den
rijweg over den afsluitclam te A ii cle 1 eene vaste verbinding te bezorgen niet den spoorweg
door cle Bonunelcrn aard en cle h iofdstad 's -11cr tog enb 05C Ii cciie verbinding clie i'atervrij
en ten allen tijde brcnl<baar, den toestand van afzondering zou opheffen waarin clie streken
bijna eIken winter verkeerden.
11ON1'VF.F.R Ti: BlRN.
De inrichting bestaat uit eene ijzeren pont , clie langs én kabel over cle rivier wordt
getrokken de beweging geschiedt uit cle hand di or één of twee personen op de liont en daarbij
wordt de kracht van den stroom in (le rivier zooveel mogelijk benut door te gieren 01) de
zwaarden. Vlocclstrooni treedt hier onder m )rmale omstandigheden niet op, alleen rijzing van
den waterspiegel.
Voor liet aanleggen van de pont zij ii zoowel zomer- als ivinterveerstoepen aangebracht
alle hel lencle onder een beloop van io °p 1 en loodrecht op cle rivier gericht. De eerste reiken
(2 .36 M. - N.A.1.) cle winteriterbe
n
l e
van liet laag
st( iepen van gcnoenicle hoogte tot liet peil vaii den hiocgsten waterstand bij open rivier. \/an
den zomcrst( ep aan den noorcleroever voert een grinclw eg door liet ivinterbecl naar den noorcicrdijk. Loopt deze weg onder, clan geschiedt cle overtocht van dijk tot dijk. Is de rivierstancl
evenwel nog niet hoog genoeg om over cle uiterwaarci te kunnen gieren clan \vorclt cle pont
door liet daartoe langs de benecicnzijcle van den veerweg gegraven veerslol) getrokken. De
wintcrvccrkabel ivorclt clerlial ve door dit slop gCICg(1 van clij k tot dijk cle zomerkabel gaat slechts
van oever tot oever. 1:1k kabeleincle is bevestigd aan twee stevige ingegraven palen van kwaulngsote
a
clr;intijzer bi nneii aangevuld met bet in en van buiten hoven den g
stukken vm rzien. De veerstoepen zijn begrincl evenals (le toegangswegen
potten over de bancliken heen loopen.

clie niet flauwe

I/OO/((S//f/' /V.

Pl
De ovcrzetmidclelcn bestaan uit twee
ijzeren punten en drie houten rocibo( )ten
waarvan de grootste van zeiltuig kan icorden v( 1 rzien en de twee andere tot ijssChou\\ kunnen worden ingericht .11c punten
zijn verschillend van grootte de eene is
lang 16 M., breed 4.40 M. en hol 0.70 M.
de andere is lang 12.40 M. breed 4.26 en
hol 0.44 M. De grootste is afgebeeld in
1 3 zij wordt gebruikt in den zomer,
cle drukke tijd voor dit lancihouwveer. De
klei ie pont doet dienst in den winter en
bij hoog opperwater. \auvankelijk was in
plaats van de kleine pont eene houten
halve o uit, voorzien \all zeiltuig cii roer,
aan \vezug, doch wegens hare mindere doeluiiatiglicid is zij in i p06 verkocht. De
roeibo ten zijn van ei kenluout. . an den

Lh

---

//

zuideroever is cciie kleine veerhaven gevornid , waarin liet reserve-vcermatcrieel
wordt geb( )rgen en waarin ook de in cle vaart
zij ide p( nt bij ijsgang beschutting vindt.
au \vczig zijn twee veerkabels , zwaar
nl. en elk lang 6;0 M. , waarvan
ddne in reserve wordt gehouden. De oudste
is volgeui.s LJN 5 patent, cle andere is
een Hi iii \ xe kabel.
\oor de bediening van het veer zijn
twee pontwaehtcrs aangesteld tijdens
drukke dagen en nachten in den lio( )itijdl
wordt bovendien ccii losse derde man in
dienst genomen. \uor huisvesting van
de p()uitwaehltcrs is op den zuiclerrivierdijk cciie dubbele dienst\voning gebouwd,
waarvan liet type blijkt uit fig. 14. Zij
rust door middel van een gecre soteercl
dennen nu sterwerk 01) cciie zandkist in
den dijk. Overigens bcliooren bij dit veer
twee verplaatsbare seh uilplaatsen voor het
publiek en een houten ma azijn voor dienstbenood igd Ii ccle ii.
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1)c grondwerken voor dit veer varen opgenomen in dc hestekken N. 151, dienst i 888—T 8o
en N°. 177, dienst 1 892—I 894, omvattende cle vorming der betrokken riviervakken. i)e winterveerstoepen zijn later eenigszinS verlegd volgens bestek N°. 205, dienst 1903. Voorts is de veerhaven in 1 9( )6 verdiept en van heschociingen voorzien. Dc levering der overzetmiddelen was
begrepen in bestek N°. 217, dienst T 889 en had in i 890 plaats. De dubbele dienstivoning is

1

TLL
.

L

tT•1-i-

II

1

Fig. 14. I)ubbcic (llenstwoning hij liet Dereselic veer.

gebouwd volgens bestek N. 218, dienst i88$ en werd in October i $89 voltooid liet magazijn is
daaraan in 1896 toegevoegd en de schuilpiaatsen ivercien aangebracht in 1904.
in i$8$, spoedig nt den aanvang der werken tot riviervorming, werd liet verkeer van
cle Herptsche straat over een tijclelij ken weg, thans binnenberni van den zuiclerrivierdijk, geleid
naar den Bernschen dijk en toen ook deze iii den zomer van 1893 moest worden vergraven
werd gedurende enkele maanden een tijclelijke weg over cle uiterwaarci aangewezen , totdat ten
slotte op 23 November 1803 liet Bernsche veer in dienst \verd gesteld.
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Grond werken

Aanleg..............................................

Memone

Bestek N°. 205, dienst 190l liet verbeteren van de veren
over cle nieuwe rivier (le laas. A. Voor liet Bernsche veer (nieuwe
winterveerst( ep C. ii., verbreeding veerslop, plaatsen kabelpalen,
1 ier en schui 1 ilaatsen) .....................................

1

5 ,496

f
II.

5,496.—

Overzetnii dclel en.

l$estek N°. 217, dienst 1 SS9. 1 let maken van eene stalen
twee ijzeren punten, eene houten halve pont en vijf
houten b oten.

stoomsloe1)

Tweede pemeel. Kleine pont...........................
Gr(>ote pont ................. f 3,545.1)erde pereeel , halve pont .............. ..... ..2,166.-

f

-Vierde perceel (ged.), roeibooten ........................,
Veerkabels niet reserve en inventaris, ongeveer ..........,,

2,535.—.

5,711.-

)

680.—
1 000.—
,,

Til.

9,926.

G eho u iv en.

Bestek Ni 21 , dienst 1888. Het maken van eene dubbele
veerkneelitswoni ng........................................................
Te zamen

5793__
21,215.-

- 1'()O\lI'( )NT\'lER TE DRC)NGELEN.
)e inrichting bestaat uit cciie ijzeren pont, clie zich langs drie kabels - twee leikabels en
den trekkabel -- dwars over de rivier beweegt; de kabels liggen alle drie buitenboorcl: ter
iveerszijclen van de pont een leikabel en aan cle benedenzijcle bovendien een trekkabel 1 )e
beweegkraclmt wordt geleverd door eene stoommachine op de pont, clie een buiten het vaartuig
zittend trekiviel rondldraait, \vaaroniheen de trekkabel geslagen in l)e leikabels lo pen over
schijven en rollen, die aan liet pontliehaam zijn bevestigd ; tijdens cle ebbe doen zij beide gelijk1)

l)it bedrag is eenvoudigheids]eilvc geheel ten laste van het Bernschc veer gebracht, osehoon de grote
pont oorspronkelijk is man eschaft voor het Capelsche veer en de halve pont als a]gemeene reserve voor al cle
eren. 1 )e ijzeren punten doen nu om de beurt te Bern dienst en vormen tevens de reserve voor het K ei verseer tijdens onderhoudswerken aan de pontons: de halve pont, in 1896 verkocht, heeft maar zelden dienst gedaan.
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tijdig dienst, doch in hoofdzaak de boven-leikabel, terwijl daarentegen tijdens den veel minder
krachtigcn vloedstroom de heneden-leikabel alleen in werking komt. Aanvankelijk is de pont
met slechts één kabel, dienende zoowel ter geleiding als ter voortbeweging, in de vaart gebracht,
doch vrij spoedig bleek de wenschelijkheid van een afzonderlijken zwaren leikabel, terwijl ten
slotte de intense waterbeweging na de opening van de Bergsche Maas den tweeden leikabel het
aanzien heeft geschonken.
Aan de zuidzijde der rivier zijn een zomerveerstoep en een winterveerstoep aangebracht,
de laatste aan het einde van het veerslop; aan den noorderoever zijn eveneens die twee afzonderlijke aanlegstoepen aanwezig, doch niet dit verschil, dat de winterveerstoep tevens als
zomerveerstoep kan dienst doen. Bij den aanleg van dit veer zijn de zomerstoepen loocirecht 01)
de rivier <,cle„-cl en de winterstoepen schuin benedenwaarts afivijzend, ivestwaarts van de zomerstoepen, niet het doel om tijdens zeer hooge rivierstanden over de uiterwaard heen te gieren.
in verband hiermede lag ook het veerslop aan de beneclenzijde van den veerweg. Toen evenwel
een afzonderlijke leikabel was aangebracht en dientengevolge van het overgieren moest worden
afgezien, zijn de winterstoepen vcrlc,ycl loodrecht op de rivier en wel - in verband niet de richting
der toegangswegen -- bovenwaarts van de zomei-stoepen; ook het veerslop is toen langs de
bovenzijde van den veerweg gebracht. De groote stroonisnelheden, die na de opening van de
Bergsche Maas in de rivier optraden, noopten voorts tot ccne nadere wijziging van den noordelijken winterstoep, zooclanig dat die ook desnoods als zonierstoep zou kunnen dienst doen,
omdat de ervaring had geleerd, dat reeds bijrivierstancien beneden het peil van het winterbecl
zoodanige stroomsnelheden optraden, dat cle veerkahels opdreven en gevaar voor de doorgaande
scheepvaart boden. Zooals de situatie, fig. 15 doet zien, kan de pont hij den gewijzigden noordelijken winterveerstoep beschut achter den zonierstoep woi- clen gelegd buiten den stroom in de
rivier, zoodat cle pont clan niet meer in de kabels hangt en deze zich, ook wegens de grootere
vrije lengte, evenals in gewone gevallen op den bodem der rivier kunnen leggen. In den regel
wordt derhalve gevaren van zonierstoep 01) zonierstoep, bij groote stroonisnelheden in de rivier
en nog niet ondergeloopen veerweg van den zuicielijken zomerstoep op den noorclelijken winterstoel), en bij zeer hooge rivierstanclen van winterstoep op winterstoep; bij het in de tweede
plaats genoemde geval moet de pont in rust steeds aan de noordzijde der rivier liggen, doch
ook onder gewone omstandigheden is zulks in verband niet de plaats der na te noemen dienstgebouwen, in den regel liet geval. Al de veerstoepen hellen onder io op 1 en hebben eene
grindverharding, evenals de veerweg door liet winterhed de toegangswegen tot de stoepen en
de veeriveg zijn niet keien bestraat. Voor de peilen en de afmetingen der gronclwerken zij naar
de situatie fig. 15 verwezeli.
De overzetmiddelen bestaan, voor de veren te 1) ro ugel en en C al) dl e te zanien, uit drie
stoonikabelponten, waarvan er beurtelings ééne in reserve ligt, benevens voor elk veer uit drie
roeibooten, waarvan ééne niet zeilvermogen en de beide andere niet afneembare ijsschenen. De
drie stoomkahelponten zijn, hoewel verschillend van afmetingen, volgens hetzelfde type gebouwd;
nochtans vertoonen zij ten aanzien van enkele niet onbelangrijke onciercleelen niet dezelfde
constructie, zooals uit liet volgende zal blijken.
Het veer te Capelle kwam liet eerst in dienst en bij wijze van proef werd daar cene
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Situatie van het 1)rongelensche veer.

handkabelpont in de vaart gebracht, die op drukke uren en 01) marktdagen door cciie Iangszij
liggende stooinsloep werd overgesleept. 1)it sstecni voldeed echtei- geenszins, voornamelijk
wegens het bij sterken wind hevig tegen elkancler botsen van de vaartuigen. Toen dan ook de
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tijd gekomen was om de pont voor het Drongelensche veer te bestellen, werd besloten de
beweegkracht op cle pont zelve aan te brengen en, aangemoedigd door het toenemend succes
der ontploffinc,smotoren, werd overgegaan tot de toepassing van een petroleummotor, systeem
S\v[DEKSKV.

1 let voordeel hoven cciie stoomniachine werd niet alleen gezien in de kleinere

exploitatiekosten, doch ook in de afwezigheid van een stoomketel » in verband niet liet brandgevaar voor de zeer vele overtrekkende hooiwagens. 1)e eenige kabel, waarlangs de pont zich
bewoog, was gebonden aan clie zij cle van liet vaartuig waar zich de motor bevond en kon
derhalve bij vloed niet worden omgelegd ; om nu te voorkomen dat de kabel bij de doorbuiging
in de verkeerde richting met de kleppen der pont in aanraking zou komen en onklaar worden,
werd liet vaartuig voorzien van uithouders, clie den kabel tot op zekeren afstand buiten het dek
omhoog hielden en gelcidclen.
De motorpont gaf evenwel tot veel teleurstelling aanleiding in plaats van steeds eene gangvaardige pont te hebben, weigerde tie motor herhaaldelijk zijn werk en de geregelde veerdienst
werd niet dit vaartuig niet gewaarborgd. Deze ervaring leidde er toe om voor de definitieve
pont voor liet Capelsche veer stoonitractie te kiezen het gevreesde brandgevaar werd bezw( )ren
door den stoomketel z66 groot te ontwerpen, dat bijstoken gedurende de vaart niet noodig zou
zijn cii bovendien den schoorsteen van een vonkenvanger te voorzien, terwijl niet liet oog 01)
het vrij drukke veevervoer, om de machinekamer en den stoomketel cloelinatige beschuttingen
tot demping van geluid en keering van warmte werden aangebracht. Deze pont werd voorts
van een afzonderlijken leikabel voorzien loopencle over gietijzeren schijven, clie in scharnierencle
hengels waren opgehangen.
Intusschen was de petroleunimotor op de pcnt te t) ro ii gele ii buiten \verking gesteld cii
werd dat vaartuig in afwachting van de resultaten , welke niet de stoonipont te Cape1 le zouden
worden verkregen , door een sleepboot overgetrokken. Toen nu cle Capelsche pont goed bleek
te voldoen werd tot den bouw van cciie dergelijke pont, doch van eenigszins grootere afmetingen,
voor liet drukke 1 )rongelensche veer besloten , niet toepassing evenwel van enkele wcnschelijk
gebleken wijzigiiigeii. Zoo werden de trekwieleii buitenboords, in plaats van in de machinekamer aangebracht en werd het vaartuig voorzien van watcrhallastbakkcn » van remmen 01) den
trekkahel » van een i-eservekctel, e. cl. in.
in verband niet de onvermijdelijke periodieke buitenchienststelling van cle ponten voor
onderhoud en reparatie , voor kctclinspectie » voor liet hellingen der vaartuigen , enz. dcccl zich
\vciclril cle behoefte aan cciie reserve stoompont gevoelen en hierin kon op weinig kostbare
wijze worden voorzien door de motorpont te veranderen in cciie stoonipont. Daarbij strekten
de twee in dienst zijnde stoomponten ten voorbeeld en kon voor zoover deze verschillen aanwezen, voor elk onderdeel de beste constructie worden gevolgd cle \oorniaals zoo zeer gesniade
motorpont was ni hare verbouwing clan ook zeer doelmatig in liet gebruik. Dc Opening van
de Bergschie Maas dleecl evenwel nieuwe behoeften kennen zoo wezen de groote stroomsnclliecheii
bij liet eerste hooge opperwater op de wenschelijkheici van een twccdcn leikahel, clie op zijne
beurt de mogelijkheid schiep om alle uithouclers te doen vervallen, wenschehijk ter bevordering
van liet spoedig zinken van de kabels achter de pont - tevens wezen de bedoelde stroomsiielhecicn op de wenschelijkheich om liet aangrijpings)niit van dle krachten , dloor den hoven-
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leikahel (fl) liet pontlicliaam uitgeoefend tot op of beneden den \vaterspiege] te verlagen ten
einde liet hinder] ijke overhellen van de pont 01) te heffen
voorts was de bestaande wijze
vaii ophaiiging der Ieiscli ijven van den bovenleikabel niet vereenigbaar niet den nieniven eisch
)ni hij rivierstanden beneden ii iter\vaardspeil reeds te k iiii
nen aanleggen aan den geivijzigden
no()rdel ijken \vinterveerst ep

de tweede leikabel bracht voor de Capelselie pont bovendien
cle no odzakcIij kheid mede 0111 cle trekwielen buiten boord te brengen enz. De gedetailleerde
toe] ielitin g vann al die geleidelijk gebleken bezwaren en dientengevolge aangebrachte verbeteringen
zou te veel ruimte in beslag nemen v Ilstaan zij daarom niet de aanduiding der hoofdafmetingen
van cle drie ponteli en cle bekn pte hesch rij ving van de nudclel-groote pont, 7.1 mais clie er uitzag
in liet najaar van 1906 na van alle sedert de opening van de Bergsclie Maas wenschel ijk
gebleken verbeteringen te zijn voorzien.

hen nu iligen.

1< ciiie pont

1 Middelgroote pont

Grootc pont

(voormalige

(vooriiialige

(\oornl;lJige Dron-

niotorpolit).

1 engte zond er cle k leppcil.........

ik— lvi.

van elke klep.............
\Vijdte op liet dek...............

Ltpclsclie pont). . „,cleiisclic pont).

20.06

M

22.5,4 Al.

4.05
6.35

S.-

vlak .............

6.13

7
6.7i

Breedte van liet rijdek ..........

4.50

4.50

1 iûlte in liet midden .............

1.05

1.0

Diepgang ongeladen..............

0.2

0.2

0.60

Hoogde der verscliansing..........

0.60

o.6o

0.65

7.0

i

4.70
.15

1 )c niiddelgn S te p Int, afgebeeld in flg. i6, heeft eene pliatijzeien huid ter dikte van
6.4 naM. cii een ijzeren dek van geribt plaltizer, dik op de ribben eveneens 6.4 iii .M. 1 let
houten onderdek is van ,*merikaanscli grenen cle dubbeling bestaat uit dennenhout tussclien
liet ondenlek en de clubbeling is geteercl papier gelegd. 1 )c pont bevat aan de eene zijde den
cvl inderv buigen stalen st onikctel voor 49» Atm. overclruk met 22 \ lampijpcn en cli )orgaande
vlam de ro)steroppervlakte bedraagt 0.504 112. lie ketel is lang 3 -,Al. en heeft ccli diameter
van 1 . 15 M. cle \vanddikte bedraagt 1 1 m.M. de frontplaten, zwaar 17 m.M., zijn niet oiiigebogen flenzen aan den romp verbonden. Âan de andere zijde der pont bevindt zich cle stoommachine, zijnde ecne horizontale tweelinginachine 'liet Stepliensonsclie schaarbeweging en
conclensatie. 11e cylinders hebben eene inivencligc lengte van 37 ']) . ,Al. en een clianiete...van
134 in.M. lIet vermogen van liet stooinwerktuig is zooclanig, dat hij 100 slagen per minuut cle
pont zich niet eene snelheid van i Al. per secnnde langs den trekkabel voortbeiveegt lie
beweging van cle werkas wordt cicor een riem zonder eind overgebracht op cle drijfas, die eene
gietijzeren kabelsclnj T van i M. niiciclellijn draagt. 1ene tiveecle dergelijke schijf is op cclie boze
'3
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as geplaatst, die in liet verticale vlak een kleinen hoek niet de cirijfas maakt, zoodanig, dat de
trekkabel vrij om heide schijven loopt. Aan elk der uiteinden van de pont heeft die kabel nog
cciie geleiding tusschen losse rollen ten einde vrij te loopen van den benedenleikahel. De twee
leikahels brengen hunne krachten op het poiitlichaam over door tuischenkonist van schijven
met 6o c.M. middellijn. Die voor den bovenleikabel zijn verstelbaar om cciie horizontale as in
verband met het groote verschil in intensiteit van de beneclenwaarts gerichte stroonisnelheden
die voor den heneclenleikahel zijn vast en verticaal geplaatst. Aan ce uiteinden der pont wordt
laatstgenoemde kabel bovendien door looprollen geleid, ten einde vrij te blijven van den trekkabel. De leischij ven voor den bovenleikahel zijn vervaardigd uit gietstaal en opgevuld met een
alliage van tin en lood waardoor de vrij kostbare kabel een zacht loopviak vindt en hij zelfs
hij de grootste stroomsnclheden voor splinteren wordt hehoed het alliage moet periodiek worden
vernieuwd. De leischijven voor den henedenleikabel zijn van gietijzer en hebben eene vulling
van kopseikenhout. Ook de trekwielen en de grootere leirollen bieden den kabels een loopvlak
van die houtsoort, cle kleinere rollen en schijven daarentegen zijn niet groenharthout gevuld.
De ruimten, waarin zich de stoomketel en het stooniwerktuig bevinden, zijn langsschceps
overdekt niet plaatijzeren kappen, die tot 1 M. boven het dek reiken en van geluid- en warmtekeerende hekleedingen zijn voorzien. Naast de stookplaats ligt onder het dek eene steenkolenruimte. De stoomleidingen loopen onder liet dek door. De pont is voorzieli van cene extra
stoompomp voor het sclioonspuiteii van het dek en van stoomleidingen voor het ontdooien van
de kabelschijven en -rollen en van andere aan aanvriezing blootgestelde bewegende deden.
De kabels zijn aan zeer stevige paalwerken op de oevers bevestigd de trekkabel is 20 m.M.
zwaar, de leikabels hebben 25 m.M. middellijn.
De veerclienst gaat dag en nacht door en cle pont vaart over telkens als er zich publiek
aanmeldt. De bediening is opgedragen aan vijf personen , t. iv. : een gezagvoerder,, twee pontwachters en twee niachinist-stclçers. Voor huisvesting van (lat personeel zijn 01) (le hanclijken
vijf woningen gebouwd , namelijk cclie dubbele wou ing 01) den zuiderdijk en cciie dubbele
benevens eend enkelvoudige woning op den noorderdijk. De dubbele woningen zijn van liet in
g. 14 voorgestelde type de enkelvoudige een tiental jaren later gebouwd , vertoont daarmede
onderscheidene punten van verschil. De woning op dcii zuiderclijk is teleplionisch verbonden
met den opzichter te 1-1 cu sde ii en met liet Capelsclie veer.
Aan de noordzijde der rivier zijn voorts gebouwd een magazijn voor (le berging van reserve
veermateriedl , lantaarns enz., cciie steenkolenloocls en een ivachtlokaal voor liet bedienend personeel, 1) terwijl op heide oevers verplaatsbare schuilpiaatsen voor het publiek zijn opgesteld.
De schuilplaats op den zuicleroever is door eene electrische bel verbonden met liet ivachtlokaal
voor liet bedienend personeel aan cle noordzijde der rivier.
De steenkolenloocls voorgesteld in Q. 17, is van ijzer op steenen voet. De spanten zijn
geconstrueerd uit getrokken ijzer, de afclekking bestaat, zoo\vel voor de zij wanden en de cleureii
als voor de kap uit gegalvaniseercl gegolfcl pliatijzer. De ventilatie wordt verzekerd door
1 1 )it 0 het gebouwtje van den voormaligeii registrecrefldlefl getijiucter te Keizer S \ eer.
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(11)1 )r inct harticyglas afgcdcktc openingen in dc

1<ii. De gcgolfdc 1)laten Zijn bevestigd door koperen en gegalvaniseerd ijzeren houten, nagels en
inueren. I)c vloer der loods is bestraat met klinkers. Achter de loods is eene asclihelt gcvornl(1.
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De grondwerken voor het Drongelensche veer waren opgenomen in bestek Xc).

1 70,

dienst

t $90.— 1894, tot vorming van het betrokken riviervak. In verband met de vordering dier

werken werd het veer over het (Dode Maasje in den \Vaalwijkschen zomerdijk in 1893 door
een tijdelijken vasten \veg vervangen en werd de heffing van veergeld aldaar op t October
van gel1Oell)d jaar gestaakt. Toen in den volgenden zomer ook die tijdelijke weg moest worden
vergraven, werd de veerdienst op 9 Juli 394 geopend lerst dcccl de motorpont dienst ni
20 Maart 095 gesleept door een stooinhootje , en 01) 7 Juni 1 $96 werd de groote stoomkabelpont in dienst gesteld. Deze pont vorderde eene verdieping der veerhaven welke volgens
bestek No. 201 , dienst 1896, in het jaar 1897 werd uitgevoerd. Inmiddels waren de twee
dubbele dienstwoningen, het magazijn en de schuilpiaatsen voltooid volgens bestek No. 197
dienst 1893. Ter verl.irijging van een korteren en minder hoog klimnienden toegangsweg van
de rolbrug over het zuiderkanaal naar het veer werd de voorloopige toegangsweg in de jaren
189697 volgens bestek No. 191 - dienst 1896 verlegd, met insnijding van de kruin van den
zuiderdijk tot 4.61 M. . N.A.P. De steenkolenloods is vervolgens g ehouivcl volgens bestek
No. 74. dienst 1901 , en, wegens uitbreiding vi1i het personeel , is de enkelvoudige dienstwoning
volgens bestek Nc. i 6o , dienst 1902 , aan de bestaande gebouwen toegevoegd. De verlegging
der winterveerstoepen had plaats volgens bestek No. 205 , dienst 1903, terwijl eindelijk de
wijziging van den noorclelijken ivinterveerstoep en cle definitieve versterking der kabelpalen werd
aanbesteed volgens bestek No. 211 , dienst 1905. De verbouwing van cle motorpont tot stoomkabelpont had plaats in 1904, de verandering der rniddel-groote pont in 1 906.
Sedert de opening van den Maasmond doen de drie stoomkabelponten naar behoefte aI\visselend dienst.
MIGAVE \,\X 't) )S'J'lY.

T. Gronciwerken.
Aanleg..............................................
Bestek N°. 19 1 , dienst 1896. 1 let verleggen van den veeriveg
over den zuiclerlijk ......................................../
Bestek N° . 201, dienst 091 Het verdiepen van de kom en

Mentorie.
2.27 1.—

het verdedigen van de boorden der veerhaven ... .. ... ...........3,469. Bestek N°. 205, dienst 1903. Het verbeteren van cle veren
over de nieuwe rivier cle Maas.
B. \Toc)r liet Drongelensche veer (nienive \vinterveerstoepen
c. a. , uitdieping veerhaven - plaatsen kdelpalen) ....... ...... ..5,496.Bestek 201, dienst 1906. Het verbeteren van het Drongelensche veer ......................... . ................... ...3,685.73

--1

Te transporteeren

14,921.73
14,921.73
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Overzetmidilelen,
Transport

1893. Overeenkomst voor het maken van eene ijzeren kabelpont
f

.

f

14,921.73

9,000.-

1 $94.

(I)vereenkonist voor het leveren en plaatsen van een
petroieuiiiiiiotor in iie ienoeniele pont .........................
1 $ç. Overeenkomst voor het maken en leveren van cciie
kabelpont met stoomnvernioLcn (mildelroote Pont) ......... .....
i 85.
Overeenkomst voor liet maken en leveren van cciie
kabelpont met stoomnvernioi -en (çroote pont) ........... ..... ..
()vcreenk must voor het veranderen van dc motor1 904.
pont in cciie stoom pont ...................................
..
1904. Overcenkm )n)st voor liet verbeteren van cciie stoomkahelpont (tweede lcikabelelci(ifn aan de nucldekroote pont).

4, 156.-12

,Soo.—

19,032.-

6,86o.1,400.-

--1907.

1- let ;manbreml4cn van iie tweede leikabek -cleidinçcn aan twee stoonikabelponten (iie groote en dc kleine), liet
buiten boord brengen van de trekivielen en liet veranderen der
1 90

beivegingsinrichtingen van de bovcnlcikabelscliijven van de oudgrom te pont, benevens het leveren van reserve kabelscliijven
en trekivielen voor iie drie ponten, ongevee... ....... . ........

..

4,000.—

.1

57,248.—

waarvan de helft ten laste van elk der veren te D ron ge len en
te Capelie ..............................................

28,624.—

Rocibooten ..........................................
..
Veerkahels niet reserve en inventaris, ongevec. ............
..

6$o.—
3,000.—
-

111.

-

-

-f

32,304.-

Gebouwen,

Bestek N°. 197, dienst 1893. Tweede perceel. liet maken van:
'l'ivee dubbele dieiisto- oningen aan liet Drongelensche veer.
]„en niagazijn aan het J)rongcicnschc- en een aan liet Capclsclie veer.
'I'\vce verplaatsbare schuilplaatsen aan liet l)ronçeiensclie
veer, te zanien ................................
... ------ J
Bestek N°. 74, dienst 1 901. 1 let bouwen van drie steenkolenloodsen hij iie veren te Ke izers veer, Cape lie en Droiu gel en.
1 )ic te 1) ron gel en, ongeveer ............................
Bestek N. i 6o, dienst 1902. liet bouwen van drie dienstomimçcn niet bcrgplaatscn hij de veren te K ei ze rs veer, Capclie en l)rongcicn. Die te Drongelen ....................
-

-

1 311180,

2, ii 3.—

5,01
- -

- -

f

Totaal ..... J.

20,740.$0
67,966.5 3
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STOOMPIDNTVEER TE CAPELLE.
De inrichting komt geheel met clie van het ])rongelensche veer overeen; alleen de hoogtecijfers van de grol1cl\Verken ten opzichte van N . A. P. wijzen wegens de weer benedenwaartsche
ligging uit den aard der zaak eenig verschil aan. Ook wat betreft de overzetmiddelen, het
bedienend personeel en de dienstgebouwen kan met verwijzing naar het meclegcdeelde omtrent het
Drongelensche veer worden volstaan. Het verkeer is minder druk dan aan het Drongelensche veer.
De gronclwerken waren opgenomen in bestek Ni 197, dienst i $8y—i 891 , tot vorming
van het betrokken riviervak. De veerdienst werd op t $ November i 891 geopend met cle groote
hancltbelpont, geleverd volgens bestek N ° . 217, dienst 1889 op dagen van sterken wind werd
clie pont aanvankelijk overgesleept door de veerstOOn)sloep, langszij liggend. Op 27 juli 1895
werd de (middelgroote) stoomkabelpont in dienst gesteld, dit vorderde eenige wijziging van de
kabelpalen alsmede het gedeeltelijk verdiepen en verbreeden van de veerhaven welke werkzaamheden wegens redenen van eomptahelen aard werden verrekend als staat van weer werk
op bestek N°. 95 dienst 1895 (bou\v van de dijkwachterswoning bij de Bernsche grondbergplaats.) De electrische schelinrichting is in 1892 aangebracht. De wijziging van den noordelijken
\vinterveerstoep werd aanbesteed volgens bestek N°. 222, dienst 1907.

015 ;.\vE VAN K( )SI'EN.

1.

G ron cl werk en.

Memorie
Aanleg ..............................................
\Vijziging in verband met cle indienststelling der stoomkahel0444.60
pont (Staat van meer werk Oj) bestek N°. 95, dienst 1895) .... f
Bestek N ° . 205, dienst 1903- liet verbeteren van de veren
over cle nieuwe rivier de Maas.
C. Voor het Capelsche veer (nieuwe \vinterveerstuepen, c. a.,
uitdieping veerhaven, plaatsen kabelpilen) .....................5,496.f

6,30.60

H. Overzetmiddelen.
Zie de kostenopgave van het Drongelensche veer ......... .............. ..32,304.
III. Ge bon weit.
Bestek N°. 19$, dienst 1890. Tweede en derde perceel.
6,025.57
L)nbbele dienstwoning aan de noordzijde................ f
zuidzijde ................. ..5,646.15
Te transporteeren .....

1.

11,671.72

1

39,234.60
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11671.72 f

39234.60

Bestek N°. 1 97, dienst 1893. Tweede Perceel.
Magazijn............................................
(Zie de kostenopgave van liet Drongelensche veer).
Bestek N°. 74, dienst 1901. Het bouwen van drie steenkolenlooclsen bij cle veren te Kei ze rsvcer, La pelle en D ron gel en.
Die te Capelle, ongeveer.............................
Bestek N°. 100, dienst 1902, liet bouwen van drie dienst-

Memorie

2,II3.-

11

woningen met bergplaatsen hij de veren te K ei ze rsv eer,
Drongelen en Capelle.
Diete Capelle ............................. .............

3,01L
18 ,795.7 2

Electrische schelinrichting ..............................

..
lotaal ..... f

1,17$.-59,208.32

S1'00cIpON'T'vl:I;R TE, K1HZERSVEI'R.
Uit gedetailleerde opnemingen , waartoe eerst cle gelegenheid werd geopend Mn in verband
1oct cle aanneming der wet van 26 Januari 583,, Staatsblad No.
4 , de noodige fondsen hescliikhaar konden worden gesteld is gebleken dat hij de voorgestelde inrichting van liet winterbed
nabij K ei ze rsvee r , de aldaar volgens de vroegere plannen gevorderde doorlaatbrug op de linkeruiterwaard achterwege kon blijven; hiermede hing dc afgraving van liet op clie uiterwaard vallend
deel van den Keizersweg samen.
\Vegcns de groote breedte der rivier aldaar,, haar overwegend karakter van benedenrivier en
cle omstandigheid dat deze rivierovergang de vrij doelmatige verbinding nioest vervangen , welke
de voormalige kabclpont tussc]ien de oevers van het smalle Oude Maasje bood, werd hier besloten
tot eene inrichting niet vrijvarencle stoombooten , clie in alle weâr en vincl een veiligen overtocht
van dijk tot dijk zouden waarborgen. De weg, dien de ponten volgen blijkt uit de situatie fig. D.
In navolging van liet stoonihootveer over cle i'heenis te 1,011 cle n , beneden Londonbridge,
zijn de ponteil ingericht als raclerstoonibooten met een doorgaand glad dek, lietwelk aan beide
boegen door eene klep toegang geeft tot rico vasten wal, evenals bij eene gewone vcerpont.
in verband luermecle is de vorm van liet vaartuig zooclanig gekozen , dat liet zich even gemakkelij k in cle eeue richting als in cle andere voorthevcegt en bij liet aanleggen niet behoeft te
o enden. liet laden en lossen geschiedt aldus geleidelijk en zonder tijdverlies. liet glaciclek is
bestemd voor wagens en vee; ter weerszijden , en door stevige lcuningen daarvan afgescheiden
bevinden zich ruimten voor voetgangers ; deze kunnen zich van hieruit bovendien naar cie kajuiten
begeven , welke onder liet dek bezijden liet macli iiie- en ketelruini zijn aangebracht.
De toegang van den vasten wal naar de sto( mpont wordt verleend door cciie brug, clie
'liet liet eene uiteinde aan den wal opligt en waarvan liet andere einde zich bevindt op cciie
ponton . welker dek steeds zooveel mogelijk niet liet dek van de stoompont op déne hoogte ligt.
Fen einde te zorgen dat de stoompont nimmer in aanraking komt niet cle ponton, zijn 0
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Fig. i$. Situatie van het Keizersvcer.
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meters afstand van deze twee ducdalven geplaatst waartusschen de stoompont zich bij het
lilleggen is 't ware vastklemt. Op iets grooteren afstand van de ponton zijn nog twee duc(lalven geplaatst dieneiide tot steun voor de pont bij \VilidI. Deze inrichting heeft daarenboven
het vourdeel dat het \ - aartnig steeds op de juiste plaats aanlegt en derhalve liet vastmeeren
zeer weinig tijd vordert. Le ii vijfde ducdalf is op n g grooteren afstand van de ponton geplaatst
en dient tot geleiding van de stoompont indien zij bij het binnenkomen in de haven door \vind
of strooiii uit (le goede richt ing is geraakt.
De veerhavens zijn in plattegrond trapeziumvormig; aan de korte even\\- ildige zijde bevindt
zich de ponton. De taluds zijn onder
op 1 ing-eg- r:Iven en hebben slechts de grasmat tot
verdediging rondom cle k ppen van cle havens zijn zinkstukken aangebracht, aangezien de
stm( m de oevers zeer aantast. Beide havens zijn door grondophonging-en, welke tot 3.36 M.
N.A.P. reiken tegen storm en hoog opperwater beschermd; hij den aanleg waren dit slechts
kaden langs de \vestzijden doch door de vorming van gronciclepôts en terpen voor dienstwoningen
werden cle havens geleidelijk geheel ingesloten.
Beide havens zijn door middel Van een watervi- ijen veerdam niet keiweg, ongeveer parallel
aan (le oevers der rivier, in verbinding gebracht met den grouten weg van Breda naar Go r in clie ni.
De afgegraven Keizersweg- door liet winterhecl heeft eene klinkerverharding gekregen en is
pniedi\v als weg ingericht, ten behoeve van de voetgangers bij de overvaart per roeiboot en
van cle voertuig- en clie in zeer strenge winters over liet is mochten trekken.
De overzetniidclelen bestaan uit twee stoomponten , genaamd Keizersveer 1" en ,, Keizersccci II'
waarvan Cr benrtel ings éne in reserve lig- t , benevens uit drie roeihooten welke zon
nooclig van zeilvermogen of van ijschenen kunnen worden voorzien , en in bijzondere gevallen
uit eene kabel ( uit.
De stoompont
Keizersveer 1' is de onclste. Het glacidek heeft eene breedte van 4.50 M.
in liet midden en van 4 M. aan cle cnteinclen , hij cciie lengte van 29 M. De breedte over de
raderkasten bedraagt 1205 M., de holte 2. 15 M. Op i M. breedte ter weerszijden van het
glacldek steekt geen deel van (le clekinrichting hocger clan 0.90 M. hoven liet gladclek uit,
zoodat bv. linoiwagemis niet overstekende lading aldaar geen beleniniering ondervinden. 1 liercloor
kan liet glaciclek zes niet twee paarden bespannen geladen hooiwagens opnemen.
De diepgang \-an cle pont bedraagt niet liet oog op (le mogelijke verzanchingen in cle rivier,
in onbelasten toestand slechts o.6 M. ; hij de gïootste belasting, zijnde 28,000 K.G., wordt clie
maat oi5 M. 1 )eze wordt bereikt door menschenbelasting, bv. bij het transport van troepen
liet gemiddelde gewicht van een uitgerust militair op 90 K.G. stellenche, kan cle Pont 310 man
piienieli , waarbij dan voor ieder eene rinnite van .m/ 112 beschikbaar is. Met liet oog op het
vervoer van zware lasten , gelijk in dit gedeelte van Noord-Brahant niet zelden voorkomen , is
liet vaartuig zooclanig geconstrueerd dat een wagen van i . o M. radstand en 2 M. asstaiid
belast niet 4000 K.G. per as, zonder bezwaar kan worden overgebracht.
Sdet het oog op den geringen diepgang gescli iecht de vooi-tbeweging niet door middel van
eene schroef maar door raderen ..-\an elke boeg van liet schip is een roer aaiigel)rachit en elk
1( er wordt (Ii )or cciie afzonderlijke stuurinrichting bewogen. Tel keus wordt slechts é én nier
14
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gebruikt, daar het roer, dat zich hij het varen vooruit bevindt vastgezet wordt door cciie
kleniinrichting , welke vanaf het dek behandeld wordt.
Het stoomwerktuig bestaat uit twee eenlingmachines met een gezamenlijk vermogen van
120 1. P. K. , waardoor het vaartuig in vol geladen toestand nog cciie snelheid van 13 Kilometer
per uur kan bereiken, zoodat de overtocht van de cciie aanlegplaats tot de andere in 4/. niinuut
kan geschieden en de gehecle reis, niet inbegrip van het vastmeerefl, enz. niet meer tijd vordert
dan de korte overtocht met de voormalige veerpont over het Oude Maasje. De hcnoodigde
stoom wordt ontwikkeld door twee stoomketels, waal- van er heurtelings én buiten dienst is
zij zijn berekend 01) eene werkspanning van 4712 atmospheer overdruk.
Het vaartuig is vervaardigd uit staal.
De stoompont ,,Keizersveer 11'' is enkele jaren later gebouwd. De hoofdafmetingen zijn
dezelfde als die van de ,,Keizcrsveer 1'' slechts wijzigingen van ondergeschikt belang, hoofdzakelijk tot versterking van het langscheepsverband zijn aangebracht, terwijl liet vaartuig voorts
is voorzien van cciie compouncl-machine en dén stoomketel, met cciie werkspanning van 6 atmospheer.
Het plateau, dat tot cle pontonbrug toegang geeft, ligt 01) 2.51 M. + NAt.; het gladdek
van de stooinpont in onbelaclen toestand ligt aan de hoegen op 105 M. boven den waterspiegel,
welke hoogte ook door liet dek van de ponton wordt aangewezen, wanneer deze onbelait is en
enkel de brug draagt. Ten einde nooit cciie te steile helling te vertoonen, heeft cle pontonbrug,
in verband met de genoemde hoogtematen , cciie lengte van 23 M. gekregen.
De brug bestaat uit twee hoofdliggcrs, waartusschen het dek. Ten einde koppeling dier
liggers mogelijk te maken , hetgeen vooral hier noodig was uit vrees voor schranking tengevolge
van cle oplegging op een ponton en tevens te zorgen dat hij gewone omstandigheden geen deel
der brug onder water zou komen , zijn de hoofclliggers geconstrueerd als vak\verkliggers, systeem
P\UI,I - 1-lunne hoogte bedraagt in liet nuclden ongeveer 1 /,1 van cle spanning, de velden zijn
2.50 M. lang. De dwarsclragers zijn ongeveer in liet niidclen van de hoogte der hoofdliggers
aan de \-erticalen \-astgehout en clraen 5 bidkijzeren lansliggers waarop liet eikenhouten
onclerdck en liet clennenhouten bovendek zijn aangebracht. De vrije breedte van de brug bedraagt 3.32 M. , cle grootste hoogte van de liggers ho\-en liet dek 1 .33 M. Bij de berekening
2
der bruggen zijn als grootste toe te laten spanningen per eM. aangenomen 66 Kilogram in de
hcofdliggers, 56o Kilogram in de clwarsdragers en 510 Kilogram in de langdragem liet gewicht

van eene brug bedraagt 26,500 Kilogram, of ongeveer i i $o Kilogram per M.
De pontons zijn breed 5.70 M. en lang 9.50 M. , met welke afmetingen is bereikt dat zelfs
hij liet overtrekken van zware lasten geen hinderlijke sclicninielingen ontstaan. De oplegging
van de brug vindt niet jtust in cle lcngteas van de ponton plaats, doch een weinig meer lanclwaarts.
Ten einde geen ongcwenschte s1)anningen in de hoofdliggers der brug op te wekken, bestaat
gcenerlei verbinding tusschen de brug en de ponton. Dc brug draagt door niiciclel van wielen,
welke op rails loopcn , op de ponton , terwijl deze zich uitsluitend in verticale richting kan bewegen , daartoe gedwongen door twee houten jukken , welke zich ter iveerszijdlen van de ponton
in hare lengteas bevinden. Ten overvloede is de ponton nog niet twee kettingen aan den ival

1 /!(//iX' / ! - iie,, en hrigçin.
bevestigd , zoodat ook bij het onvei- hoopt breken van de geleiding in
de jukken, cle ponton zich niiiiiiicr van de brug kan verwijderen.
Met het oog (f) de noodzakelijkheid dat de ponton wegens onderhoud of herstel periodiek tijdelijk moet worden verwijderd is ter
\veerszijden van de pontoiibruç een juk iaiigebracht bestaande uit
tivee palen , door een koppelhalk verbonden. Moet nu de ponton
verwijderd worden dan ivoi- dt onder de brug een balkgelegd waarvan
de uiteinden in de genoemde jukken steun kunnen vinden. Zoolang
cle ponton weg is geschiedt de overtocht niet met de stoompont doch
niet eene der hij de beschrijving van het l3ernsche veer genoemde
kabel ponten, getrokken door cciie sleepboot van de noorderhaven
dwars over de rivier naar dcii veerweg door het ivinterbed op den
zuideroever. Daartoe zijn cle gevorderde veerstoepen en kabelpalen
aanwezig. In de jaren 1904
en I905 zijn zelfs tijdelijk procven genonien nl op Zondagen geregeld aldus ]liet de handpont in liet verkeer te vi orzien.

De h ideins der veerliavens liggen op 2.44 M.

N.1\. P. In de
zuiclerliaven heeft tevens de veerstoonlsloep liare ligplaats. \T uor de in

reserve zijnde stoompont is beoosten de zuiderveerhaven eene zate
einaakt. l)e veerdain uien zijn aangelegd niet cciie kruinshreeclte viii
10 M. eene verharde baan van
4 M.

van 3

en beloopen aan de rivierzijde

OJ) 1

Ter nadere ti elicliting is in fig. i de stoi impont ,,Keizersveer II"
Vi uirgesteld aanleggende in de zuiderhaven.

.\anvankel ijk uit vijf personen bestaande is het bedienende pers meel hand aan hand niet de toename van het verkeer en de uitbreiding van dcii vee rclienst versterkt tot negen man, te weten : een
gezagvoerencl pontwachter, een pliatsvervangenci gezagvoerenci pontwachter, 3 pontwacliters t machinist T inioclunist-stoker en 2 stokers.
Normaal zijn vijf personen gelij ktijchg in dienst, waarvan drie ani
dek en twee in de machineleainer. De overvaarten hebben plaats 01)
de liede en halve uren van de zuiderhaven en op ole kwartieren van
(le noorderliaven , niet langere tussclienpoozen tijdens liet niiddaçucir,
des nachts en op Zonclagen. Vergeleken met liet mccle in clezen
grooten weg gelegen gemeentelijke veer van Go r Inc Ii e ni

01)

S lee u iv ijle , hetwelk niet kleinere stooinponten slechts om liet
uur cciie overvaart doet, is de dienstregehng van liet Keizersveer
vrij ruim.
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Van de genoenicle negen personen zijn er zes bij de noorclerlitven en (liie bij de ztuderhaven gehuisvest. Bovendien wonen aan de zuidzijde nog vier personen , die niet direct tot het
veerperSoneel hehooren nanielij k de gezagvoerder en de machinist-stoker van de veerstooiiiIoep
de reserve-machinist-stoker voor de veren en hemalingswerken van de Bergsche Maas en een
vaste arbeider. In het geheel zijn bi1 het IÇeizersveer derhalve dertien dienstwoningen met de
hi1behoorencle hergplaatsen gebouwd en bovendien cene steenkolenloods aan de noordzicle, een
magazijn niet smederij aan de zuidzijde en bij elke haven een wiiclitlokaal voor liet publiek niet
aangebouwden paardenstal eindelijk bevindt zich bij den veerweg door de uiter\\ aard ten
behoeve van het roeihootveer, nog eene verplaatsbare houten schuilplaats met bel.
De zeven dienstwoningen bij de zuiderhaven zijn ondergebracht in twee woningblokken
waarvan het ééne vier woningen bevat en het andere drie benevens een dag- en nachtverblij f
voor de Directie bij de noorderhaven staan vier enkelvoudige en eene dubbele woning Al (leze
woningen zijn gebouwd volgens de in de figuren 9 cii 14 afgebeelde typen of volgens cciie combinatie dezer typen tot één woningbiok , behalve twee der enkelvoudige woningen bij de noorclerhaven, welke eenige jaren later zijn gesticht en zoowel in distiihntie als in aanzicht van fig.
9 afwijken. De bergplaatsen , liet magazijn niet smederij en de vachtlokalen met paardenstal
zijn rechthoekige gemetselde geb(uwen van eenvoudige samenstelling onder een pannendak. De
steenkolenloods is van liet in fig. 17 voorgestelde type, doch is grooter en heeft eene lengte
van 16.39 M. bij eene breedte van 10.39 Al.

tJI'I'V( )1ii.1.\(

EN iN! )IENS'J'STE!i,IN(

Zoocira de henoodigde terreinen ter beschikking kwamen iverd liet maken van den watervrijen veerdani aan de zuidzijde aanbesteed , teneinde tijdens de uitvoering der belangrijke werken
aan liet Oude Maasje "Idzen veerhaven gebouwen enz.) cciie goede gemeenschal) niet den
openbaren iveg te verkrijgen. in December 1887 begonnen, werd de clani niet de bijbehoorencle
grond- en kunstwerken voor de afwatering en co gemeenschap der zuiclivaarts gelegen landen, in
October 1888 voltooid, (bestek n°. 161, dienst t $87—! 889). Evenzoo \verd besloten om liet later
henoodigde woningblok voor veerpersoneel bij de zuiclerliaven reeds hij den aanvang der laasnionclwerken te bouwen, teneinde dit tijdelijk tot Directieverblijf en teekenbureel te kunnen
inrichten. Nog in den loop van i $86 werd cle terp voor dit gebouw volgens staat van meer
werk 01) bestek n°. 152 dienst 086,, opgeworpen en in liet daaropvolgende jaar werd liet woningblok inmiddels aanbesteed volgens bestek fl°. 195 dienst 1 886 , voltooid opgeleverd. Tegen liet
einde van 1888 werd vervolgens aanbesteed liet leveren van de stoonipont ,,Kcizersveer 1" niet
de twee pontons en de pontonbruggen , benevens liet bouwen van de dubbele pontwachterswoning bij de noorclerhaven. Al deze werken en leveringen kwamen op liet laatst van October
1889 gereed. Terzelfcler tijd werden ook de veerclam naar de noorderhaven en de beide veerhavens met de hijbehoorencle ducdalven en voorzien igen voltooid \v elke werken ten dccle waren
opgenomen in bestek n°. 205 dienst i $$—i $9 i (riviervorniing bij K ei ze rs veer) en ten dccle
zijn uitgevoerd volgens eene onclerhandsclie overeenkomst ,goedgekeurd door den Miiiiter van
Waterstaat , 1 landel en Nijverheid, dcl. 1 8 April 1889 N°. 170, iiaclat de openbare aanbestedlillg
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221
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1
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dienst

1

109
'k—i $90 waren mislukt. Op 15 October

1

8co werd de kabelpont buiten gebruik gesteld en werd de veerdienst niet de stoompont geopend,
\\ aarna konworden overgegaan tot liet afgraven van den Keizersweg op den zuideroever binnen
liet iviiterhed , liet opriunien en ten (lede verplaatsen van cle veeigebotiwen aldaar, liet oprnmicn
van de registreerende peilschaal enz. \Vegens toename van liet verkeer werd de dienstregeling
niet de stoonipont op 15 Mei 1 $92 uitgebreid in verband waarmede liet personeel niet 2 man
werd versterkt en in hetzelfde jaar twee enkelvoudige woningen bij de noorderhaven werden aanbesteed en v Itooid. I'evens werd in genoemd jai- liet maken cii leveren van cclie reservepont
aanbesteed

deze , de stooinraderpont ,. Keizersveer II'' kwam in 1893 in dienst , in verband

waarniede cle dienstregeling andermaal werd uitgebreid. Volgens bestek N°. 168, dienst 1893
werd vervolgens aanbesteed liet definitief inrichten van liet voormalige Directieverblijf en teekenbitreel t t iv ningbh >k voor vier personen, benevens liet bouwen van bergplaatsen en wacht1 kalen niet paardenstal. De steenk )lenloods cii de overige gebouwen werden Ineraan in de
jaren 1901 1902

Cl]

1907 toegevoegd.
\ \ E \\N KC)5!'J 1\.

1.

(irondwe rken.

ilestek N°. 161 , dienst i 887-1 88p. lIet maken van een
watervrijen veerdam aan den zuideroever van liet Oude Maasje
en daarmede in verband staande werken .... ................ f
Restek W. 221, dienst 1 8$$—i $po. Overeenkomst cR1. o

19,972.—

Maart 1889, wegens liet maken van havens en bijkomende werken
ten behoeve van de stoonip ntvcrbmding te Keizer.
svee r .......22,400.1-let maken van een \vatervrijen veerdani aan de Noorclzijde
van liet ()ucle 'Wtaje , liet verharclen van cle veerwegen , liet
voltooien van de noorderveerhaven , liet verplaatsen van gebouwen
en liet bedienen van liet veer tijdens cle uitvoering der werken
tot riviervorming (opgenomen in bestek N°. 205 dienst 18891

$91 wegens (le voltooiing van liet riviervak hij Keizer sv ee r).

Memorie

liet maken van een veerstodl) voor ccne liandkabclpont
nabij de Noorclerveerhaven (staat van meer werk op bestek
\O

50, dienst 190 3-0)04)..................................288.46

1

42,660.46

ii. Overzetniicldelcn,
Ilestek \) 219 dienst i$$$. Het maken van eene stalen
st

t

nipont en twee ijzeren pontons.
lerste perceel .
Iweede peicee]

tooliipont ,, Keizersveer 1.. ....... ........ /
l nt ns ..............................
fc Iransporteere ..... f

33,870.
5.600.
39470.— f

42,660.46
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Transport

. f
Bestek N°. 220, dienst 1$$8. Het maken van twee ijzeren
..
pontonbruggen ...........................................

42,660.46

39,470.— f
11,367.62

Bestek N°. 131, dienst 1892. Stalen reserve-stoompont ,,Keizersveer11.. .............................................. ,,
Rocibooten ............................................
- -

i,000.--

-

- -82,517.62

IIE. Gebouwen.
Het ontwerpen van eene ten) voor het na te flOelllCfl woninblok (Staat van meer werk 0 bestek N°. 152, dienst 1886) f

3,124.20

Bestek N°. 159, dienst 1886. Het maken van een woningblok
voorstoombootveerpersoneel, tijdelijk ingericht voor Iiirectieverblijr
Bestek N°. 232, dienst 1$88. 1-1et maken van eene dubbele

7,749.—

veerknechtswoning........... ............................. ..
Bestek N°. 113 , dienst 1892. Het maken van twee eakel-

5,1

voudige \voninLen ......................................... ..
Bestek N °. i68, dienst 1893. Het inrichten van het volgens
bestek N °. 195 , dienst i$$6, gestichte gebouw tot w )ningblok

5,763.38

voor vier pontwachters, het bouwen van twee bergplaatsen en
van eene wachtkamer met l)1aienst1l ......... .............. ..
Bestek N. 74, dienst 190! . Het bouwen van drie steenkolen-

3, 595.—

loodsen hij de veren te Ke izersvee r, Cape! le en 1) rongel en.
I)ie te Keizersveer ongeveer .......................... ..
Bestek N°. i 6o, dienst [902. Het bouwen van drie dienstwoningen met bergplaatsen bij de veren te Ke izersveer, C apelle en l)rongelen.
I)ie te Keizersvee. ................................... ,,
Bestek N°. 114, dienst 1907. 1 let bouwen van eene woning
nabij de Noorderveerhaven te K ei ze rsvee r (aanueuiingssonl) ..,,
-

4,22 7.—

5,310.—
3,294.—
-

-

f

38,1$2.5$

1

i6,6o.66 21

Ten laste der veren van den Maasmnond in liet algemeen zijn voorts te
brengen (le stalen veerstoomusloep ,,Adrienne en i)sirde'', geleverd volgens bestek N°. 217, dienst 1889, 1 1, perceel , voor............................... f
en het voormalige woningblok voor sluispersoneel , gebouwd volgens bestek

6,00.--

N°. 177, dienst 1887 voor ... ................ .... ..... ...... ........... ..
en verplaatst volgens bestek N°. 40, dienst 1899-1900, onder toevoeging van

9,688.—

drie bergplaatsen voor....................................................,

12,957.—

Te zamen ..... f

- 28,845.—

-

-

-

-

-

Hoofilsluk Iï.

1 '»ren cii
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Jeu behoeve der verhindiiig een den grin(1veg van Vaa 1 ii k itar 1) r o uge le n genaamd
cle ,,Zomerclijk" » met den nieuwen zuiclerrivierclijk is hij dc kruising van dien weg met het zuiderkanaal over dit laatste eene brug geslagcn welke ten behoeve van de scheepvaart op de
\Vaalwijksclie haven, een beweegbaar gedeelte bezit.
De brug wordt gevormd door vier vaste overspanningen waartusschen ii zich het beweegbare gedeelte zijnde cciie rolbrug zonder broekeinde bevindt. Zij rust 01) zes houten jukken
met ijzeren bovenstijlen waarvan cle uiterste jukken als landboofden dienst doen. De vrije doorci

.)L 0
0

09

- - 0

- ---t -

Fig.

20.

Roibrug onder flesoven.

vaar1vijdte bedraagt 10 M. , cle breedte tussclien cle leuningen op het vaste gedeelte 5.10
M. en
en cle helling der koebrug 13.6 op 1.
De houten onderjukken bestaan elk uit 6 palen behalve cle schoorpalemi volgens de lengterichting der brug . Dc plaatsin g dier palemi blijkt uit fig. 20 alwaar cle brug in aanzicht en

(1) de rolbrug 3.50

clo rsnede is voorgesteld. De ijzeren bovenjukken bestaan uit stijlen van balkijzer, verbonden
met den voet door koppelpliitcn aan cene ijzeren \Vidtersloof en den houten onderbouw,, en met
den top aan een geconstrueerden hakvormigen ligger. Dc vier vaste overspanningen bestaan
elk uit zes langshiggers van halkijzer,, die (1) cle jukken rusten. De rolbrug bestaat uit twee
geconstrueerde plaatijzercn liggers onder] ing door clwarsdragers van hal kijzer verbonden. 1)e
onclerranclen dier liggers rusten op r Ilen , geplaatst op cle jukken welke zich ter weerszijden
van de doorvaartopening bevinden. 1lk der 1 iggers is aan liet achtereincie van een loopwiel

IT 2
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Veren ei,

voorzien. De beweging- geschiedt niet behulp van eene her, welke de beide rollen in beweging
brengt, die te zamen op cene as op liet zuidelijk doorvaartjuk zijn bevestigd.
1)c bovenkant van den houten onderbouw ligt op 1 . 14 M. ± N.A.P. die van de drie noordelijke jukken 01) 2.52 M. + N.A.P. en die van de drie zuidelijke op 195 M• + N.A.1. De
afstand der jukken hart op hart bedraagt, bezijden de doorvaartopening, 6.25 Al. en daarin 10.65 M.
De ijzeren waterslocf van de jukken , bestaande uit een kanaahizer , rust niet de biiineni.ijde
op de houten ivatersloof van den onderbouw, welke daartoe isafgeschuind. 01) de ij/.ereii
ijzer die door ruitvorniige koppelplatcn niet liet kanaalijzer
ivatersloof staan cle stijlen van

1

verbonden zijn. 1)e middelste twee jukken hebben zes cle overige vijf stijlen. De koppelplatcn
omvatten de houten watersloof en een gedeelte van den heipaal en zijn hiermede door gegilvaniseerd ijzeren bouten verbonden. Behalve in de doorvaartopening zijn deze koppelplaten
nog versterkt door kanaahij zers. 1)e clraagsloof bestaat uit twee verticale platen , die aan de
stijlen geklonken en van hoven 'liet cle clraagplaat door uiidclel van vier hoekijzers verbonden
zijn. Behalve de twee uiterste, zijn de jukken ter weerszijden voorzien van cciie steunschoor
van hetzelfde halkijzer als cle stijlen welke schoren door middel van eene driehoekige plaat cii
hoekijzers niet de watcrsloof en door hoekijzers niet de uiterste stijlen verbonden zijn. Vier
stijlen van elk der beide doorvaartjukken zijn daarenboven tot verzekering van hun vasten
stand niet een daarnaast gelegen houten juk door platen en hoekijzers verbonden.
De langsliggers der vaste overspanningen rusten door middel van onderlegplaten 01) de
jukken en zijn daaraan door klemplaten en schroefbouten bevestigd. Op de langshiggers rust
liet cikenhouten onderdek , zwaar 10 eM. , en zit daaraan door middel van klenischroeven vast.
Het bovendek , bestaande uit planken van iepenhout , breed 10 cAl. en dik 4 c.M., is op liet
onclerdek vastgespijkerd. De tcnrondte bedraagt 4 eM., cle hoogte in liet midden henoorden
de cloorvaairtopening 2.96 Al. + NA. P. en bezuiclen die opening 2.41 ,Al.
De beide ]ioofdhiggers der roibrug zijn geconstrueerd uit plaatijzer en dragen versterkingen
ter plaatse waar de as van het loopwiel is aangebracht. 1)e clwarsdcagers zijn tusschien de
hoofclhiggers bevestigd zij liggen op onderlinge afstanden v;in 730 ni.M. en zijn met uitzondering
ijzer. 1)cze halkijzers zijn
der uiterste, welke uit plait en hoekijzer zijn samengesteld , van

1

aan de einden van versterkingsplaten voorzien en niet hoekijzers aan cle hioofchliggers bevestigd.
Het onclerclek bestaat uit ijzeren l)l1te11 , dik io ni.M. [-let bovendek , zwaar 4 eM. , is van
iepenhiout en is 01) liet onderdek bal es tigd door middel van drie ingelaten ijzeren staven, welke
met verzonken schiroefhouten aan het onderdek zijn verbonden, liet dek ligt horizontaal.
De koebrug wordt gevormd door 5 langshiggere op een afstand van 800 ni.M. uit elkander
gelegen , die aan de einden door plaatijzereii 1 iggers niet elkaiicler verbonden zijn. De drie
ijzer. Dit samenstel
langsliggers in het niiclden zijn van i ijzer , de beide tuterste zijn van
is aan het cciie einde clraaibiar om cene as, die niet dlen eersten dwarsdrager verbonden is
terwijl het andere einde aan iedere zijde door midldel van een staaldlraadl arm den omtrek viii
eene halfcirkelvorniige schijf bevestigd1 is, dlie om dezelfdlc as clratit als cciie van grootere middehhijn,
waaraan het boden tegenwicht hangt.
Het rollend gedeelte van de brug rust op twee paar rcllen van gegoten ijzer, die 01) de
doorviartjukken ge1diatst zijn en hart op hart 3.70 M. uit elkancler verwijderd liggen. Zij
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t ordeljk doorvaartjuk betreft, bevestigd op assen

die niet tappen in naast de rollen geplaatste gietijZeren stoelen rusten. De assen der rollen op
het Zuidelijk doorvaartjuk loopen in kransen van stalen cylindertjes en kunnen door Zoogenaamde
cardariuskoppelin - en onder] ing doorgaande worden verbonden. Nabij cle cciie rol is op de as
een tandrad bevestigd 01) liet onderdek der vaste Overspanning is aan de Zijde van dit tandrad
cclie 1 ier geplaatst die door niiddel van cciie Ga] Ische ketting liet tuidrad en daardoor cle
rollen in beweging brengt. Op 40 eM. van het ;tchtereinde van eIken hoofd] igger is een gietijzereii loopwiel bevestigd ]oopende over sporen die nabij cle vrije uiteinden door een ingeheiden
pia] Zijn ondersteund. 1)e lengte van den spriet der ro]bruç is 5.90 M.
1 )e opi- it aan de Zuidzijde van de bng is gelegd onder eenc helling van
50 op 1 de breedte
der verharding is 3.50 M.
Op de kruin van den Zuiderrivierdlijk is hij de rolbrug een woningblok voor twee geZinnen
gebouwd waarvan de cene woning client voor dcii brugwachter en cle andere voor een vasten
arbeiden l)eZe dubbele woning afgebeeld in hg. 21 is niet van het in fig. 14 voorgestelde
type cle distributie is afivijkenci de topgevcls Zijn vervangen door overstekende daken en
onder liet gebouw is een kelder aangebracht clie afzonderlijk dieper is gefundeerd. 1-let gebouw
rust op een roosterwerk.

Tot het maken van den houten onderbouw der brug werd niet den aannemer van bestek
No. 1 79, dienst 1890-1 892 (liet bouwen van kunstwerken in liet riviervak 1 looge Maasclijk1-1 agoort) een staat van meer werk gesloten en niet cle uitvoering is in 1891 begonnen. 1- let
maken en stellen van liet ijzerverk en den ve -ccren bovcnbouv werd vervolgens ianbcsteecl
v()l g
est 1891
1$92. In Augusus
gg
e
en

24`

October van dat jaar werd Zij , in verband niet liet graven van liet Zuiderktnaal

v or liet

verkeer opeiigestelcl. De dubbele dienstwoning werd in October i 898 voltooid.
1 )e kosten hebben bedragen als volgt
1 let maken en stellen van dcii houten onderbouw volgens staat van meer
werk op bestek No. 179 dienst 1 $o—i $92 ......................... .......
lIet mden en stellen van liet ijzerverk volgens bestek No. 174, dienst 1891-1892
lIet bouwen van eene dubbele dlienstwoning volgens bestek No. 223 , dienst

f 1500.—
14,071.56

1897-1898 ..............................................................
Ie Zliiien ......

7 24,567.56

()t'il\\ Llij'tT.JG ONDIfR Ci-\PlLIjf.
De ophaalbrug in den grincliveg van Cape Ile naar cle Baan , gebouwd ter vervanging van
het politveer over het Oude Maasje, wordt gevormd door twee vaste overspanningen van gelijke
grootte , waartussclien in een beweeghaar gedeelte ten behoeve van cle scheepvaart op cle
tcl1terge1egen Langstraatsclie havens. De onderbouw bestaat uit twee gemetselde lanclhoofcleu
Cl]

twee lo utcu onderjukken niet ijzeren boveiijukkeii. ilke vaste overspanning wordt gev )rnid
15
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door twee vak \verkhoofdliggers verbonden door plaatijzeren d\v1trclragers ivaartusschen balkli et beweegbare gedeelte wordt gevormd door cciie clubijzeren langsl iggers zijn aangebracht.
verbonden door
hele kiepbrug, waarvan elke kle1) bestaat uit twee plaatiizcren hooftlliggers
rscvc
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rs)1I)rug onder Uesoycn.

balkijzeren divarsdragers. De vrije cIoorvaartwidte bedraagt 10 M. de breedte tusschen de
22.
leuningen op liet vaste gedeelte .io M. en op de opliaalbriig 3.60 M. De brug is afgebeeld in fig.
betonfundeering
op
houten
palen
die
o.6o
M.
diep
1)e steenen landhoofden hebben cciie
.SO M. hij 3.15 M. De
iii liet beton steken de betonkoffers zijn elk zwaar 1.90 M. en groot
niuren

ho ig

1

.93

I. zijn opgenetseld in liardgrainv in cementiiiortel

niet

toepassing van

hardsteen voor dc dekzerken en de
opleggiiigen van de brug. De houten
ju]<ken bestaan elk uit 16 draagpalen
Cii

S sc]ioorpalen van Amerikaansch

greiieiiliout. De vier uiterste draagpalen zijn ingeheid onder eene helling
van 1,7 de overige zijn zes aan zes
door koppelramen van eikenhout liggende 1oct den bovenkant op 354
N.A.P. verbonden de sclloorjxticii staan onder eene helling van
ongeveer

7,.

11k juk heeft twee

ivutersloven van eikenitout op 0.70 M.
hart op hart uit elkander gelegen en
met den bI veukant op 0.39 M.
\ .P. De doorvaart opening wordt
vol )rts door vier ditbbelgesehoorde
sehanippalen van Amerikiansc1i gi-euen Ii out begrensd.
Op de twee \vatersl oven van elk
juk is cclie ijzeren draagpiaat niet

-

1

gegilviiuseerd ijzeren sclioefbouten
bevestigd. II erop rusten acht kolomuien van k\vad rantij zer 11 oog 2 M.
welke vier aan vier door ijzeren platen
en hoekijzers zijn gekoppeld en gesein ord en op de ijzeren plaat vastge k 101ken.
De hoofdliggei- s van de vaste
overspiinningen zijn lang 25 M. en
hoog 3.12 M. De rtnclen zijn door
verticaleu en cliagonalen welke zeven
velden vormen met elkander verbI )nden

in liet cciie ei ndvel d ver-

een geit zich de boven en benedenranden in liet andere blijft de ligger
(1) de volle hoogte en is de eiudstijl
verziva;ud teneinde den prietil van
de klepbrug te kunnen d 1- agen . De
dwarsdragers zijn door hoekijzers aan
de stijlen bevestigd. De langsliggers

/

i,Hîl

116

HogfdstiiX' 1 ï

T ereii cii hriiggeiz.

zijn tusschen de clwrsclragers geplaatst en aan deze door lioekijzers verbonden die welke in
de aan het beweegbare gedeelte aansluitende velden liggcn , zijn samengesteld uit plaat- en
hoekijzer, de ovel-ige zijn alle van halkijzer. De windkruizen bestaan uit hoekijzer en zijn in het
ki-uispunt opgehangen. De Icuningen zijn aan de buitenste langsliggers en aan cle stijlen der
hoofclliggers bevestigd.
De ondei- randen der hoofdliggers zijn bevestigd op bovenstoelen van gietstaal , rustende op
assen van gehamerd Siemens-Ma rtin-staal. De assen der beweegbare opleggingen dragen 01)
onderstoelen van gietstaal , welke steunen op rollen van gehamerd Siejnens-Martin-staal,
rustende op eene getrokken ijzeren rolplaat , welke in de draagsteenen is ingelaten en door een
plaatijzeren hak omgeven is. De assen der vaste opleggingen rusten op onderstoelen van gietstaal , welke op den ijzeren onderbOU\\T bevestigd zijn.
Het onclerdek van eikenh(>ut zwaar io eM., is 01) de lançsliggers door middel van gegalvaniseerd ijzeren lioekschroeven bevestigd het bovendek van (Iennenliout , zwaar 4 c.M., is 01)
het onderclek vastgespijkerd. 1)e tonrondte bedraagt 3 eM. ; het peil van het bovendek in cle
lengte-as der brug is 2.79 M. -- N.A.P.
De hoogte van de hoofclliggers der kleppen van de ophaalbrug vernicerciert geleidelijk van
260 m.M. tot 500 ni.M. De broekeincien zijn verbonden door pliten en hoekijzers, die een
çewichtsbak vormen. Ter plaatse waar cle draaiingsas de staande plaat doorsnijdt , zijn bij eIken

hoofdligger versterkingen van gietstaal aangebracht. Aan het vooreinde dragen zij gesmeed ijzeren
hangstoelen ter bevestiging van cle priemkettingen. l)e divarsdragers zijn tusschen de lioofclliggers
met hoekijzers bevestigd; zij bestaan alle uit balkijzer, met uitzondering van de voorste die uit
plaatijzer zijn samengesteld en waaraan grenenhouten iLicnslagbalken zijn bevestigd. De hoofclliggers
van elke klep zijn onderling nog door dl\\arsko )pelingen verbonden. Het onderdek bestaat uit cciie
ijzeren plaat, dik 10 m.M., het bovendek uit clennenhouten planken, zwaar 4 eM. , welke door
niiciclel van drie ingelaten ijzeren staven en verzonken scliroefbouten aan het onclerdek zijn verbonden.
De balanspriemen, lang 7.11 M. zijn geconstrueerd uit plaat- en hockijzer de tegenivichten
aan de broekeinden zijn van lood. Ter plaatse waar de clraaiingsas de staande plaat snijdt zijn
versterkingen van gietstaal aangebracht; aan liet vooreinde van eIken prieni is aan een verstelbaren beugel de verhindingsketting met de val opgehangen Aan het brockeiudc is cclie Gallsche
ketting zonder eind bevestigd, waarmede cle klepbrug wordt bewogen.
De clraaiingsassen van de kleppen en prienien bestaan uit gehamerd staal, hare stoelen zijn
voorzien van bronzen voeringeli en sineerinrichtingen. De Gdlsche kettingen der beide priemen
van édne balans worden gezamenlijk bewogen door een raclerwerk met veelvouclige overbrenging.
Aanvankelijk kon bcvenclien ddjll der kleppen \vordlen bewogen vanaf cle tegenover liggende vaste
brug door niidclel van cciie Gallsclie ketting 01) den bocleni der rivier, doch in latere jaren ivercl
van deze inrichting „,een gebruik meer gemaakt.
Over de geheele breedte der rivier ondler cle brug is een zinkstuk gezonken , breed ter
weerszijden van cle as der brug iS M. , voortgezet boven L. \V. door rijsbcslag niet vlechttuinen,
en door hasaltglooiingen. Ten behoeve der scheepvaart zijn bij cle hiiig geplaatst cle vier reeds
gencemcle scliamppalen, vier reniuiuingwerlceii en vier stoppalen.
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De kaden ter weerszijden van het Oude Maasje zijn nabij de brug verhoogd en verzwaard
en bovendien verdedigd niet steenglooiing cii kraagstuk ten behoeve van gedreven vee zijn
daarop leuningen geplaatst. 1 )e opritten naar de brug zijn niet keien verhard. liet voormalige
veerhtus niet schuur en erf is door het Rijk aangekocht en dient tot brugwachterssvoniug.
De bouw der brug werd tegen liet einde van 1 $co aanbesteed: de bovenbouw volgens bestek
No. 1 $0 , dienst 1 $po en de onderbouw volgens bestek No. 204, dienst 1 8o—i 891 . De brug
kwam tegen het einde van i $pi , op het eerfwerk na , gereed en werd voor liet verkeer opengesteld , waarna het best;onide pontveer werd opgeheven.
Volgens bestek No. i 95 , dienst 1891 werd vervolgens aanbesteed het voltooien van de
beveihigingswerken der brug in twee perceelen , liet eerste omvattende liet reiiinungwerk en de
stoppalen , liet t\veede (le leuningeu en liet overige ijzer\verk op de toegangswegen en op de
verzwaarde kade langs dcii rechten ever van het Oude Maasje. De reniniing\vei-ken zijn aangebracht op verzoek van eenige \Vaal\\ ijksche seluppers de ijzeren leunin en 01) verzoek van
cle gemeente Cape lie , alwaar gevreesd werd dat liet vee anders van de steenglooiingen zon
afglijden. In l'ebrnari 592 aangevangen , kwamen deze werken in Mei (l. a. v. gereed.
1 )e kosten hebben bedragen als volgt
\ank )op van liet pontveer , liet veerliuis , het terrein voi r de brug en de
toegangswegen...........................................................
Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw,, volgens bestek No. 180
dienst 1890 ...................... .. ....................... ..............

J 27,16$.49

., 26,210.—
Het maken van den onclerlj uw niet bijbelioorende werken volgens bestek
No. 204, dienst $90. —18i ................................................ 2 1840.—
1 let maken van de heveiligingswerkeii volgens bestek No. 195

dienst 1891

e zanien ..........

7,769.—

f82987495

I1RUG OVER 11V \IVU\\'V RIVIVR BIJ 111gJSDVN.
De brug ligt in Rilonieterraai XXXV van cle llergsche Caas onder cle gemeente Ilee she cii,
ongeveer 300 M. beneden\vaai-ts van den zuiclelijken mond van het }ieusdensch kanaal. Zij
verbindt cle nieuwe banchijken ter weerszijden van de rivier op liet peil van ii Al. ± N.A.P.
en bestaat uit 9 vaste overspanningen , waarvan 2 over liet v.omerhecl en
7 over cle in haar
geheel 01) den noorcleroever gelegen uiterwaarcl. De overspanningen over liet zonierbed zijn
elk lang i io Al. en laten cciie vrije cloorvaartlioi gte van 5 M. boven den hoogsten \vaterstancl
of ruim 9 \[. boven M.V. , cle overspanningen op de uiterwaarcl zijn elk lang 43.40 Al. en
reiken niet den onderkant 1.20 Al. boven den hoogsten waterstand of meer clan 4 M. boven
liet hoogste punt v:iii liet maaiveld , zijnde laatstgenoemde maat cle niaximiiuiii hoogte waartoe
le ho ioiwagens , v flgens liet provinciaal reglement van politie op liet gebruik der wegen in
Noord- lra ban t niogen worden geladen. In verband niet cle grootere breedte van liet winter-
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bed tegenover iie usde n wijst de afstand der rivierdijken gemeten van teen tot tcen , ter
plaatse van de brug nog iets meer aan clan de normale maat van 500 M. De totale lengte
der brug tusschen de opleggingen op de lanclhoofden bedraagt 537.56 Al-,de breedte tusscheii
cle leuningen 6.50 M. en de vrije hoogte op de groote overspanningen 4.90 M. Het dek ligt in
de lengteas der brug op ii M. + NAt., het maaiveld ter plaatse gemiddeld op 1.12 M. + NAt.
terwijl de dijkskruinen een peil van 7 M. ii 7.50 M. + NAt. aanwijzen. liet algemeene aanzicht
van de brug is voorgesteld in 6g. 23.
De onderbouw bestaat uit twee landhoofden , cc5n stroompijler, i5ii oeverpijler en zes landpijlers alle haaks op de as der brug gelegen. 1-let zuidelijk landhoofd en (le oeverpijler zijn
zoo ver van liet zomerhed verwijderd dat de jaagpadlen ongehinderd langs cle oevers doorloopen.
1-let zuiderlandhoofd de stroompijler en de oeverpijler zijn gefundeerd op cementbeton, gedragen
dooir palen cle hetonkoffers van cle pijlers zijn binnen damwanden besloten. De landpijlers en
liet noorclerlandhoofcl rusten op houten paalfundeeringen.
1 )e betonkoffer van liet zuiderlandhoofcl is lang 22 M. breed 701 M. en hoog 2.25 i\1.
NAt. Het lanclhoofcl is
cle palen zijn lang =65 M. en reiken met de punt tot 10.40 Al.
opgetrokken uit baksteen , aan de clagzijcle tot liet peil van 4.80 M. + NAt. volledig en daarboven ten dccle met harclsteen bekleed ; de muurvlakken vertoonen in den dag cciie flauive
helling, cle vleugels zijn afgerond. 1 let lichaun van liet Iancllioofcl ligt met liet bovenvlak op
$.6o M. + N.A.P., daarboven reikt cciie keermuur tot cle hcogte van liet brugplein.
De betonkoffer van den stvooiiipijler is lang 23.50 M., breed 10.50 M. en dik 3.67 j'iI.
N.A.P. cle bovenkant der betonfuncleering
de clrtagpalen, lang 7.50 M. reiken tot 13 'Al.
ligt op 2.33 M. --- N.A.P., clie van liet nictsel\Verk op 8.70 M. - NA. 1?. \oor den oeverpijler
zijn cle genoemde maten respectievelijk 20.30 M., $ M., 3.58 M., 8.70 M., 10.50 Al.
1.25 M. + N . A .P, en 8.66 -H N.A.P. De bovenkant van den houten vloer ligt hij de lancipijlers
N.A.P. De heipalen reiken 'liet
01) liet peil van N.A.P., clie van liet metselwerk op 4.86 M.
cle punt van 9.00 M. tot 10.50 M. ± N.A.P. zooals in flg. 23 is atngeduicl cle kespen en de
schuifliouten zijn van eikenhout. Al cle pijlers zijn aan cle oost- of bovenzijde ijsbrekend van
vorm en aan de ivestzijcle half-cirkelvormig afgerond zij zijn met cntzonclering van den stroompijler, opgetrokken uit metselwerk met eene gedeeltelijke bekleecling van liarclsteen de strooilipijler bestaat tot 4.45 M. + N.A.P. uit cementbeton , besloten in een mantel van harclsteen en boven
genoenicl peil uit baksteen met eene gedeeltelijke bekleccling van harclsteen. Boven liet peil van
4.80 M. -j-- N.A.P. is in den stroompijler en in den oeverpijler een spaarivelf aangebracht.
Voor cle houten paalfuncleering van het noorclerlanclhoofcl is vooraf cciie gronclverbetering
met grof rivierzancl tot de diepte van 3 Al. --- N.A.P. aangebracht, ter lengte en breedte van
op 1. De heipalen zijn io M. lang en
respectievelijk 30 M. en 24 Al. en niet beloopen van 1
2

N.A.P. ; cle vloer is van cleiiiienhout - cle kespen cii de schuifreiken met cle punt tot 10 Al.
houten zijn van eikenhout. liet metselwerk van liet landhoofd is in aanleg 13.46 M. lang,
13.58 M. breed en onisluit, aan cle vier zijden opgaande , cciie ruimte van 8.95 M. lengte en
9.70 M. breedte, welke met beton is gevuld. De oiiclerkant van liet metselwerk ligt op N.A.P.,
clie van liet beton op 0.49 Al. + NAR cle bovenkant van liet beton en cle zijmuren is afgedekt
met eene naar de clijkzijcle toe hellende rollaag, liggende niet den bovenkant op 8.99 M. tot
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9.6ç M. + N.A.P. De boveiikant der frontmuur ligt op ii M. - N.A.P., clie van de draagsteclien 0J) 45 M. + N.A.P.
\l liet metselwerk van cle brug bestaat in de dagvlakken der muren in de rollagen ter
afdekking en onder de clraagstecnen uit vlakke klinkers overigens uit harcigrauw, alles in
Cementpecie. liet beton van de landhoofden en van den oeverpijler is in den droge gestort
dat vali den strooiiipijler beneden 2.33 M. - N... P. in den natte met behulp van kokers in
twee lagen van ruim 1 .So M. dikte elk.
In den berm vr het zuiderlandhoofcl zijn tot steun 242 palen lang 10 M. geheid. Rondom
den stroouipijler is cciie hodembezinking aangebracht, liggende niet den bovenkant der zware
steenbestorting Op 2.33 M. -. N.1\.1?. ; cle oevers der rivier zijn nabij de brug voorzien van cclie
lipgb iing uit zuilenbazalt cle dijkstalucls bij de landh ofclen en de uiterwaardskacle hij dcii
uevcrpijler zijn eveneens niet steen bekleed.

De negen vaste overspanningen, ivelke den bovenbouw van de brug vormen , bestaan elk
uit twee vakwerkh ofclliggcrs , verbonden dl))or clwarsclragers, waarop de dekken door tussclienkomst van langsliggcrs rusten. De verdeel lig der langsl iggers , acht in getje is zoodanig dal
cl aan de westzijde van de as als in het niiclden der brug cciie tranibaan voor smal spoor

ZoO\\

kan worden gelegd en in liet midden der brug- cene trambaan voor normaal spoor.
Hij cle berekening van cle lioofdliggcrs isuitgegaan van cle onclerstelling dat zich 01) liet
bewesten der brugas te leggen spoor een tram beweegt , bestaande uit twee locomllctieven van

0 ton clicnstgcwicht elk , gevolgd door een last van 100 ton cli dat liet vrijblijvende deel van
liet bruggedek gelijktijdig door gewoon verkeer niet 400 K.G. per M 2 is belast. l)c uostclijkc
h fdlmggcr , welke aldus minder zwaar zou zijn belast clan cle westelijke , is gelij kvormig aan (lezen
gcn( men. Hij (le berekening van cle dwars- en de langsclragcrs is bovendien reken ing gehouden
niet (le In ge1 ii kheicl dat ccii 1()coniotief van 14 ton clienstgcwicht 01) liet spoor bewesten dc
brug;ts in dienst vomclt gesteld. Met deze aannamen kan een locomotief van 30 ton, gevolgd door
een last van 90 ton liet midden van cle brug houden , evenwel z ncicr dat er gelij ktijclig cciie
noemenswaardige belasting (lor gewuun verkeer op cle brug kan worden toegelaten. \7 oor
den \Viliddriik is gerekend (1) 150 K.G. per I\12 bij belaste en op 250 K .G. bij onbelaste brug-.
)c ]ioofclliggci-s van de groote overspanningen zijn geconstrueerd volgens een vakivcrkstelsel van cle 2` orde alleen in liet middenveld zijn, ter wille van dc synietrie , contracliago_
nalen aangebracht. De boven rand is paraboolvormig gebogen , de oncicrmancl is recht cle eindtijlcn zijn schuin, l)c pijl van de parabool is 7 M. , cle theoretische hoogte van den ligger
14.65 M., cle knooppuntsafstand 5 M. en de afstand der houfclliggers hart 01) hart 7.45 M.
liet aantal velden bed raag-t 22. De bakvormige ranclen worden gevormd door twee verticale

i ancIen, welke door hockijzers aan een horizontalcn wand zijn verbonden cle verticale wanden
bestaan elk uit twee platen , de horizontale ivanci bestaat uit één tot zes platen. D e verticale
tiisschenstijlcn zijn elk samengesteld uit vier hockijzers. De schoren bestaan uit vlakke pltcii
\\dlkc in dle liiicicicnvcldlcn door
en
ijzers zijn vcrstijfcl. De tiissclicnstijlcn en cle schuren

1

L

zijn , behalve in cle cindvelclen , z midler tussclicnlo must van hoekplaten aan cle ranclen hcvcst igcl.
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De schuine cindstijlen bestaan uit twee opstaande wanden, clie door hoeldijzers aan eefl liggendeii
wand zijn verbonden zij zijn met laschplaten aan de onder- en bovenranden bevestigd.
De beide hoofdliggers zijn in elk knooppunt van dcii bcne(len- en dcii hovenrand, en boven(heil ter iloOgte van ruim 4.90 M. boven liet dek der brug horizontaal gekoppeld. In de door
cle nliddCil- en bovenkoppelingen gevormde verticale vakken zîin schoren aangebracht Voorts
zijn de schuine eindstijlen van boven gekoppeld zoowel boven als onder de lioofdliggers zijn
de velden door windkruisen vcrstijfd. Volgens de as der brug zijn twee langskoppelingen aangebracht, de dnc 0 ongeveer 4.90 M. boven liet dek en de andere ter hoogte van de bovenwinclkruisen. Al die koppelingen en winclkruisen bestaan uit J ijzers of boekijzers met en zonder Platen.
De tusschendwarsclragers zijn, ter vermindering van secundaire spanningen in de hoofdliggers, verticaal scharnierend in den benedenrand dier liggers opgelegd de eindclwarsdragers
zijn aan dien rand bevestigd. I)e eerste zijn lang 7950 ni.M. en hoog 700 iu.M. in liet n)iclden
en 360 m.M. in de uiteinden ; de laatste zijn lang 663$ m.M. en hoog in liet midden ongeveer
$00 m.M. en in cle uiteinden 970 M.M. Al cle clwarsdragers zijn geconstrueerd en ter plaatse
waar de langsliggers opliggen, vcrstijfcl. Deze liggers rusten vrij (afgezien van cle klemplaatjes
bij de onderfienzen) in ge\valsd ijzeren kussens , welke op cle dllvarsdragers zijn bevestigd en
bestaan uit eene plaat zonder opstaancie zijwanden. 1)e langsliggers gaan , ter vernuncierig
hunner doorbuiging over de clwarsclragers door, behoudens afbreking 01) twee plaatsen ook cle
vloer is daarmede in verband plaatselijk afgebroken. De beide vakken van liet dek niet cle langsliggers, welke grenzen aan de einciclvarsdragers boven de be\veegbne opleggingen , zijn aan deze
dragers vast verbonden terwijl de vier andere vakken vrij kunnen verscliuiveii. \an hunne uiteinden ook boven den geiiieenschla)pehijkeii stroonipijler,, zijn zij door conipensatielasschen verbonden. Aan één uiteinde van elke overspanning steken de langsliggers buiten dcii eiiiddivtrsdrager
uit en ivorclen aldaar door consôlcs ondersteund. De langsliggers zijn hoog 0.23 M. tot 0.35 M.
die voor de tranibanen zijn geconstrueerd , de overige bestaan uit een gewalsd ijzeren balk. in elk
veld , ook in het overgangsveld boven den str( ompijler, zijn de langsliggers onderling door kruisen
uit hoek- en plaatijzer en door schotten verbonden. l)c ligging der laiigsliggers blijkt nader uit
flg. 24, alwaar cle d\varsdoorsnede over liet midden van eene groote overspanning is voorgesteld.
liet onderclek bestaat uit platen van djatihout, dik 9 eM., welke door iiiiddel van gegalvaniseercl ijzeren scliroefbonten niet vierkanten koppen op de langsdragers zijn bevestigd, liet
dennenhouten bovendek , zwaar 5 eM. is op liet oiiderdek gespijkerd. 1 )e leuningen zijn tegen
cie hoofdliiggcrs bevestigd en bestaan uit eene horizontale buis cii twee liggende hoekijzers,
welke door metaalgaas zijn verbonden.
De beweegbare opleggingen der hoofclliggers bevinden zich op liet zuiclerlanclhoofcl en op
den oeverpijler en hebben diie rol van 340 in.M. middcllijn . bestaande uit gesmeed gietstaal
evenals cle stoelen. De vaste o1)leggiligeii hebben stoelen van gegoten staal en assen van gesmeed
gietstaal .i)e opleggingcn der tussclieiidwirsdragers hebben eveneens cciie as van gesnieedl gietstaal , dik 70 m= de stoelen zijn van gegoten staal.
Elke hioofclligger der kleine overspanningen is samengesteld volgeiis een vakwerkstelsel van
(le eerste )rdc , bestaande uit rechte boven- cii onclerrandcn , verticale stijlen en hellencic schorcn

'g. 24.1u

hij F1usdc
n. l)v:irsduorsnedc ovur het midden Cener rOote overpannin.
10
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zonder contradiagonalen. De knooppuntsafstand bedraagt 4.34 M. , de afstand der hoofdliggers
hart op hart 4.10 M., het aantal velden i o. 1)e bakvormigc rancien zijn samengesteld als bij de
ijzer, de eindstijleii
groote overspanningen; cle tusschenstiilen bestaan uit hoek-, plaat- en

11

uit twee versterkte wanden en de schoren uit platen van veischillencie breedte, behalve in het

J

ijzers zijn samengesteld. In elk knooppunt van den
middenveld, alwaar zij elk uit twee
beneden- cii den bovenrand zijn de hoofdliggers horizontaal gekoppeld en cle aldus gevormde
rechthoekige vakken zijn door twee schoren, elk bestaaiide uit twee liockijzers verstijfd. Boven
en beneden zijn winclkruisen aangebracht.
01) den hovenrand der hoofdliggers
opgelegd, de einddwarsdragers zijn aan dien rand bevestigd. De eerste lang 6550 m.M. zijn

De tusschendwarsdragers zijn verticaal scharnierend

hoog in 't midden 418 m.M. en aan cle uiteinden 200 m.M. de eincldwarsdragers zijn even
lang, doch hoog in het midden 641 ni.M. en aan cle uiteinden 621 m.M. alle zijn uit platen
en hoekijzers geconstrueerd en ter plaatse van de middenste langsliggers verstijfd. Deze liggers
rusten evenals hij de groote overspanningen vrij op gewalsci ijzeren kussens, behalve bij de
eindclwarsdragers ook loopen zij over de clwarsdragers door,, doch zijn voor elke overspanning
slechts op édne plaats afebroken de twee vakken van eene overspanning zijn aan de eind
clwarsdragers bevestigd en in het midden clo r compensatielasschen verbonden. De langsliggers
zijn hoog 0.22 Al. tot 0.30 i\i. e\-enals hij de groote overspanningen bestaan er drie uit gevalstc
balken terwijl de vijf overige , eventueel dragende de trambanen , zijn geconstrueerd. De langshiggers zijn onderling door schotten en kruisen verbonden en gekoppeld.
De dekken en de leuningen komen niet die van de groote overspanningen overeen 1 de
laatste zijn 01) de dekken bevestigd en plaatselijk niet deze afgebroken.
De rollen der beweegbare opleggingen van de hoofdliggers hebben cciie middellijn van
300 ni.v1. overigens geldt omtrent cle opleggingen van de hoofclliggers en de tusschenclwars-

dragers alles wat daaromtrent hij de groote overspanningen is opgemerkt. Lene dwarscloorsnecle
over het midden eencr kleine overspanning is afgebeeld in flg. 25.
MtII'lX vloeiijzcr: het gesmeed ijzer is
1-let getrokken ijzer der brug is basisch
\velijzer. De toegelaten primaire spanningen in de hoofdliggers zijn ongeveer 9 K.G.in cle
dwars- en langsliggers ongeveer $ 1KG. per nvM 2 . De som der priiiiaire en seccinclaire spanningen
in cie onderscheidene staven van de vakwerken is zon na mogelijk 10.5 K.G. per m.M 2. De

toegelaten spanning in liet gesmecle gietstaal is 19.4 1K(-:,. per m.Mk 1 )e grcotste druk op de
harclsteen bedraagt 20.8 1KG. per eM 2 en op de baksteen 13.4 1KG.
Zooivel op cle beneden- als op cle bovenranden der groote overspanningen zijn vcrftocstcllen
aangebracht , clie elkander in het midden van den ligger kunnen passeeren. liet bovenveiftoestel,
voorzien van afhangencle , om eene horizontale as cl raaibare bakken , iV( )rdt over cciie tandlradlbaan 01) elkcn hoofclligger voortbewogen.
aan elk brugeinde twee, cle cclie naar het
M. breecle toegangswegen
eene
helling van 50 op i en zijn nabij de brug
hebben
het
Westen
Oosten, cle andere naar
niet klinkers verhard , doch dragen overigens cciie grindbaan. Ter weerszijden zijn zij niet
De meer clan
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ieJ)enhoolllen beplant. Van het zuidelijk brugeinde geeft nog een afrit onder 40 op
naar liet afgesneden deel der Achterstraat.
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Fig. 25.
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hij Heusclen. l)\vaIsduursned over het iuidftn eend' kleine overspanning.

0p de brug zijn zes lantaariipalen geplaatst voorverlichting zal evenwel eerst worden
gezorgd wanneer eene stoomtraniverbinding' over de brug is tot stand gekomen. Op de kruin van
den zuiderdijk staat eene hij cle brug behoorende houten bergplaats.
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\adat 01) 4 April 1894 liet maken van den onderbouw der brug met cle opritten VOOr de
toe nigswegen was aanbesteed werd met de voorbereidende werkzaamheden op het tei- rein
angevangen op $ Mei cl. a. v., vervolgens met het heiwerk op 25 Mei, niet de storting van
het bet(-n 01) 7 Augustus cii met het stellen van de eerste blokken hardsteen op 24 September
i $94. 1 )e droognialing der betonkui1) voor den str()Ompijler ondervond eenige vertraging door waterbezwaar dat echter door cciie kici-aanstorting rondom die kuip, gepaard met versterkte bemaling,
spoedig werd overwonnen. In dcii nacht van 22 op 2$ December ontstond eenige stornischade
aan de kade hij den oeverpiler; dc aanvankelijk aangebrachte voorloopige voorziening werd
later vervangen door cciie steenbekleeding van zuilenhasalt rondom den oeverpijler en 01) het
binnenbeloop der kade, ten einde den pijler voortaan tegen beschadiging door overloop dier
kade te beveiligen. Slechts gedurende korten tijd in den \vinter van 1894 °P 1895 onderbroken,
werden de werkzaamheden voor den onderbouw der brug regelmatig voort gezet , zoodat in laatstgenoemd jaar liet zuidcrlandhoofcl met cle gronclaanvulling en cle opritten benevens de strooni-,
oever- en lanclpijlers volledig werden voltooid.
Ook liet noorclerlandhoofcl werd reeds in den zomer van 1895 geheel opgetrokken en afgewerkt doch nadat de opritten waren geniaakt en de gronciaanvulling achter het ltndhooftl tot
omstreeks 3 M. beneden (le vercischte hoogte was geschied , werd 01) 25 September eene grondafschuiving voor en achter liet landhoofd waargenomen waarbij liet lanclhoofd $0 eM. was
vooruit gekomen en 1 i eM. gezakt. Hoewel daclelijk werd aangevangen met liet weder ontkraven
hield cle verschuiving van liet landhoofd aan en was die in den
van den aangevulcicn grond
niorgen van 26 Septeniber reeds tot 1.34 M. toegenomen terwijl de zakking 23 eM. bedroeg en
het voorvlak onder cciie helling van 1 eM. per M. uit den verticalen stand was gekomen
bovendien was liet landlioofcl een weinig gedraaid 1)e beweging bleef aanhouden tot 28 September, toen cle verschuiving in de as bedroeg 3.5 M., cle zakking 1.65 M. en de vliegende
helling 23 eM. per i\l eter terwijl de draaiing tot 43 C.M. was toegenomen. In verband met dit
ongeval werd dc aannemer hij overcenkonist van 1 Novenihcr 1 $95 tegen eenc evenredige
korting op de aanneliiingssom ontslagen van het weder aanvullen van liet lanclhoofd liet aanbrengen
van de bekleecling aan de wcderzijclsche bcloopen en van de klinkcrbestrating op cle kruin des
dijks , alsmede van liet walsen der grinclhanen op de oprecicn. Behoudens deze werkzaamheden
werd cle onderbouw der brug 01) 15 November voltooid opgeleverd.
Ecn onderzoek naar cle oorzaak van liet ongeval aan liet noorderlanclhoofd , ingesteld in liet
voorjaar van 1896 bracht aan het licht dat de bovengroncilagen , onder cle clrukking van cle
grondaanvulling achter het 1tnclhoofcl waren afgeschoven over cciie gladde kleilaag clie op den
zanclbocicni rustte en dat de clraagpaleii van de funcleering boven deze zancllaag waren afgebroken.
Naar aanleidiiig van deze uitkomst \vcrcl besloten liet laiicllioofcl af te breken cii opnieuw te
bouwen, nadat ter 1)laatsc cciie grondverbctcring zou zijn aangebracht. 1)ienovereenkomstig ive.icl
I40 dienst
01) $ juli 1 896 de \vcclerophou\v van liet Noordcrlanclhoofd volgens bestek N°.
i $p6— t $97 aanbesteed op cccie iiieowe paalfunclecring, met voorafgaande oiitgraving van den
grondslag tot de zancllaag en wcdleratnvull ing niet grof rivierzandl , terwijl daarbij tot grooterc
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zekerheid was omschreven liet aanbrengen van een berm doorgaande wederzijds het landlioofd
tot steun der (li]ksbeloopen waarin zich mccle afschuivingen hadden voorgedaan. Tevens werd
als VO( )izorgslilaatregel overgegaan tot het inslaan vaii 242 palen in den berm vddr liet Zuiderlanclho fd. 1 )eze werken kwamen in 1897 gereed. Toen de grondaanvuli ogen Cu -( )ph( )( )çingeli
waren v( )lt( >id ontstoncl in Juni van riot jaar in het buiten beloop van den noorclerdik beivesten
liet landhoofd weder cciie afschuiving, zoodat ook daar to g tot cciie grondvet- betering werd
besloten. landelijk iierci in 1897 overgegaan tot het aanbrengen van steenglooing aan den
zuideroever der rivier nabij hct landhoofcl welk werk in het daaropv 1 ende jaar gereed kwani.
Inniiciciels was reeds op 12 1 )eceinber 1 894 het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw
der brug aanbesteed en aangenomen door cle ,,Socidtd an( )nvine de construction 1 a M9tal lurgique'
te l rus sel. Met liet bI uwen van den steiger V or cle no rdel ij ke gr ote overspanning werd
nog in November t $cj begonnen op 10 Juli 1 $96 \verd met de niontage aangevangen en op
7
October d. a. v. kon de overspanning op liare opleggingen \vorden neergelaten. De steiger \vercl
vervolgens afgebroken om liet daaropvolgende jaar voor de montage van de zuidelijke groote
overspanning dienst te doen waariiiede in Mei 1897 WUnI begonnen 01) 2$ September cl. a, v.
werd uk deze overspanning' op hare plegingen neergelaten Inmiddels waren op de uiterwaard
cle steigers vu r twee der kleine overspanningeli geplaatst met de montage waarvan in ;\pril
1 $97

werd begonnen ook cle overige vijf overspannhligen werden vddr het einde des jaars

genionteerci waartoe de twee kleine steigers telkens verplaatst iverclen. % 4 November 1897
werd de laatste kleine overspanning op liare opleggingen neergelaten .:-\l liet ijzer is isk1itar
gemaakt in de fabriek la Sambre" bij C lit rI ero i en van daar per wagon vervoerd naar liet
station Do rcl ree h t , om vervolgens in schepen van kleine afnieti ngeu te worden overgeladen en
cbs r den n euwen i\iaasniond naar Ii e u sd en gebracht. Nadat in den aanvang van 189$ liet
verfwerk gerced was gekomen werden de dekken gelegd en kon in cie maand i-\ugnstus van
dat jaar de beproeving van de brug plaats hebben, welke met gunstig gevolg verliep. 1) Slechts
bleef t CO nog over liet plattsen van een zestal lantaarnpalen 01) de brug en liet verliarcieti en
beplanten der toegangswegen op de beide rivierclij ken deze werken werden in 099 voltooid.
In verband niet cie doorgraving van den ;-\;ttburgschen dijk , werd de brug op 1 Maart 1904
voor liet verkeer opeiigestelcl. De bovenbouw werd achtereenvolgens in de jareli 1902 en 1908
overgeverfd. De brug \vorclt voorshands niet verlicht.
De kosten van de brug hebben bedragen als volgt
F let maken van den onderbouw niet de bijbehoorende werken , volgens bestek

Na . 66, dienst 1894-1895 ......
.... ............................... ..... f

209,647.59
1 let maken en stellen van den ijzeren bovenbouw, volgens bestek N °. 223,
dienst 1894-1896 ........................................................409,259.58
)ntgraving van het noorden ij k landhoofd, volgens onclerhancische overeenkomst ,,

3 145.—

Te transporteeren ..... f

(522,052.17

) [,:en Illivovnig vCrslag van de-zo hepnacving komt von in de verhanclelingen van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs, jiangang 1900-1901, ljlz. 61-90.
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Transport.... f 622,052.17
Gronclhoringen .....................................................
353
\Vederopbouw van het noordelijk landhoofd en hij komende werken , volgens
bestek N °. 140, dienst 1896—I$97 .........................................
Oevcrverdecliging, volgens bestek N°. 212, dienst 1897 ...................

2,727.—

Zes Iantaarnpalen , met lantaarns ..................................... .,

6$o.-

1-Eet voltooien der toegangsivegen en het aanbrengen van beplant ngen, volgens
bestek N°. 134, dienst 1$98-1902 .... ..... .............................. ..

9,235.—

Te zamen ..... .f

693,1 27. 17

Jil.UG ()VLI't Ii 1:1' I-n;Lsl)ENScI-1 KANAA1.
Bij liet opmaken van liet ontwerp voor deze brug was niet alleen rekening te houden met
de eischen van liet verkeer te land cii te water, doch ook niet (lie van cle ivaterbeiveging door
het 1 [eusdenseh Kanaal , waarbij zich de eigenaardiglieid voordeed , dat deze be\\eging nog moest
worden geboren , zoodat omtrent de optredende getijdestroonien proefondervindelijk geen gegevens
bekend waren. Zekerlieidshalve \verd bij de bepaling van liet doorlaatpro6el der brug dan ook gelet
01) cle mogel ijklieicl dat de eloedbermen van liet kanaal in de toekoiiist z( )udlen worden vergraven.

1)e ligging van de brug nabij den Hoogen Maasclijk sloot liet maken van hooge opritten
uit, zoodat zich in den bovenbouw een heweegbaar gedeelte bevindt Aangezien de brug voor
zwaar verkeer was in te richten, waarbij voor de toekomst 01) een stroointrain moest worden
gerekend , en anderzijds de cloorvaatopening ten behoeve van de vrij drukke vaart van de 1)ieze
naar de Boven-Merwede in geen geval gering mocht zijn , was elk ander type clan de draaibrug
uitgesloten tevens werd hiercim r liet voordeel van twee clo rvaartopeni ngen verkregen , van
gewicht bij cle onzekerheid \vaar zich cle vaargeul in liet nieuwe kanaal zou vormen. De brug
bestaat derhalve uit eene draaibrug met ter weerszijden cciie vaste overspanning.
De draaibrug biedt twee gelijke cloorvaartopeningen van 19.50 M. Vrije breedte , de vaste
overspanningen hebben elk eene dagwijclte van 48.40 M. terwijl cle totale lengte van liet
bi-uggedek 15130 \E. bedraagt. De vrije In ogte voor liet verkeer o\er de brug is 4.72 -Al., cle
breedte tussehien de leuningen op de vaste gedeelten 6.50 i\l . en op de draaibrug 5 M. De
onderkant van den bovenb uw ligt °P 5.41 M. - NA. P. (voor den hoogsten waterstand is
aangenomen 4.61 M. + NAt.) liet peil van liet rijvlak is 7.16 -,Al. ± N.A.P. of 0.40 Al.
nieer clan van liet niidclen van cle weclerzijclscbe toegangivegeii op de kruin van den noorclerclijk
der nieuwe rivier. De bovenkant der bezinkin en om de pijlers reikt tot het peil van 3. 14 M.
NAt., zijnde 0.75 M. dieper clan de bocleniligging van devaargeul in liet kanaal. Het
algemeene aanzicht van de brug is voorgesteld in flg. 26.
De belasting voor gewoon verkeer is aangenomen als volgt
als grootste menschenbelasting een gewicht van 400 K.G. per M , en
als grootste ivagenbelasting vierwiel ige vrachtwagens, elk van S000 K.G. gewicht, met
een iaclstancl van 2 M. en eene spoorwijclte van 1.50 M. 1 )eze wagen wordt getrokken door 2
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paarden wegende elk 500 K.G. waarvan liet zwaartepunt op 2.60 M. v(dr de eerste as is
gelegen. Als daardoor belast oppervlak is aangenomen cciie breedte van 2.50 M. en eene lengte
van 6.po M. waarvan 3.90 M. vddr de eerste as en i Al. achter de tweede as ligt.
Voor tramverkeer is aangenomen dat de grootste belasting veroorzaakt wordt do een
trein, bestaande uit
locomotieven en 5 goederenwagens van onderstaande typen.
(1.

Locomc>tief (svsteeni Holienzollern)
Gewicht 9600 K.G., waarvan 6.4 ton op de werkas draagt en 3.2 ton op de draaas. De
raclstand is 1.50 M. en de spoorivijdte is 1.067 M. De gelieele lengte bedraagt 4 M., waarvan
.40 M. voor de iverkas en i . io M. achter de draagas komt.
. Goederunwagen (Fruck-svsteeni).
Gewicht 12,000 K.G. waarvan 01) iedere as 3 ton komt. De uiterste radstancl is 4.0 M.,
cle afstand tusschen liet hart de]- lruckspillen is 3.0 M. 1)e geheele lengte bedraagt 7.90 M.
De breedte van de locomotieven en de wagens is 2 1l. vo r liet belaste oppervlak is eene
breedte van 2.50 1'vl. aangenomen.

----

L

----------

Fi<,. 26.
20. Orirg ovur lie t Ileusdensch ganoal---\anzcht.

or den windclruk is gerekend op een maximum van 150 K.G. per AV2 hij belaste brug
en van 250 K.G. per 1\1 2 hij onbelaste brug.
De afmetingen der samenstellende deden zijn zooclanig berekend , dat de spanningen door
eigen ge\\ - ielit en mobiele belasting in het ongunstigste geval niet meer bedragen dan
In de lioofdliggers der vaste overspanningen .... 700 K.G. per e112
draaibrug .............. 600
ciwarsclragers ......................... 600
langsbggcrs............. .............. 500
liet oncierciek............... ............ 70
Daarbij zijn , wat de vaste bruggen betreft, ook cle secundaire spanningen hij totale belasting
in aanmerking genomen. Bij (le dlraaibrug kondlen deze spanningen, wegens de kleinere doorsnedien
der samenstellendle dlcelcn en cle kleinere toegelaten primaire spanning, buiten beschouwing blijven.
De onclerhouiv bestaat uit twee landlioofclen , twee stroompijlers en een ciraaipijler, niet de
daarbij hehoorende bodenivoorzieningen , renimingwerken en schamppalen , benevens uit twee
linten steunpij lers voor de draaibrug in geopenclen stand.
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1-let westelijk landhoofd en de steenen pijlers zijn gefundeerd op cciie betonfundecring met
draagpalen. Bij het oosteliik landhoofd, hetivelk, buiten het oude rivierbed gelegen, op een veel
hechteren grondslag staat, zijn de ciraagpalen weggelaten de betonkoffer rust hier op den vasten
zandhodem ter diepte van 3.39 M. ± N.A.P. en is 3.25 dik. De betonkoffers van het westelijk
landhoofd en de pijlers zijn 2.60 M. zwaar, de danl\vanclen reiken tot 2.50 M. onder het bet(n,
de draagpalen zitten o.6o M. diep er in en hebben eene lengte van 10 M. voor het landhoofd
en van $ M. voor de pijlers. De bovenkant van den betonkoffer ligt bij liet westelijk landhoofd 01)
1.46 M. + N.A.P. bij het oostelijk landhoofd iets beneden N.A.P. en hij de pijlers gelijk met
den bovenkant der bodembezinking.
De grondslag van het westelijk landhoofd bestond tot het peil van 6.00 M. -- N.A.P. uit
zulke slappe specie, dat gevreesd werd voor eene verschuiving van het landhoofd niet doorbuiging
der draagpalen bij het opwerpen van den aansluitendeu leidijk. Uit voorzorg is daarom eene
grondverbetering aangebracht, bestaande uit eene zandkist, welke tot het peil van 6.39 M.
N.A.P. reikt en overal 2 M. buiten het grondvlak der fundeering uitsteekt.
1)e landhoofclen en de pijlers zijn opgetrokken in baksteen in sterken trasmortel , niet
toepassing van hardsteen voor hoekhlokken, afdekkingen en opleggingen. De buitenste laag van
2

d

steendikte bestaat uit klinkers , het overige metselwerk uit hardgrauw.
(I)ver de geheele bodcnishreedte van het plaatsel ijle verdiepte kanaal zijn, ter breedte van
M. , zinkstukken gelegd met den onderkant 01) 4.14 M. - NAR terwijl voorts zoover als de
2
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renimingwerken reiken volgens de as van het kanaal cciie iS M. breede bezinking is aangebracht.
1)e stukken hebben 15 eM. riet- en 28 C.M. rijsvulling en liggen met den bovenkant der steenN.A.P.
bestorting O) 3.14 M.
De remmingwerken om den clraaipijler zijn breed opgevat en vertooneli de gebruikelijke
samenstelling. Het remmingwerk der stroonipijlers bestaat , in verband met de aanzienlijke doorvaartwijdte , enkel uit eenige schamppalen. 1)e steunpijlers zijn niet met cle remniingwerkcn
verbonden. 1-let gcbezigcle bout is Amerikaansch grenen , het ijzerwerk is verzinkt.
De vaste overspanniligCn en de draaibrug bestaan elk uit twee vakweik-hoofdliggers van
getrokken ijzer, onderling verbonden door dwarsdragers, waartusschsn cle langsliggers zijn bevestigd.
iJke hooftlligger van de vaste ovcrspanningen is samengesteld volgens een valei erkstelscl
van de eerste orde , bestaande uit een rechten onderrand , een veelhoekigen bovenrancl , waarvan
de knooppunten op een 1)1rahool zijn gelegen , verticale stijlen en hellencle trekschoren.
De totale lengte der hoofclliggers bedraagt So.6o M., de afstand tusschen de assen der
opleggingen o M., het aantal velden elf, de breedte van midden tot midden der hoofdliggers
M. , buiten\verks gemeten.
7.20 M., de hoogte in het midden 8.20 M. en hoven cle opleggingen 3
vormige doorsnede , clie aan de onder- en
De rancien bestaan uit twee verticale wanden van
bovenzijclen door platte staven met elkancler zijn verbondem lllee wand wordt gevormd door

3

cciie verticale plaat, waartegen aan den onder- en den bovenkant een boek ijzer is bevestigd
terwijl in cle middenvelden de ruimte tussehen de naar elkancier toegekeerde beenen der hoekijzers door eene plaat is aangevuld. In de uiterste velden van den onclerrand is de verticale
en zijn samenpliat door platte staven vervangen. De stijlen hebben den vorm eener dubbele
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gesteld uit vier lioekijzers clie ten dccle door eene lijfplaat ten dccle door platte staven met
elkander verbonden zijn. De schuren bestaan uit platen van verschillende breedten; zij zijn door
dubbele lasschen aan de knoopplaten verbonden en op regelniatige afstanden gekoppeld door
schroefbouten, omgeven door eene buis. Beide hoofdliggei-s zijn ter hoogte van den bovenrand
tusschen de middelste zes stijlen met elkander gekoppelcl door een samenstel van vier hoekijzers,
welke door een kruisverh;ind van platte staven en do rijzers tot
n geheel zijn verbonden.
1 )e emdkoppelingen hebben b( )venden eene flensplaat. Ter hoogte van den onderrand zijn beide
lioofdliggers in elk knooppunt gekoppeld door twee aan elkander geklonken hoekijzers. Tusschen
de boven randen zijn in de middelste vijf velden bovendien vindschoren van lioekijzer aangebracht
onder ieder veld is voorts een heneclenwindkruis bevestigd ter hoogte van den onderkant der
brug, waarvan de schoren hangen in onder de laugsliçgers aangebrachte hengels.
De afstand der dwarsdragers beloopt van 3.30 M. tot 5.10 i\i. hunne hoogte is 0.75 Al.
Zij zijn samengesteld uit cciie verticale plaat, clie onder en boven is voorzien van hoekijzers en
van (d1I tot drie ranclplaten en zijn aan cle uiteinden door middel van driehoekige platen en
hoekijzers aan de stijlen en cle onclerranclen der hoofdliggers bevestigd. l'er plaatse waar cle
langsliggers opliggen zijn verstijvingshoekijzers aangebracht.
In het midden der brug liggen twee langsliggers voor traniverkeei-, hoog 0.47 \I. ter
iveerszijclen hiervan bevinden zich drie liggers voor ge\voon verkeer, ter hoogte van 0.32 M.
tot 0.26 M. Die voor den tram zijn samengesteld uit cciie verticale plaat , van boven en onder
voorzien van twee hoekijzers bij (le opleggingen op declvarsclragers vernunclert hunne hoogte:
in de beide eindvelclen is de hoogte over de geheele lengte kleiner. ()p regelmatige afstanden
zijn zij onderlingdoor tegen cle onclerranclen bevestigde hoekijzers gekoppeld en door verticale
lioekijzers verstijfcl. De langsliggers voor gewoon verkeer bestaan uit een dubbel

T

ijzer en
rusten, behalve de twee uiterste, los in gegoten ijzeren stoeltjes, welke met scimroefboutjes 01) de
clwarsclrageis zijn bevestigd. De buitenste hangen tusschen twee hoekijzers, die tegen de driehoekige
plaat (Ier clwarsclragers zijn geklonken. Bij de einciclwarsdragers zijn alle langsliggers bevestigd.
1 let onclerclek, breed 6.50 M. en zwaar 0.10 11, bestaat uit 0.27 M. breecle platen vui
\mnerikaansch grenenhout, welke door middel van gegalvaniseerd ijzeren schroefbouten en klemplaatjes op cle langsliggers zijn bevestigdl liet bovendek bestaat in de breedte uit drie planken
van clennenhout , breed 0. 15 Al. en dik 0.04 M.; zij zijn op liet onclerclek met spijkers bevestigd,
terwijl onder cle naden boden strooken zijn aangebracht. De lengte in het midden bedraagt
51.51 \1., de tonroncite 3.25 c.M.
De beuningen zijn tegen de hoofclliggers bevestigd en bestaan uit drie boven elkander
geplaatste getrokken ijzeren buizen , waarvan de onderste twee door een van gegalvaniseercl
ijzerdraacl gevormd vlechtwerk zijn verbonden.
De opleggingen zijn van gesmeed staal. De vaste oplegging bestaat uit een boven- en een
onclerstoel en eene juist clairimi l)lsse1idle as van 15 c.M. middellijn. 1 )e beiveegbare oplegging
bestaat uit een boven- en een ouclerstoel met zuiver platte clraagvlakken, waartusschen eene rol
van 35 c.1\J. miciclellijn zich vrij kan bewegen. 'I'er beperking van de lengte dezer beweging zijn
aan den onclerstoel ruggen aangebracht. Iuig. 27 stelt een der vaste Overspanningen in dwarsdoorsnede \î(jOr.
17
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Fk. 27. ilrug over het l-lcusdensch kanaal.
Doorsnede over het midden eener vaste overspannink.

Elke hoofdlicger van de draaibrug is samengesteld volgens een vak\verkstelscl van de eerste
orde, bestaande uit een rechten hovenrand , een gebogen oncierrand , verticale stii lcn en llcllcndc
drukschoren. In het midden en aan de eincleii zijn de ranclen door platen verbonden , die aldaar
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een vollen wand vormen. De totale lengte der hoofdliggers bedraagt 5o M., tusschen cle assen
der opleggingen 49 M. de breedte van midden tot midden der bo fdliggers 3.43 I. de boogte
tusschen de horizontale platen in het midden 3 M. en hoven de oplegingeii 2 M. 1 let aantal
velden is een en twiiitig.
De raiiden hebben den -[ vorili en bestaan uit cciie lij fplaat niet twee hoekijzers, waarop
(le randplaten zijn geklonken. De stijlen zijn in doorsnede kr1nsvornug en zijn saiiieiigestcicl uit
vier lioekizcrs. De schorcn zijn van den dubbelen

vorm en zijn gevormd uit cciie plaat met

viel' lioekij zers.
De lioofdligers zijn onderling verbonden door twee lioofddwarsdragcrs , tvintig clwarsdragci-s
cii twee cindschotteii. De lioofddwarsdi-agei-s, hoog 1138 M. zijn samengesteld uit cciie verticale
door liocl<ijzcrs verstijfdc plaat, welke onder en hoven is voorzien van hoekijzers en van ddnc
t o t vier randplaten. Ter weerszijden van de h( o1'ddwarsdragers ligt een dwarsdragcr, lio g
T .298

I. bestaande uit cciie verticale plaat twee bvenrandhoekijzers, eene bovcnrandplaat cii

twee onderrandbi ek ijzers. 1 )e achttien normale divarsdragcrs hcstani uit cclie verticale plaat,
hoog 0.30 M., viel, lioekijzers cii over een gedeelte hunner leng'te uit cciie hoven- en ecne onderraidplaat. Bij de verbinding niet de stijlen zijn zij versterkt door cciie verticale driehoekige
plaat, welke niet hoekijzer tegen dcii onderrand is bevestigd. Bij de cinddwarsdragers is dc
verticale plaat o.6 M. hoog. De eindschotten, samengesteld uit cclie verticale plaat en twee
liockijzcrs zijn gebogen niet cciie straal van 23.17 M.
De lioofddwarsdragers zijn door twee daaraan bevestigde lioof'dlangsliggers , hoog 1 .iç M.,
liet elkander gekoppeld. Overigens zijn de dwarsdrigers verbonden door vier angsliggers voor
traniverl<ecr, hoog 0.27 M. en (Inc langsliggcrs voor gewoon verkeer, hoog 0. 16 M. tot 0.21 M.
Van deze laatste is die, in de as der brug gelegen, een geconstrueerde, dc heide buitenste zijn
van
ijzer; de vier langsliggers voor traniverkeer zijn geconstrueerd. Om aan liet geheel meer

1

tij fheicl te geven zijn cle langsliggcrs niet opgelegd maar bevestigd cle geconstrueerde zijn
niet alleen aan dc dwarsdragers geklonken, doch bovendien niet elkandcr verbonden door eene
plaat, welke op hunne bovenranden is bevestigd en op den dwarsdnager rust.
'rer hiocgte \U1 de oudlcrralidlpllten zijn windkruisen aangebracht, clie telkens twee velden
der brug ondersp:innen ; in cle tusschengelegen knooppunten zijn cle hoofclliggers bovendien
on(lerhing door ho ekijzers en platen gekoppeld. Deze windkruisen en dwarskoppelingen zijn aan
cle langshiggers opgelianen.
De dekken en cle lcuningen komen overeen niet clie der vaste overspanniugcn; de tonrondte
bedraagt 0. i 92 M. Boven de spil is liet oncicrdek vervangen door cene ijzercil plaat; in de dekken
zijn luiken aangebracht , clie toegang geven tot de bewegende deden. In 6g. 2$ is cclie normale
divarsdoorsnede van cle cIraiibrug voorgesteld.
in den clraaipijler is een gegoten ijzeren spilkoker bevestigd en ingemetseld. Deze koker
g
onieeft
ter hoogte van .39 M. cle gm
eseed ijzeren spil , clie eene lengte heeft van 2.82 M. e n
cciie niicicicllijn in liet midden van 0.38 M. Op de spil zit ccii stalen taatskoni , waarin de bronzen
taats rust. Deze ttats is bevestigd in cle muts, die o.96 lvi. lang en breed is en door vier
liiingbouten van 13.3 eM. niiciclellijii den onderring draagt , waarop de lioofdlangsliggcrs met
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schroefhouten zijn bevestigd. ien hoveniing van dezelfde afiiietingen als (le oi)dCrrii)g is met
schroefbouten op de hoofdlangsliggers bevestigd en omsluit de ticits en de taatskoin niet een
()pstiiandeil rand van 16 eM. De muts de ringen en de hangbouten zijn van gesmeed staal.
Tot het even\vijdig stellen van de muts en den bovenring zijn der stelscliroeven aangebracht.
in gesloten stand rust de brug tevens oP twee gegoten ijzeren stoelen, die onder de hoofdhggers
ii de lengteas van den rlraaipijler zijn aangebracht, maarvan de onderstoelen in verticale richting
verstelbaar zijn en de bovenstoelen tegen de onderriuiden zijn bevestigd.
Âan elk der einden van cle hoofdliggers is een stalen stoel bevestigd waarmede de brug
in gesloten stand rust bij den \vestelilken pijler op de stalen wri]vingsrollen der opzetarmen en
hij den uosteliken pijler op vaste gegoten ijzeren stoelen. In geopenden stand rust de brug met
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Brug over het l[eusilenscli kanani. Normale (l\varsdoorsnede van d e draaibrug.

de aan hare einden aangebrachte looprollen op de loopregels welke 01) cle 4euiipijlers zijn
geplaatst en in verticale richting verstelbaar zijn.
Dc opzetting geschiedt aan kln uiteinde der brug, op den \vestelijken pijler door Opzetarmen die door middel van \vrflvingsrullen tegen de aan de hoofdliggers bevestigde stoelen
drukken terwijl (1001- de in die stoelen en rollen aangebrachte gleuven en ranclen (le brug
nauwkeurig in haren juisten stand gebracht kan worden. De opzetarmen worden bewogen door
middel van een op den pijler aangebracht riderwerk met krukbeveging. Om de opzetting te
vergemakkelijken werkt op de opzetas een hefboom met gewicht , hebbende een moment van
K.G.
Vier met de brug verstelbaar verbonden wielen, die over eenen 01) den draaipiilcr geplaatsten
loopring kunnen rollen beperken hare schommelingen bij de beweging. Opdat de uiteinden
der brug ongehinderd over de opleggingen heen dramen , zijn op cle pijlers getrokken ijzeren
iS,000

loopregels geplaatst, wier uiteinden benedenwaarts zijn gebogen en waarover cle looprollen zich
kunnen bewegen. Op den oostel ijken pij Ier is ter l)lt1tse van de looprollen hij gesloten brug
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de loopregel vel- vangen door twee beweegbare stukken, welke door tegen\vichten zoolang worden
omhoog gedrukt totdat zij net den 10 pregel in ddmi vlak liggen. Bij het opzetten der brug
worden deze stukken zoover omlaag gedrukt (lat de brug op de opleggingen rust.
In de ;is der brug en aan elk der einden is een klink aangebracht die bij den oostelijken
pii Ier en op de stenupi Iers kan iii eillen en de beweging dci- brug kan doen oph uden. Bij het
afzetten der brug wordt de klink I ven den o otel ijken 1 flIF gelicht door liet dalen der tegenwiehten hiervoor genoemd. Van af het midden dci- brug kuinien de klinken n of uit \verking
worden gesteld. Ook zijn bij het midden 2 remmen aangebracht, aangriipende op den aldaar
geplaatsten

S

pi-ing welke dienen om de snelheid der beweging te kunnen verminderen.

De beweging kan geschieden uit de hand en machinaal. Voor (lebeweging uit de hand1 is
op den draaipijler een tiindreep gelegd. 1 {ierl) werkt ccii rondsel , dat door een raderwerk en

ccii kruk op de draaibrug bewogen wordt.
\oor de machinale beweging is onder tegen de brug een tanclreep bevestigd. 1'en i-ondsel,
dat niet een 01) den draaipijler gesteld raderwerk verb nden is, grijpt in (hen tandreep en
ontvangt zijne beweging van een aan dat raderwerk gekoppelden electromotor. De hiervoor
henoodigde electrische stroom wordt geleverd door eene op het westelijk landhoofd opgestelde
gel ijkstroom dynamo , welke door eenen henzincnn tor bewogen wordt. De door (le dynanio
opgewekte stroom wordt van af liet linclhoofd onder langs de vaste Overspimnning naar een
intiiipulttor geleid , welke 01) debrug , hoven den westelijken pijler is aangebracht. Van hieruit
wordt de stroom o\-er den bodem der rivier naar den electromotor ge\oerd. Âanvankelijk was
ccii petroleunimotor niet een vermogen van 8 pairlenkracliten opgesteld. In 1907 werd die
motor vervangen (loor een benzineniotor van

12

paardenkrachten.

De machinale beweging geschiedt derhalve vanaf de vaste OverSpanningeli zoodat zich (lmarbij
geen personeel op de draaibrug bevindt hierdoor is het mogelijk den geopenden stand der brug
als den nornialen aan te merken voor perioden , waarin het verkeer door (le brug overwegend is.
Op elk der steunpijlei-s is eene stang vertikaal geplaatst. Deze stang kan om hare as
draaien en draagt een seinbord en cciie seinlantaarn. ],en tegenwicht brengt de stang steeds
in den stand waarbij de seinen op onveilig staan .Is de brug- geheel binnen liet reminingwerk
gedraaid , dan heeft zij tevens de seinen op veilig gesteld.

Bij liet (liehitdriaien der brug,

worden de seinen nog vddr hare einden in de doorvaartopening komen, door liet tegemi\vicht op
onveilig gezet.
Op liet rivicreinde van elke der vaste overspanningen staat een afsluitliek. 1-let hek op de
westelijke overspanning moet uit de hand worden gesloten en geopend, hij dat op de oostelijke
overspanning geschiedt het openen door den di-uk der brug hij (le opzetting Cu liet sluiten
(loor (le tegenwieliten , die hij het afzetten (1cr brug in werking komen en waarvan Inerhoven
geivag is gemaakt.
T-let gewicht per meter bruglengte beclrmagt voor de vaste overspanningen 3360 K.G. en
voor de (lraaibrug 2450 K.G.
1)e poortgebouwen , opgetrokken in baksteen en voorgesteld in fig. 29 , bevatten (le woningen
voor den brugwachter en den brugknecht , benevens een niagazij ii en de machinekamer.
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Nadat liet maken van den onderbouw tegen liet einde van 1892 was aanbesteed werd op
9 Februari 1893 , begunstigd d( OF een hoogen waterstand aangevangen niet liet uitbaggeren
der fcnicleeringsputten voor (le laiidhoofdeti cii pijlers welk \verk in liet laatst van Maart day.
gereed kwam evenals liet aanbrengen van de grondverbetenng
onder

J

liet

westelijk

liiidhoofd

waarvoor 7300 Mi zand uit de
Maas bij \V eI 1 \verden gebaggerd

=

-.

en in den fundeeringsput gespoten.
Voor dcii bou\V van cle beide land-
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-

-

hoofden en de drie pijlers is ddne
groote omringilig aangelegd, welke
(1uur de gr( )nclwerktlilgcn niet de

..

- [

Prrr

-

-

-

einde van April 1893 kon \vorclen
gesloten. lntusschen was reeds begunnen niet liet heien der dam1

-1

-

uit cle putten gebaggerde SpeCie
werd opgespoten en tegen liet

wanden van liet °P stitl gefundeerde oostelijke lanclhoofd, waarna
de

draagpalen

-

achtereenvolgens

-

en de dam wanden voor cle pij Iers
in liet \\'estelilke landhoofcl iverclen
aangebracht. In verband niet cle
proef hei ing werden cle pal en v()or
dit lanclhoofcl van $ M. op io M.
gebracht waartoe een staat van
meer \verktenbedrage vanJ 390.-
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Fig. 29.

Brug o ver liet Heu sd c ii sch kan aal. Po=tgebouw.

werd gesloten. In de tiveecle helft
van Juni en de eerste helft van
Juli 1893 hadden de hetonstortingen plaits

voor liet oostelike

lanclhoofcl in den droge en voor
cle overige funcleeringen onder

water uit bakken niet openslaancien bocleni en een inhoud van 0.5 M. gedurende welk werk de
\vatcrstandl binnen cle omringing onafgebroken op liet peil van 1 .64 M. -- N.A.P. werd gehouden.
NA.]?. waardoor de bovenvlakken
Daarna werd de bouwput afgenialen tot beneden 3. 14 M.
der betonkoffers van de pijlers droog vielen.
Het nietselwerk voor de lanclhoofclen was reeds in den aanvang van Juli begonnen en werd
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begin September gestaakt toen het peil van 7.26 M. + N.A.P. bereikt was en in hoofdzaak nog
slechts liet optrekken \otii de poortgehouwen overbleef. Dit had in het voorjaar en den zomer
van 1894 plaats. 1 let iuetseluer< voor de lDlers was in Augustus 1893 begonnen en kwaui
op de hardsteencn afdekking na in ()ctober day. gereed.
Nadat de hodembezinkingen ivaren aangebracht . werd in September 1893 begonnen niet het
heien van de reinmingwerken en de steunpijlers voor het aanbrengen van de onderste gordingen
waarvan moest worden gebruik gemaakt van dcii lagen waterstand binnen de omringing van den
bouwput nog in hetzelfde jaar werden deze werken nagenoeg voltooid.
Het maken en stellen van den bovenbouw der brug werd einde October 1894 door den
aannemer A. 010o2 te T lal (De Igi e) overgedragen aan de firnia F. Kï,( )()S kN Z )N1N
te IK inde rd ii k. In het volgende jaar werden de heide vaste overspanningen ter plaatse opgesteld , terwijl de draaibrug in de fabriek in elkauder ierd geklonken. Eene overeenkomst tot bestekswijziging werd aangegaan in dien zin , dat de overbrenging der beweging van den petroleuniniotor
naar den clraaipijler langs electrischen \veg geschiedt .
plaats van (100F assen rondsels en
kettingen , zooals aanvankelijk was ontworpen. In 1896 werd de draaibrug in haar geheel aangevoerd en opgesteld en nadat ook de beweging- s- en opzettoestellen waren gemonteerd had
met gunstig gevolg cle beproeving van de geheele brug plaats door belasting met blokken gietijzer, waarna zij den 26 Juni van hetzelfde jaar voor liet verkeer werd opengesteld. De inrichting voor electrische beweging van de draaibrug bleek aanvankelijk het aan het doel te
beantwoorden , zoodat deze moest wcrden gewijzigd en eerst op 2 1 Augustus i $97 in gebruik
kon werden genomen. Intusschcn werd de brug uit cle hand gedraaid.
De bovenbouiv is achtereenvolgens in (900 en 190$ overgeverfcl.
IDe kosten hebben bedragen als volgt
l-let maken van den onderbouw met inbegrip der poortgebouwen , volgens bestek N°. 173
dienst t 892—i $95 ......................................................
.f 178,290.-Het maken en stellen van den bovenbouw, volgens bestek N. 127, dienst
$931$93 .............................................................102,857.40

1)

Te zamenf 281147.40 -

9 Hieronder zijn tevens bearepen de kosten voor liet maken en stellen van twee getrokken ijzeren schuiven
met toebeh Ooien voor den i nlaatclu i ker in den noorderrivierdij k hij Ge n d ere u.
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HOOFDSTUK V. .- VOORZIENING IN DE AFWATERING VAN DE LANGS DE NIEUWE
RIVIEREN GELEGEN LANDEN.

INT EIi)INC.
De landen, waarvan de waterlossing in dit hoofdstuk wordt behandeld zijn te onderscheiden
in drie groe)en , te weten
0 die, welke in den vcu)rmaligen toestand afwatering hadden 01) het Oude Maasje
0. die, welke zijn gelegen langs de Donge en langs de zuidzijde van den 1-\mer tot voorbij
Drimmelen;
3°. die welke afwateren op de Bleek- en Oostkil.
De \vaterlossing van het winterbed der nieuwe rivier en die van het buitendijksche gebied
ten oosten van het Ileusdenscli kanaal zijn reeds beschreven in hoofdstuk 1 dezer afdeeling. De
afwatering van enkele in het Bergsche veld , bewesten het gebied van de Bleek en Oostkil
gelegen p(dders, zal worden behandeld in hoofdstuk IX hij de bekaclingen langs de noordzijde
van den Amer.
De landen, welke in den voormaligen toestand afwatering hadden op het Oude Maasje zijn
(1) het schetskaartjc dg. 30 met eene roode hies omgeven. Dit gebied is door de nieuwe rivier
in drie deden gescheiden , op het kaartje aangeduid respectievelijk met de letters T, III en
IV—Vll. 1-Jet deel 1 wordt gevormd door den afgesneden Bernschen polder en verkeert in een
bijzonderen \vaterstaatstoestand in verband waarmede daarvoor van den heginne af stoombemaling in het progranmia der Maasmondwerken was opgenomen. De beinalen oppervlakte is 89 1 LA.
groot; het vermogen van het gemaal is in hoofdzaak bepaald naar het groote kwelbezwaar in
den toestand vddr de opening van den Maasmond.
Voor het gebied III is een afwaterin gsanalevol lags
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rivierdijk met afsluiting vrije loozing en bemaling nabij K ei ze rsv eer. Behoudens cle bemaling waarvan de noodzakelijkheid nader uit proefnemingen zou moeten blijken , heeft ook dit
kanaal van den aanvang af tot cle uit te voeren werken behoord. 1 )e op het kanaal afwaterencle
polcleis beslaan eene oppervlakte van 3667
Voor de afwatering van de landen langs de zuidzijde der rivier (gebieden IV—VIl) zoomede voor clie van de 2 en van de 30 groep \verdlen blijkens de Memorie van Toelichting tot
het wetsontwerp hetwelk heeft geleid tot cle onteigeningswet van ii December 1885, Staatsandere denkbeelden gehulblad N °. 234, en de hij die memnorie overgelegcle nota's aanvankelijk
cligcl dan later tot uitvoering zijn gekomen. \Vat betreft de uit\vateflng van de aangeduide landen
ten zuiden van de nieuwe rivier tusschen V 1 ij men en de Donge werd hij de genoemde wet
aangenomen dat zou kunnen worden volstaan met het maken van een verbinclingskanaal tussclien
de door den linkerrivierclijk af te snijden deden van het ()ucle Maasje, gepaard met eene afsluiting van deze rivier nabij IKe i ze rs veer, lIet Oude Maasje en het verbindingskanaal zouden clan
het water van de aangelegen streek opnemen en zich hij K ei ze rsv eer door eene uitwateringssluis ontlasten, zoo noodig geholpen door stoombenialing. Ten behoeve van de scheepvaart op
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de listraat zou naast de afdamming hij K ei ze is veer eene schutsluis worden gebouwd teriji de langs het Oude Maasje gelegen tijhavens door uitdieping in bij het te handhaven kanaalpeil bevaarharen toestand zouden worden gebracht
aar dit plan zou hetOude Maasje derhalve
hebben moeten dienen voor de afwatering de scheepvaart de watervuorzieni ng in den zomer
en de irrigatie van de buitenp lders in den winter. De nadere bestudeering evenwel van den
ingeoikkelden \\aterst ;itstoesttnd der betrokken landstreek bracht aan het licht dat d er dit
plan niet op de meest gewensehte wijze in de bestaande behoeften zou kunnen worden voi )rzien
iiitl met liet oog up de Z(O vaak tegenstrijdige belangen van de bin nen- en de buitenpolders.

VO(

EM

!j. 30.

overzicht van cle af\v;iterins - ebjedcn

Dit gaf aanleiding tot het opmaken van een nieuw plan ivaarbij de verschillende belangen
zooveel noudig werdengescheiden. Naai dit pla z u e
e Matje met liet west\v;iarts
van de \Vailo ijksche haven gelegen deel van het genoemde verbindingskanaal uitsluitend bestemd
worden voor de scheepvaart, de watervoorziening en cle irrigatie , terwijl voor de afwatering
van de binnen- en de buitenpolders een afzonderlijk kanaal zou worden gevormd hetwelk zich
bij Ke i ze rs veer op het Oude Mtasje beneden de afdaniming zon ontlasten. Voor dit afwateringskanaal zou worden benut liet beuusten de \Vaalwijksche haven gelegen deel van liet nieergenoenide
verhi ndingskantal langs den binnenteen van den zuiderrivierdij k, tervij 1 het aCvateringskanaal
dan verder onder cle \Vaalwijksehe haven door west\vaarts zou loopeii tot in de af te dammen
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Sprangsloot, om vervolgens door den Langstraatschcn winterdijk te breken en dan binnenclijks
te blijven tot aan de uitivateringssluis hij K e iz e rsvee r. De Dussensche (iantel zou met de afgedamde Sprangsloot in verbinding worden gebracht.
Ofschoon omtrent dit plan met Gedeputeerde Staten van Noo rd-Brab a nt en met de
betrokken gemeente- en watcrschapshestu ren vooraf in overleg was getreden , gaf de eerste ter
visielegging van de onteigenmgsstukken, die in 1894 binnen de betrokken gemeenten plaats
had, helangliebbenclen aanleiding tot tal van bezwaren, welke in hoofdzaak waren gericht tegcn
de afdamming van het Oude Maasje en daarmede samenhangende onderwerpen. Als gevolg
hiervan werd liet plan, in overleg met liet gewestelijk bestuur,, zoodanig gewijzigd, dat de
afdamming van het Oude Maasje kwam te vervallen niettegenstaande de scheepvaartsluis te
K ei ze rsv eer reeds volgens bestek N °. 126, dienst 1887, was gebouwd en tot een uitgave van

f

1145.— had gevoerd. Daartegenover stonden voor cle schatkist evenwel niet onbelangrijke

voorcieclen, omdat liet plan nu eenvoudiger kon worden ingericht; zoo werden cle uitdieping en
de oniktcling van de Langstraatschc havens ontgaan, terwijl de waterverversching van cle Loint,
voor de \Vaalwijkschc leclerindustrie van zoo groot belang, geen afzonderlijke werken vercischte,
de afclaniming van cle Sprangsloot achterwege kon blijven, enz.
Het gewijzigde plan is tot uitvoeritig gekomen en diensvolgens is de betrokken streek ten
aanzien van de afwatering in vier groepen verdeeld. De landen tusschen VI ij men en liet
afwateringskanaal 's-T Jcrtogenbosch—Drongeleii (gebied IV) loozen hun water door een onder
(lat kanaal gebouwdcn syplionduikcr met uitwateringssluis, op het meergenoenide verbindingskanaal langs den zuiderrivicrdijk (gwiaamd het ,,zuiderkaiiaal voor afwatering en scheepvaart")
en worden , zoo noochig, door liet naast die sluis gebouwde ,,\Vaalwijksche stoomgemaal" bemalcn.
1-let gebied V , gelegen tusschen liet afivateringskanaal s-Hertogenbosch—Drongelcn en cle
\Vaalwijksche haven loost vrij op liet zuidcrkanatl door daartoe gebouwde duikers. Voor liet
gebied VI, liggende bewcsten de \Vaalwijksche haven en bezuiden liet Oude Maasje is ccli
kanaal gegraven (genaamd het ,,zuiderafwateringskanaal") , hetwelk door cle bercids in cle jaren
1887 en 1888, naast cle toen ontworpen afdamniing van het Oude Maasje , gebouwde uitwateringssluis nabij K ci ze rsvc er loost en zoo noodig door een bij die sluis gestichten stoomwatermolen op peil wordt gehouden. liet gebied VII eindelijk, besloten tusschen liet Oude Maasje
en (hen zuidcrrivierchijk, loost op de Dussensche Gantel, welke daartoe door eene sluis is afgesloten
en van bemaling voorzien. 1)c drie genoemde stoomwaternioldils hebben een maalgebied van
respectievelijk 4300 1-lA., 4600 MA. en 500 H.A.
liet Oude Maasje is voor elk der vier omschreven gebieden dienstbaar gebleven aan de
watervoorziening, cle irrigatie en de scheepvaart.

Bij de voorbereiding van de genoemde afwateringswerken is nog overwogen om cle Waalwijksche haven door middel van een kanaal met schutsltiis door dcii zuiclerrivicrchijk heen met
de Bergschc Maas in verbinding te brengen. Na lange onderhandelingen toonde de Regeering
zich in 1893 genegen dit werk vast te knoopen aan die van de afwatering, onder voorvatrde
dat cle gemeente Waal iv ij k de kosten van onderhoud en bediening van de sluis voor hare
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rekening zou nemen .i)egemeenteraad maakte hieromtrent evenwel bezwaar en de werken tot
Voorziening in cle tlniteringsbelangen hebben toen ;ifzonder lijk hun beslag geki-egen.

1) )!11'i'

\\N1ii-\IIjXf.

De vrije loo-zing van de afiv;cterii sgehieden II [VI 1derhalve van al de langs de nieuwe
rivier gelegen landen met nitz nderi ig van den !iernschen polder, wordt beheerscht door de
ebbestanden te K ei ze rs veer en liet \vas derlial ve van go ot belang die standen vdd- cle
opening der rivier te leeren kennen ten einde zekerheid te verkrijgen of voor kunstniatige
loozing moest worden gezorgd en en) ja welk vermogen alsdan aan de op te ricli ten stoomgemalen zou zijn te geven. Aangezien nu de te verwachten waterstanden door berekening slechts
hij benadering konden worden bepaald, stelde cle IQegeering zich voor, zooals bereids in hoofdstuk
t (lezer afdeeling is aangestipt nog vocir cle opening der nieuwe rivier langs cmpii- iselien weg
tot de kennis dier standen te geraken door liet overstrooiningswater van den l3aard\vij kselien
overlaat door de nieuwe bedding af te voeren en cle te Keizer sve er optredende ebbestanden
aan peilschalen af te lezen. In verband niet cle bekende afvoeren van den overlaat zouden
dan voor de beoordeeling van den toekonistigen toestand ouder verschillende omstandigheden
nauwkeurige gegevens zijn te verzamelen. Ten einde clie proeven te kunnen nemen werd liet
riviervak l-lagoort1 lollan(Isch Diep ZO)) spoedig mogelijk v Ito) id terwijl tusschen 1) cve ren
en 1 La go rt alle werken \velkc cle instrooming van het overlaatswater in cle nieuwe bedding
zouden kunnen belenuucren, voorsli;tncls niet werden uitgevoerd. V66r den winter van

1 $p i op

1892 was alles voor de proef gereed doch de natuur verleende geen medewerking in den
genoemden winter werkte cle overlaat niet krachtig genoeg om den gewensclten afvoer door cle
nieuwe rivier te geven in den claaropvolgencien \vinter werkte hij niet en in 1893 cisclite de
geregelde voortgang der Maasmoncliverken de cloortrekking van den liukerrivicrclijk boven 11a gooi- t,
zoodat de proefneming niet langer mogelijk was.
3 let vraagstuk van cle noodzakelijkheid van stoombemaling werd heheerscht door de vraag
of de ebbcstandcn te K ci ze rsve ei- in den niecnven toestand onder alle onistandigheclen welke
zich tusclicn i April en 15 November
cli. gedurende liet tijdperk, waarin de I3aarclwijksclie
overlaat jairl ijks is gesloten kunnen voordoen zoo laag zouden afloopen , dat gelijke ivaarborgen voor voldoende natuurlijke loozing zouden bestaan als vddr den aanvang dIer werken
tot verlegging van den Maasnioncl.
een onderzoek naar clie vraag voor afvoeren van de Boven-Maas van 130 Mi en 200 Mi
pci- secuncie nauwelijks nooclig om tot een bevestigend ant\voord te komen van overwegend
belang was hier cle toestand bij Maasafvoeren van ongeveer 450 Mi per secuucle, welke optreden
bij rivicrstanclen te 1. i th van 1.50 M. boven A.K. en de grootste zomerafvocren van langen
u vertcgen\voordigcn. () k was te letten op hetgeen zich z ci voordoen hij standen
dur

01) de
Boven-Maas te Lith van 3 tot 4 M. boven MR. (afvoeren van $oo Mi tot 1500 Mi per secunde)
welke zich zelden in de zomermaanden kunnen voordoen en niet eenigszins grootere frecinentie

in het gesloten tijdperk van den l3aarclwijkschen overlaat. De uitkomst van het ingestelde onderzoek waarbij eenerzijds reeds van uh cle normalisecring van den Amer te K ei ze rsve er waar-
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genomen waterstanden kon worden gebruik gemaakt, terwijl anderzijds de bekende vervallen
tussclien k ei ze rs veel- en Moe rd ij k tijdens vroegere \verkingen van den Baardivkschen overlaat
tei- hesclukking stonden was, dat cie noodzakelijkheid van knnstmatige loozing te Ke i ze rs veer
tdens groote zomerafvoeren van de Boven-laas werd vastgesteld.
Ter bepaling van het aan de stoomgemiden te geven vermogen werd voor het maximum
waterbezvaar van de polders aangenomen cciie hoeveelheid van 0.9 Mi pel 1000 H.A. en i)e1
secunde, (54 L. per minuut en ier 14. A.), terwijl met betrekking tot de hoogte van opvoer,
een onderzoek werd ingesteld naar de bij groote zomerafvoeren van de Roven-Maas te Heize rsvee r te verwachten hoogwaterstanden. Uit den aard der zaak was de berekening van het
door de stoomgeivalen benoodigde vermogen geen bepaald vraagstuk omdat de ukmaling zou
geschieden 01) eene rivier, welke aan cciie krachtige nog onbekende getij beweging was onderworpen die cenerzijds ten dccle zou worden beheerscht door het aan te voeren hovenwater en
anderzijds in hooge mate onder den invloed zon blijven van den \vind en van cle schijngestalten
der maan. Het ingestelde onderzoek leidde ten slotte tot de aanname dat het normale vermogen
N.A.P.
van cle stoom\verktuigen kon worden vastgesteld voor een buitenwaterstancl van i M.
waarbij evenwel de constructie zooclanig zou zijn te treffen , dat ook hij standen van i .50 M. +
1010 het maximum waterbezvaar nog gedurende korten tijd zou kunnen worden opgevoerd
en dat cle bemaling, zij het clan ook met een kleiner waterverzet , tot een buitenstLncl van
N.A.P. zou knnnen worden voortgezet. Bij clie aanname was overwogen dat het in 't
2 M.
algemeen wenschelijk is de bemaling omstreeks hoogwater te stoppen en dat zulks ook mogelijk
zou zijn , aangezien het maximum waterbezvaar van de polders niet behoeft samen te vallen
met cle grootste rivierafvoeren , tenvij 1 een eenigszins belangrijke was op cle Boven-Maas reeds
enkele dagen bekend is alvorens zich de invloed daarvan te T ei ze rs veer doet gevoelen, zooclat
door vddr te malen daarmede kan worden rekening gebonden ook \verdl in aanmerking genomen
dat cle afwatering van de betrokken streek in den voormaligen toestand tijdens hooge getijclen
door aanlandigen wind telkens was belemmerd. lntusschen verclen de ontwerpen voor de hemalingswerken grootencleels zoodanig ingericht dat het vermogen zou knnnen worden verstrekt
bij alclien het later nooclig of \venschelijk mocht blijken aan lioogere eischen te voldoen.
1-Tetgeen hierboven is opgemerkt omtrent cle noodzakelijkheid van kunstmatige lcozing Cu
het daarvoor te stichten niaalverniogen te Hei ze rs veer, geldt ook ten aanzien van de 1)ongepolders en de Bleek en ()ostkil (afwateringsgebiedlen VIII, X en XI).
1)0r'( VIS)! .1 iERS.

L885 aan
In cene van cle toelichtende nota's, welke de Minister bij brief van 25 Februari
,
, welke
cle Tweede Kamer der Staten-Generaal dec(1 toekomen ) waren cle werken geschetst
bijalclien
voeren,
uit
te
ter voorziening in cle afwatering van cle lage 1)ongepolders zouden zijn
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cle proefnemingen met liet Overstroomings\vater van den Baardwijkschen overlaat de nooclzakeijkheid van zooclaiiige voorziening iiiochten aantoonen (nota 1)). In clie nota wordt opgemerkt
dat cle lage l)ongepolclers zooclan ig langs cle takken (hei- rivier ve -s pre idg
ge
uli lie
vereen iging tot dén niaalgebieci liet mogelijk is,
om welke reden clie polders clan ook vo r
cle kunstmatige loozing inviel' groepen zijn verdeeld , voorelke waarvan een aiFzonde~ stoomgemaal is ontworpen. 1 )e eerste groep omvat de polders langs den linkeroever van cle 1 )onge
beneden liet teelh(venselle vaartje, viiaronder tevens de huitenpolder de Akkers" en een deel
van den liniliapolcler. 1 )e tweede groep bestaat uit de polders langs den rechteroever van cle
lionge beneden de Melkhaven de derde uit de polders langs den linker l)ongeoever tusselien
cle Groenendijksche haven en liet Steelhovensche vaartje , terwijl einde] ijk cle vierde groep cle
polders omvat , clie aan den rechten lever van cle l)onge boven cle Melkhaven en aan den linkeroever hoven de Groenenclijksche haven zijn gelegen.
De ( )ncle en Nieuwe Dombos zijn 11 iet in clie bemalings-groepen opgen( )men doch w rclen
niet liet go ote stoomgemaal voor de zniclerafwatering bij K ei ze rs veer in verbinding gebracht.
liet water \'ilfl de hooge gronden onder () ost e rh o rit, hetwelk in de te bemalen lage polders afstrl lonit , wordt door enkele langs de zuidelijke grens (liet- polders te graven waterleidingen,
rechtstreeks op cle Dongetakken gebracht.
Toen eenige jaren later cle behoefte aan bemaling voor cle lage Dongepolclers vaststoncl en
in verband daarmede een uitvoerig cletailonclerzoek naar den \vaterstaatstoestand van cie streek
\verdl ingesteld , bleek liet dat \vegells de vele en uiteenloopende behoeften , \vaarin zou zijn te
voorzien , de aanleg en cle exploitatie van cle vier bemalingsgroepen tot hooge uitgaven zouden
voeren. 1 )ie waterstaatstoestanci is name] ij k van bijzoncleren aard , zooals uit het volgende na )ge
blijken.
liet gebied van cle 1 )rnge kan door eene nagenoeg Oost-\Vestvaarts loopencle lijn in twee
deden van nagenoeg gelijke grootte worden gescheiden. Al liet water van liet hoogere zuidelijke
deel moet door de sluis aan den watermolen der gemeente 1)0 n ge stroomen , terwijl liet lagere
deel eerst op betrekkelijk kleine afstuclen van den mond langs verschillende takken op cle 1 )onge
sueert. ( )p cle boven den genoemclen watermolen gelegen landen kan de verlegging van den
Maasiio )ndl , wegens hun hoogpeil , geen invloed uitc efenen. ( )ok een aanzienlijk deel van liet
beneclengebiecl wordt dol cr hooge gronden gevormd velker af\iatering geen belemmering kan
ondervinden zoodat slechts behoeft te worden gelet op de landen clie zich uitstrekken hen( icrclen
cle gebroken lijn, welke de bebouwde kommen van de gemeenten Made, ()os te rh o cl t en
's-Grave in oer verbindt.
De vele takken van cle Donge vercieclen dit
in ondcisceidene
ngrkte tke n,
ge
welke Op hunne beurt wederom in vele kleine polders zijn verdeeld , die bijna alle onmiddellijk
°p de aan eb en vloed onderworpen buitenwateren loozen. De meeste dezer polders zijn zoo laag
gelegen , dat hun zonierpeil maar weinig boven clagelijksch laagwater is verheven , zooclat , hij
onguilstige onistancliglieclen van weer en vind , al spoedig waterbezwaar wordt ondervonden.
Overigens is cle natuurlijke loozing echter voldoende , dank zij den vorm der polders , de groote
capaciteit van de Dongetakken in verbaucl met den geringen afe ier van bd)\eli water , cii iciiclere
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gunstige omstandigheden. De hekaclingen reikten v(r de als uitvloeisel van den nieu\ven Maase oierocen
n
mond van Ri]k5\vege aangebrachte verhoogin g
zoodat inundatie herhaaldelijk \- oorkwam , terwijl bovendien in de meeste polders geregeld winterhevloeing wordt toegepast.
Vroeger behoord hebbende tot de Groote Zuid-1-lollandsche waard en in 1421 met deze ten
dccle verdronken , zijn de Dongelanden in den 1001) der eeuwen broksgevijze wederom iligepolderd, waarbij herhaaldelijk bijzondere bijkomende omstandigheden het tijdstip der bekacling
bepaalden. Vandaar dat clie polders ten aanzien van peil bekading grootte en vorm eene
levendige verscheidenheid vertoonen en dat elke eigenaar met de afwatering. cle waterverversching
en de bevloeiing naar eigen inzicht te werk gaat en moet gaan, zonder ziel) om de naast gelegen
gronden te bekommeren. Die toestand van onafhankelijkheid moest bij de uit te voeren Maasmondwerken worden geerbiecligd.
Een gevolg hiervan was dat het plan der groepenbemaling, volgens nota ID met verschillende )vaterleiclingen en kunstwerken moest worden uitgebreid, zooclanig dat feitelijk voor elke
poldergroep een evenwijdig met de Donge loopenci en met geen der polders in open gemeenschap staand afwateringskanaal zou zijn te vormen. \Vegens cle hooge kosten van het aldus
opgevatte plan werd naar eene andere oplossing uitgezien. Daartoe k\vam in cle eerste plaats in
aanmerking cle verlegging van den mond der 1)onge naar het Gat van den 1-lam zijnde een 01)
den Amer laag genoeg gelegen punt om voor verhooging van ebbestanden v66r cle sluizen der
lage Dongepolciers te zijn gewaarborgd, met welke verlegging uit den aard der zaak de afsluiting
van den bestaanden mond der Donge en de bouw van eene schutsluis tot behoud der scheepvaartg- emeenschap gepaard zouden gaan. De bedoelde verlegging is uitvoerig onderzocht volgens
twee richtingen , waarvan de eene zich zoc) na mogelijk tegeil den zuicleroever van den Amer
aansluit en de andere, uitgaande v11) cle Donge nabij de suikerfabriek ,,Statenclain", dl\vars door
den Emiliapolder loopt , met kruising van den spoormog Geert r u i cle n b e rgI age Z wal u we
doch ook voor deze oplossingen van het vraagstuk wezen de ramingen van kosten zeer hooge
einclbedragen aan, terwijl uit het gehouden overleg bleek dat de betrokken streek met deze
werken evenmin als met clie volgens de uitgebreide nota D was ingenomen, aangezien zich telkens onderscheidene belanghebbenden , hetzij in den kvatorstaatstoestand, hetzij in de gemeenschap te land of te water benadeeld achtten. 1 loewel zulks nu bij de uitvoering van omvangrijke
openbare werken nagenoeg altijd het geval is , aangezien eene ingrijpende verandering van een
bestaanden toestand nu eenmaal niet voor alle betrokken belangen tevens eene verbetering kan
zijn, trad toch bij overweging van de geopperde bezwaren en van cle eischen der schatkist
een ander denkbeelcl meer op den voorgrond, volgens hetwelk elke polder of elk sluisgebied
voor zich in liet genot van bemaling zou kunnen worden gesteld, zonder dat in eenige verhouding van afwatering, irrigatie of verkeer der betrokken streek zou worden ingegrepen; dat denkbeeld beoogde namelijk voor elken polder naast de uitwateringssluis eene electrisch gedreven
l)01))1) 01) te stellen en de door al clie gemalen te zanien benoodigcle energie in 6n centraal-

station op te wekken en langs een leidingnet over te brengen.
Ten einde omtreiit de uitvoerbaarheid vi11 dit clenkbeeld, waarvan nog geen toepassing
bestond , voornamelijk uit een oogpunt van bedlrijfszekerheidl enkele bij uitstek deskundigen op
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liet gebied der electrische krachtsoverhreng-ing te raadplegen, werd door cle Ingenieurs van den
Waterstiat C. A. J0II.Es cii A. A. H. W. Köic in liet voorjaar van 1894 cciie reis naar
ID u i tse lii a ii d en Zwitser 1 an cl gemaakt, waarop ook eenige bestaande krachtsinstallatie's werden
bezocht. 1-let resultaat van de gehouden besprekingen was gunstig en de gedetailleerde uitwerking
van liet ontwerp toonde bovendien aan, dat de financieele gevolgen van den aanleg en de
exploitatie clei electrische bemalingsini-ichting voor liet Rijk aanmerkelijk lager zouden zijn clan
die van de andere gesehetste oplossiigen. Toen uit een niet Gedeputeerde Staten van Noo rdB raha nt gehouden overleg bleek, dat ook cle belanghebbenden met liet electrische plan waren
i ngenonicn , werd tot cle uitvoering daarvan besloten. In de installatie werden eenvoudigheicishalve teveiis opgenomen cle polders langs de zuidzijde van den Amer tot voorbij f) r i iiini cle n, daarentegen werden cle open landen langs de 's Gravemoersche vaart buiten besehouwing gelaten.
De benialen polders omvatten 3741 H.A.

BLEEK- EN OOSTKIL.

[n nota C van cle bij brief van 25 Februari 18$

door den Minister aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal gezonden toel iclitingen was omschreven op welke wijze zoo noodig zou
kunnen worden voorzien in cle afwatering van cle op de Bleek- en Oostkil loozencic streek.
1)aartoe zou die kil door afsluiting en bekacling tot een voorboezem worden vervormd,
clie ongeveer 20 H . A. groot vermoedelijk voldoende bergruimte zou bieden om cle vrije loozing
van liet land van Altena te verzekeren; zoo noodig zou die voorhoezem echter bovendien worden
benialen. Met liet oog op de ondiepten, welke zich in de monding van de Bleek- en Oostkil
en in liet Spijkerboor hadden gevormd en op de te verwachten aangroeiing van die platen
naarmate liet Bergsche veld verder zou aanslihben, waren cle uitwateringssluizen voor den
te vornien boezem ontworpen aan de rechteroever van liet Oude Maasje, en met een
door den Steen van Kloosteroord te graven kanaal niet de Bleek- en Oostkil in verbinding
gebracht.
Toen eenige jaren later was vastgesteld dat voor cle afwatering- van de Bleek en Oostkil
bij groote Maasafvocren inderdaad voorzieningen zouden zijn te treffen, is uitvoerig onderzocht
of cle daartoe uit te voeren werken wellicht voorcleelig- zouden kunnen worden geconibineerci
niet cle verplichtingen, welke ten behoeve van de gronden ten noorden van den Ainer voor liet
Rijk uit de Maasmonciwet zouden kunnen voortspruiten. Uitgaande van liet feit dat de Bleek en Oostkil, in tegenstelling niet de overige killen van liet Bergsehe veld, ten eeuwigen dage
in stand zal nioeten blijven omdat zij tevens client voor de waterloozing van liet land van
Altena, is toen een ontw-erp opgemaakt, volgens hetwelk de nieuwe Maasmonding- van K ei ze rsveer tot nabij de Elftplaat langs de noordzijde zou worden hekaad en de Bleek- en Oostkil
langs den binnenteen van die kade door een open kanaal zou worden verlengd. Door eene
tussehen Jannezancl en de Lepelaar te vormen waterkeering, waarin eene opening voor cle
scheepvaart, zouden cle Bakkerskil en de Oostkil worden gescheiden, zooclat de waterheweg-ing
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ten noorden van dien dam voortaan door de Reugt in liet Gat van cle Visschcn zou moeten
plaats hebben. De uitwatering van de buiten polders langs de nieuwe rivier ten oosten van liet
Spijkerboor ZOU 0 de Aakvlaay en derhalve op liet Spijkerboor worden gebracht. Ten
behoeve van de scheepvaart op liet Bergsche veld waren schutsluizen ontworpen nabij liet
Spijkerboor en liet Zijkgat. De Amerkade zou een pel verkrijgen van 2.64 M. + N.A.I.
Bemaling van de 01) de Bleek en Oostkil loozencle groikIeii ZOU niet deze oplosssing worden
ontgaan.
Na vrij uitvoerige beschouwingen omtrent de eventueele gevolgen van een ingrijpen in de
in verband waarmede tal van adressen liet Departement
waterheweging van liet Bergsche veld
bereikten - en na overweging van enkele andere denkbeelden ter voorziening in de afwatering
van de Bleek- en Oostkil werd ten slotte teruggekomen 01) liet plan volgens Nota C en werd
daaromtrent liet overleg niet Gedeputeerde Staten en niet belanghebbenden geopend. Aanvankelijk werd in beginsel overeenstemming verkregen , onder voorwaarde dat naast de uitwateringssluis cciie schutsluis zou worden gebouwd en zoo noodig een stoomgemaal, doch bij de ter
visielegging van de onteigeningsbescheiden werden tal van bezwaren kenbaar gemaakt. Door
de visscherij en de riethanciel van
afsluiting van de kil zouden - zoo luidden die bezwaren
den Mank worden benadeeld , de winterhevloeiing van de huitenpolders zou teloor gaan, de
aanlegplaatsen zouden onbruikbaar worden, de scheepvaart op de Bleek- en Oostkil en vooral de
vaart tijdens de suikercampagne zouden worden benadeeld , de inlating van drinkwater zou niet
meer voldoende kunnen zijn, enz. enz. Ter tegemoetkoming aan die bezwaren werd liet ontwerp
gewijzigd zoodanig, dat de afclamming van de Bleek- en Oostkil zou worden verplaatst tot hoven
den Mank en de bemaling van de beneden die afsluiting vallende buitenpolclers door middel
van electrische krachtsoverbrenging zou geschieden. Aangezien belanghebbenden ook daartegen
nog enkele bezwaren opwierpen, werd besloten in de aangegeven richting nog een stap verder
te -aan door de kil geheel open te laten en in de bemaling van al de betrokken gronden langs
electrischen weg te voorzien, op welk plan de algemeene instemming werd verkregen. De zes
boezems , welke liet hemelwater van liet land van Altena door even zoovele groote uitwateringssluizen door den westelij ken hanclijk naar buiten brengen , zouden elk voor zich nabij dien dijk
electrisch bernalen worden en de buitenpoiclers zouden eveneens elk een afzonderlijk pompstation verkrijgen.
Bij de uitwerking van dit denkbeelci bleek evenwel dat liet voor liet Rijk financieel voorclecliger zou zijn de drie groote boezems, welke aan den Nieuwendijk onmiddellijk naast elkancier
uitwateren en die meer clan de helft van liet geheele te bemalen gebied vertegenwoérdigen
buiten de electi- ische installatie te houden en afzonderlijk door een stoomgemaal te bedienen.
De situatie te N ie uw en cl ij k was namelijk z66 , dat nien eenc weinig belangrijke omlegging van
een der boezems, voor de drie waterleidingen te zanien niet één stoomgemaal kon worden volstaan. In de afwatering van de Bleek en Oostkil is ten slotte derhalve voorzien door een stoomgemaal aan den Nieuwenclijk en door eene electrische bemalingsinrichting voor liet overige gebied.
De stoomwatermolen was te ontwerpen voor nagenoeg 6400 H.A. , de electrische installatie voor
ongeveer 4100 H.A.
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Tijdens groote afvoeren van de Boven-Maas \vorclt de knnstmatige loozing van de langs de
Bcrgscbe Maas gelegen landen ter oppervlakte van ruim 27.300 lJ.A. derhalve verzekerd door
de werking van zes stoomgemalen en van t\vee electrische bemalit sinrichtingen, welke respectievelijk 32 en 21 pompstations van het vereischte arbeidsvermogen voorzien. IL)aarvoor is een
,

vast personeel van 19 man in dienst terwijl in pet'iocles van groot waterbezsvatr bovendien
waar nooclig huipstokers op clagloon in dienst worden genomen
Om het l)olcler\vatei' naar cle pompen en de schepracleren te doen stroomen en (nu de
natuurlijke loozilig zoolang het peil der ebbestanden clie toelaat behoorlijk te verzekeren zijn
,

omvangrijke grond - en kunstwerken uitgevoerd welke in de volgende bladzijden van dit h efdstuk rubrieksgewijze zijn beschreven en door teekeningen toegelicht.
Voor het te werk stellen van al clie gemalen wat betreft cle tijdstippen van begin en einde
in elke periode van waterbezwaar zijn voorloopige regelen vastgesteld
welke in hoofdzaak
verband houden niet het peil van de Maas te G rav e. 0 De grens waar de verplichting van het
Rijk tot bemaling begint is daarbij zeer moeilijk te trekken Immers ook in den voornialigen
toestand had cle betrokken streek herhaalciel ij k waterbez\vaar zooals in periodes van zeer grootcn
,

neerslag van langdurigen of hevigen beneclenwind en van \verkingen van den Baarcluijkschen
overlaat. Ofschoon de hemalingswerken zijn gesticht om het door den Maasnmond te veroorzaken
vaterbezwaar weg te nemen zou het niet wel te verantwoorden zijn om clie werken nu zij er
eenmaal zijn
ondervindt

,

niet in dienst te stellen wanneer de streek uit anderen hoofde \vaterhczwaar

doch het is billijk dat belanghebbenden het Rijk de alscian te maken onkosten
vergoeden. In verband niet den omslag dier kosten zijn evenwel omvangrijke administratieve
regelingen nooclig, welke nog geenszins het einde zijn genaderd. 'Ieneiicle hij de onderhande,

lingen een nauwkeurigen hnancieelen grondslag te hebben
zonclerlijk

van

is voor elke bemidingsinrichting afRijkswege eene commercieele boekhouding geopend hiernaar zal ook de van
,

Rijkswege uit te keeren vergoeding zijn te bepalen

wanneer de benialingswerken te ceniger
tijd door belanghebbenden niochten worden overgenomen.
'Ten aanzien van de peilen

,

welke door de svatermolens zijn te handhaven doen de hoogte-

ligging van de polciergroncien en de vele van Rij kswege sedert tientallen van jaren in de betrokken streek dagelijks waargenomen waterstanden cle vereischte gegevens aan cle hand. Noch-

tans moet ook hierbij zeer veel op ervaring en 01) overleg met belanghebbenden worden te
werk gegaan wegens de zoo vaak tegenstrijclige belangen van \vaterlossing watcrinlating- en
scheepvaart. Daarbij komt nog dat de urgentie en het effect van de benvilingen in hooge mate
worden behecrscht door den staat van onderhoud waarin zich de po1dler\viterleidlingen bevinden
terwijl anderzijds niet uit het oog is te verliezen dat de buitenwateren

,

bv. de Bleek- en Oostkil,

') Het iiem'nsche stoomgemaal is uit den aard der zaak niet bij clie regelen betrokken
eenvoudig ene ciuor]oopeiicle verplichting om den polder voor mvaterbezvaar te behoeden.

hier toch geldt let
19
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zi inder geregelde uitdieping, dooi- natuurlijke opslibbing voortdurend achteruitgaan waardoor
k de clieptetoede ebbestanden voor de duikers en sluizen minder laag aoopen. Eindelijk is
stand van de nieuwe rivier zelf van invloed op liet peil der ebbestanden.

BIfIQNSCI-Ilf STOOMGEMAAL.
liet afgesneden deel van den polder van 1 lerpt en Bern aangeduid als bemalingsgebieci 1
en bekend onder den naiiifl van ,Bernsche polder" is 89 II.i\. groot en bestaat grootendeel
uit bouivland. 1 )e bodem ligt tussclien 2.70 M. j. NA. F. en 2.00 M. - N.A.l'., doch verreweg

liet grootste gedeelte ligt boven liet peil van 2.36 M. - H N.A.P. i)e hodeni bestaat uit cciie
laag klei ter dikte van ruim 0.75 M. , welke onmiddellijk op 6jn zand rust, zoodat de sloiiteii
niet den bodem in het zand liggen in verband ivaarniede de polder veel last heeft van kwel
uit en naar de rivieren, die hem aan alle zijden begrenzen. Vooral langs den 1-1ogen Maisdij k,
al waar zich cciie stro( Ik griendland uitstrekt en liet terrein niet talrijke dwarsslooten is doorsneden is (le kwel grcot.
In den toestand voor cle verlegging van den Maasinond was dat kwelwater voor de cultuur
in t algemeen niet l)ez\\arend , aangezien de waterspiegel van liet hinnengedijkte Oude Maasje,
waarop de polder lo( sde, in verlu )nding tot het maaiveldspeil steeds laag was, ook in tijden
waarin de vrije loozing van liet( )ude Mitasje bij Doe ver en tengevolge van cle werking van
dcii Baardwijkschen overlaat was gestrenicl. In droge tijden kwam de kwel mcii liet polcierlanci
ten goede, aangezien daardoor cciie te diepe uitclroging van den bocleni werd voorkomen, in
Ii
aunierking genomen dat lietververschingswater, hetwelk alleen door de sluis te 1) oe \ ere
kon worden ingelaten, niet ver genoeg liet afgesloten ( )ncle Maasje opstroonide om nog in den

llernschen polder baat te geven.
Door de vorniing van de Bergsche Maas d e gelegenheid tot loozing op liet afgesloten Oude
Maasje afgesneden zij ncle , kon hij hooge rivierstanden alleen door bemaling in de afwatering
worden voorzien en liet claarvo r gestichte sto( mgeniaal moest wegens de genoemde kwel, een
in verhouding tot cle oppervlakte van den polder zeer groot verniogen verkrijgen. IIoe\\ ei aanvankelijk ook eene cluikersluis in den bandijk was ontworpen , bleek die bij nader onderzoek
achterwege te kunnen blijven, omdat cle loozing van liet hemelwater bij rivierstanclen beneden
polclerpeil zeer voldoende door cle kwel geschiedt.
liet vermogen van liet stocmgemaal is uit den aard der zaak bepaald naar liet overgangstijdperk v66r de opening van den Maasniond, zijnde zoo\vel voor de hoeveelheid kwelwater als
voor de hoogte van opmaling cle meest 1 ngunstige toestand geweest. Ten einde liet waterhezwaar te leeren kunnen zijn tijdens liet liooge opperwater van Maart 1888 uitvoerige \vaarrd)nd waarvan de door liet stoonigeniaal te verzetten
nemingen in den polder verricht, op
hoeveelheid water is bepaald op j.10 Mi per seconde. Om tot cle nlaxinuini opvoerhoogte te
N.A.P. te
komen, is uitgegaan van den hoogst \vitargenonien rivierstanci van 6.09 M.
11e cli kh cii ze n, en een alsclan te handhaven winterpeil in den polder van i .86 M. + N.A.P.
(1 let zonierpeil is 0.50 M. lager aangenomen). Hiernaar heeft liet stoomgemaal een vermogen
verkregen van 68 1vV. ftK., verdeeld over twee gelijke poiiipmacliiiies.

1 47

\Vas de plaats voor het stoomgeniaal aanvankelijk in den zuidwesthoek van den polder
ontworpen, toen de kwel zoo uiterst aanzienlijk bleek te zijn werd aan dcii zuidoosthoek de
vo rkeur gegevei, zooel

e lgste

lde

VOlcn aaneoPen,
g
als omdat de
oostelijke bandij k het meestc k \velwater geeft bovendien kon hier direct ()J) de rivier ivorden
uitgeslagen
Z( odat geen buitendij ksclic terreinen door het opgemalen water in hunne suatie
z()ildefl worden helem merd
1 Eet hooftlgebouw oiiiv2lt de inachinck;imcr en hot ketelhuis, onderling door een overdekten,
ing verbonden de big ebouwen bestaan uit cciie steenkolenloods ccii magazijn illeE sinederij
en cciie dubbele \voning vo

.

ge
ig 73.
1 )oor liet ketelhuis afgescheiden te houden van dc macliinckuiier kon voor dc fLmdeering
van liet eigenlij ke niuurwerk niet een geercosotcerd dennen roostcr\verk \V( )rdcn vi ilstaan. l)c

ketels zelf, twee in getal en van gelijke grootte hebben eene betonfundecring dik 0.90 Al.
ook dc schoorsteen rust op ccnen betonki lTer , zwaar 1.30 Al. IJe ketels zijn van liet Cornwal 1type lang 7.04 Al. niet cclie middellijn van 1.76 M. elke ketel heeft twee stookhuizen ccii
verwarmd pperv1ik van ço M 2 en een rol ster-oppervlak van 2 >( 0.87 l
de wcrkspanning
bedraagt 5 ,\tm. ovcrdruk. Voor de ketelvoeding zijn aan de stooniwcrktnigcn in de machinekamer twee afzonderlijke perspoupen geko1 )pcld terwijl als reserve eene \Vortliingt ilpolilp en
bovendien cene 11 andzuig- en persp 001) zijn opgesteld. 1 )c t\vcc laatstgenoemde ponij icu zuigen
liet water uit dc polcler\vttcrleiding (le iiiitcliincperspi nipen nemen liet water uit dc c ndensors
der stoomiverktuigeii. Voor het eventueel uithalen van de ketels zijn draagbogen in dcii voorgevel
van liet ketelhuis aangebracht.
1 )c muren van dc niaeliinckuner zijn niet de fundamentbh kkcn van de stoonoverktuigen
en dc p(liipeil 01) dinen hctonkotïcr dik 1 .30 M. gefundeerd.
1 )c sto inwcrktuigcii vormen elkaars spiegelbeeld en zijn vmetrisch van de as van liet
ge! ii iiie opgesteld
het zij ii li(,gg ende eemç-niaclim
nl
niet
et cond ensae
ti , die elk een \ ermogcn
ontwikkelen van 62 I.P.K. hij
vulling van den stoomcvlmdcr en
\tni. overdruk in den
sto Inketel. 1 )c plunjer van den condensor is bevestigd 01) dc verlengde zuigcrst;uig van liet
bijhchoi rende stoomwcrktuig. Dc sl;iglcngte bedraagt 045 M. de stoomcilmdcr is lang 0.67 M.
tusschcn dc (leksels en heeft cene nuddellijn van 0.37 M. bmnennerks; hij is voorzien van een
vcrsehc-sto uiiiiiantcl. 1 )c cxpansicscliuif en dc vocdingsperspomp oorden door hetzelfde exeentrick
bc\\ogen. 1 let vlicg\viel heeft een nuddellijn van 1.76 M.
lik stoom werktuig is direct gekoppeld met een heveleentri 6igatlponip niet gcsh ten ivaaier.
1 )czc heeft ccnc buitenniiddelliin van 1.68 Al. en is voorzien van zes schoepen. Dc zuig- en de
persbnizcn zijn Hinncnuerks wijd 0.70 M. liet hart viii de pompits ligt op 3.63 i\l. - N.;\. P.
Dc niet de perspomp verla nclen hevelleiding v lgt rtistcnde op h mtcn kespen, liet vi irmal ige
pr1c1 van dcii l-loogen Maasdijk , zoodat hij de stichting van het stoonigeniaal elke insnijding
van liet (hij kslicliaani kin worden vermeden en heeft daardoor degrOte lengte van56 Al.
ekregen zij is voorzien van eene klep aan (Ic rivierzijde en van twee uiiluigateii \ua;uritii ddii
in den top , liggende op 7. 19 Al. -b N. .VP. 1 )oor pktitscl ijke verzwariuig van liet dijkspri dcl zijn
dc twee hevel leidingen later onder dcii go nul gewerkt. 1 )e condensor der bijbehoorende stoomuu;ieluinc is niet alleen met de l)oller\vaterleidin verbondeii , dcli ook niet den top der bevel-

1

0

II/dzt,i/c 1
leiding, waardoor bi1 werking van dc niachme liet vacuum aldara
wordt ()nderli( )tiden. Dc 11iiL5dOOl5nede Ijver cciie pomp niet de
bijhehoorcnde hevelleiding is voorgesteld in dg. 3 1.
\olgens de geliotideii proefmaling voert elke pomp de gevorl lwr seeunde op z0o(Ira het
dci dc 111 )L\ cclii id untur van 0
bij
cciie
opvocrhoogte
van 1 cpcctic cli] 1
()fl)\\
cntcliiicn
uit il

-

050

AL, 1 00 \I

2 00 AL cn

en 1 1

00

AL achtereenvolgens bcdi t L,t

per nunuiit. Bij de niaximum opvoer-

101
79 , 87
hoogte van 443 M. mag het aantal omwentelingen hoogstens 1 261

per minuut bedragen , doch de voor cclie dergelijke pruefmiialing
vereisciite bntengewoon liooge rivierstand heeft zich niet voorgedaan.
liet hoofdgebouw is opgetrokken in nictsc!uerk en afi.edekt
niet ccli pannendak wat het ketelh ilis betreft zunder beb )Fding.
1 )e van binnen bepleisterde niumirvlakken zijn in de machinekamer
a. afgezet niet een rand van vergiaasde tegels. De schoorsteen staat
afzomiderlij k achter het ketelhuis en is hoog 22.90 M. hoven den
begane grond.
In 1889 uit hout saniengesteld is de steenkolenloods in ] 904
vervangen door eene van ijzel op stecncn voet groot 14 M. hij

:

10.39

M. en gefundeerd (11) staal. 10 houten loods is t( en vemen het magazij mi en sinederij ingericht -- \cliter de steenko-

leiilo ds bevindt zich eene asclihelt.
liet ivonmghiok bevat twee dienst\voningeli , resp. vuur den
niacliin ist en den stoker liet is gefundeerd op staal en vertoont
ongeveer liet in hg. 14 voorgestelde type.
()in liet p Ilderwater naar liet stoomgemaal te voeren zij Ii
enkele bestaande polderslo ten verruimd en ommel onderling als
niet liet stoonigcniaal door twee nieuwe waterleidingen in verbinding
gebracht. Ten einde het water uit den noordelijken hoek van dcii
beter te doen toevloeien zijn in liet najaar van 1891 nog
en kcle werken aan cle polderslooten uitgevoerd.
1et de stichting der gebouwen werd in Mci 1889 aangevangen
-

de st oniwerktuigen ki ndcn nog gro tcndleels in genoemd jaar
worden geni niteerd en liet stoonigeniaal werd in Maart 1 $90 in
dienst gesteld, liet machinale gedeelte is geleverd door de fabriek
1 e Plioenix' te (cnt. 1 )c schoorsteenschacht werd in 1907 volgens
bestek N° .[(3 , gedeeltelijk vernieuwd.
1 )e kosten hebben bedragen als volgt:

141)

1 kt maken van de gebouwen en de grondverkcn , volgens bestek N°. 36
(lieilst $$9-1$90

2 5 , 31 7.60

1 let leveren en stellen van de stoot werktuigen, de ketels en de hevelbuizen,
vi ilgens bestek N°. 37, dienst T $89— 1 $90

19,52$.--.

liet verbeteren van den watertoevoer uit den noordelijken hoek van den
i Ider met grondaankoop , volgens declaratie en contract ...................

2,130.10

lIet bouwen van eene ijzeren steenkolenloods op steenen voet met toebe1101

liet maken van eene steenen aschbelt en liet verplaatsen van eene houten
1()( )(1,; v(lgens bestek N°. 191 , dienst 1903.................................

4,693.-

Beno digdheden voor inventaris en bedrijf.............................

1,224.75

Te zainen.

..

f

52,893.45

1 )c D isteti van de onteigening zij ii begrepen in clie voor de n leune rivier. l)e verplichting
tot liet verzwaren van den 1 {oogen Shoodjk hij de hevelbuizen was opgenomen in bestek
N.
dienst T $8$—i $90 (v riinng riviervak in den polder van 1 lerpt en Bern) , zoomede liet
verlii gen van den grondslag dci gebi iu\ven liet graven en verruimen van waterleidingen , liet
bonnen van doorlaten en liet stel en van afrasterimgen.

I-IL'l' NO(Ri)l:R,\F\vxI- lRIN(;/\ N\AI.

liet noorderaf\vateriugska,i:tal loopt binnen langs den noorderriviei-dijk van nabij Geude re ii
tot iii den nu mci der Scheisloot hij K ei ze rsvee r : hij D ro nge cii breekt liet door den Altenaselien zeeclij k heen en blijft clan verder benedenvaarts in liet voornial ige hnitcndij ksche gebied.
liet kanaal begint op 230 AL ivestivaarts van den Heesheensclueii Loop onder cle gemeente
II ee sb ccii en volgt eerst den bin nenbernu van den noorderrivierdij k tot in liet Oude Maasje
nabij Droti gele n , om verder cle beciding van deze rivier in te nemen tot 11 a goo rt. Nier begint
weder een n cnn gegraven vak , hietwel k zich zoo dicht mogelijk tegen den noorclet-rivierclijk
aanslint cii uitmonclt in cie Sclieislom t onder Dci sse ii, welke waterleiding einclelij k , zooveel nooclig
verbreed en verdiept, als noorclerkanaal dienst doet tot bij cle uitmi incling in de Bei-gsche Maas.
II ier liii st liet kanaal door eene uitwateringssl nis, geholpen door eet] scliepradstoonugemaal cle
sluis is tevens ingericht voor ivaterinlating , terwijl zij , bij gelijk water binnen en buiten , gelegenlieid geeft tot eenige scheepvaart 01) het kanaal. Bene keersluis in den (m ungelegclen) zeeclij k bij
Dr oh gele ii verdeelt liet kanaal in t\vee panden , waarvan liet Om stel ij ke ifzoncleri ij
k kan wrden
o
opgezet door nnciclel van een bij (en cle ren gebouivclen inlaatclniker onder den noorclerrivierdijk
ok dit puucl kan , ten behoeve van de incest oostelijk gelegen ho gele polders wederom in
twee deden wi mrclen gescheiden door nnciclel van cclie schotbalkafslcntiitg in cle Doeverensehe
M(lensteeg. Bij l)rongele ii loopt liet kanaal over 1 15 M. lengte door cciie wiel.
1)e huofclafinetingen van liet kanaal zij ii als volgt:

JfaatCri/igS('u'/a//O'11.
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Kanaalvakken.

l.eiv gte.

Van het \vorteleinde tot den inlaatcluiker onder
G cnde ren...............................
\'an den inlaatduiker (mdcl- Genderen tot de

l3odenisbreedte.

11 denisdiepte.

911 M.

1.80 M.

0.44 M.

Doeverensche Molensteeg ..................
Van de 1)oeverensche Molensteeg tot het Oude

77$

i.8o

'-'4

Maasje onder Drongelen...................
liet Oude Maasje van T)rongelen tot Ilagoort

2661
3200

2.50

1.00

Van het ( )ude Maasje te IT agoo rt tot de Dussensche Gantel .............................
Van (le 1 ) ussensche Gantel tot de Scheisloot

3562

6.— ,,

1.94

1398

6.--

2.24

2322

10.—

2.44 ,,

Bergsche Maas .............................300

10.—

2.44

Van de Scheisloot tot de uitwateringssiUls
1)e eheisioot van de uit\vateringssluis tot in de

Totale lengte

N.-VP.

15132 M.

1 )e wederzijdsche beloopen van het kanaal hebben cciie helling van 2 01) 1 de genoemde
breedten en diepten van den bodem gaan hij de aansluitingen der vakken geleidel ijk in elk;u der
over. h nkelc d v arspr o6elen zijn voorgesteld in fig. 3.
1 )aar het afwateringskanaal tevens dient tot waterverversCliing staan de aanliggende polders
daarmede niet in open gemeenschap doch loozen zij hun water door m iddel van duikers en
sluizen de bestaande uitwateringsmicidelen in den Âltenaschen zeedijk beneden 1) ro lig cle n
konden daartoe onveranderd dienen doch overigens zijn van Rijkswege de noodige duikers in
de langs liet kanaal gelegde waterseheidingen gebouwd.
liet af\vateringsgebied omvat de volgende polders
. 1nen de bedijking der landen van Heusden en Altena.
Polder van \alburg.
1 icesbeen (gedeeltelijk).
idem
Genderen (
).
t let 1 lakkeveld.
Polder tusschcn de Hooge en Lage Stegen.
Polder van Doeveren (gedeeltelijk).
idem
(;ansoyen (
).
11

Binnenpolder van Drongelen.
Dorpspolder van Drongelen.
Polder van Lethen.
dc Genderensche Beemden.

Hoofds/uk T7. Afwa/ei-i/igs()elan gen.
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Iliroeksche Hioekpoicler.
JV[i 11 enaarspolder.
liet Oudlancl van llabiloninbroek.
De Meeuwensche Veertig Morgen.
Drongelensche
lQooyensche polder.
Polder van Meeuwen.
liet Zuideveld van I)ussen.
Znid-l-Tollanclsche polder. (het door de
12.

i3

eerehoomsluis loozend deel).

\oorniaIige huitenpolders.
1. Langs den i-echteroevei-.
Pulder boven het Drongelensche veer.
] )e Maaskampen.
De Flooge en Lage Inlagen.
Poldertje beneden cle Meeuwensche sluis.
J ufvrouivweide en Zijlmanspolder.
De Putten.
De Peereboonipolder.
II. Langs den linkeroever.
De Llanden.
Buitenpolcier van liesoyen (het benoorden cle Bergscbe Maas gevallen deel).
1)e Waarden.

De oppervlakte van dit afwateringsgehied bedraagt 3667 H.A., waarvan 916 H.A. zijn
gelegen boven de keersluis te Drongel en en 336 H.A. boven het worteleinde van het kanaal.
Voor de suatie van cle polders op het kanaal zijn in hoofdzaak cle volgende werken, welke
alle ook dienstbaar zijn aan cle waterverversching gemaakt.
PoiYers van Aa/hitrg en Ifeesbeen. in den polder van Aalhurg is eene \vaterleicling gegraven
ter verbinding van cle bestaande waterleiding langs den Hoogen Maasdijk met cle polclerslooten
bewesten den Kleinen Kattendijk, en in den polder van Heesbeen eene waterleiding ter verbinding van den 1-Teesbeenschen loop met het worteleincle van het noorderkanaal. Dit ligt aan het
westelijk einde van laatstgenoemde waterleiding alwaar eene steenen cluikerbrug is gebouwd
waardoor beide polders op het kanaal loozen. De duiker is voorzien van eene ebdeur en eene
vloecicieur en bovendien van schothalken cle dlag\vijclte bedraagt 1.50 M.
Voor den poln'er zait Geiideren met het fIa/efeveld en den polder tnssc/ieîi de /Jooge en
Lage Stcvn zijn drie steenen cluikersluizen gebouwd in cle waterscheicling langs cle noordzijde
van het kanaal, waarvan (le bovenste , wijd in den dag 0.50 M. , is gelegen tusschen de brug
in cle Achterstraat en den inlaatcluiker te Ge 11 cle ren, cle daarop volgende, w ij. (1 1.00 M. , nabij
cle Oude Ilinnenwetering en cle beneclenste , wijd 1.50 M. , nabij de Molenwetering. De duikers
hebben cciie \loeddeur en eene ebcleur en zijn bovendien van schotbalken voorzien.
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len gedeelte van (leo polder vaii _Lei11,vi loost door den polder van Genderen heen op
het Noorderkanal. lin behoeve hiervan is cciie steenen duikersluis gebouwd aan de oostzijde
van de Aalsteeg wijd in den dag i . o M. en voorzien van ecnC vloeddetir,, cciie ehdeur en
sch >tbal ken.
Een gedeelte van den polder z'lu/ J)rouigi'leui watert te zanien met ecu klein deel van den
cbou\vd in de waterpolder :'ei/ Doeze,cui af door een steenen duiker, ivijd in den dag 1 M
scheiding langs de noordzijde van liet kanaal , ongeveer halverwege tusschen de brug in dcii
Groenendijk en de lokkee 1)e duiker is voorzien van cciie vlueddeur, cciie cb(leur cii schotbi1ken.
Voor den /ouiueuipo/der'eui ( ' ansgj'en is een steenen duiker gebouwd in de waterscheiding
om de wiel achter den Gansovenschen zeedijk de duiker is wijd in (leo dag o.ço M. en is
o n alle
voorzien van eeue vloeddeur,, eene ehdeur en scliothalkeu. 1 )c overige binncn polders loze
door oude sluizen in den Altenaschen zeedijk.
Voor het (voornialige) \Vaterschap de Polder boze,u liet 1)ronji'lse/ie :'eer is ccii ijzeren
duiker niet ijzeren schuifkoker gebouwd in de waterkeering langs de noordzijde van het noorderkanaal. 1 )c duiker is wijd 0.40 Al. en is voorzien van ivachtdeur en schuif.
Ten behoeve van de Jflauuieui en het bcnoordcn de r0irgmulleii(Iccl van den Buu/teuz/'older
z'aui l]esoui is eene waterleiding langs den nmrderdijk gegraven, loopende van het Oude Maasje
tot nabij de ivestel ij ke grens van genoemden buitcnpolder zij is voorzien van Id) dammen en
ii buizen en loost het polderwttcr op liet Oude Maasje nabij 1) ro ngel en door een ijzeren duiker,
wijd 1.25 M., met steenen schuifkoker en voorzien van vloed- en ebdcur, schuif en schotbalkrij.
len behoeve van het (voormalige) Waterschap de !Vmrden is langs (hen noorderdijk cciie
waterleiding gegraven van (le oostelijke grens van liet \Vaterscbap tot in het Oude Maasje bij
14 ago o rt loozende door een ijzeren duiker met ijzeren schuifkoker, en voorzien van wachtdeur
en schuif; de duiker is 0.75 Al. wijd in den dag.
In liet voormalige watcrsclial) /1 1-/ooc iw

Lrge hilegeui zijn langs den noordcrtecn van

liet kanaal enkele greppelS „gegraven, ter onderlinge verbinding van de poldcrslooten de polder
loost, evenals voorinatls, op de Meeuwensche Gintel. Hetzelfde geldt voor liet overgro( )te (lcd
van liet polder/je louieden de J!ecuzeensehie sluiL ,- alleen voor liet zeer kleine westelijke gedeelte
is een ijzeren duiker, wijd 0.30 M., niet kleppen aan heide uiteinden, langs de noordzijde van
liet kanaal gelegd.
Voor liet voormalige waterschap de ui/z'rouzLzoeide zijn enkele waterleidingen gegraven al
hoven en twee ijzeren duiker„ gebouwd: (le cciie ligt in de waterkeering langs dc noordzijde
van liet kanaal en dient voor liet gedeelte van liet ivaterscliap beoosten de Dussensche Gantci;
de andere ligt in de kade langs den rcclitcrocver van (lie Gantel en dient voor de afdeeling
Z7monspolder.

h'cr plaatse waar de Sclicisloot in open gcniceuscliap staat niet de 1 )usscnsche

Gantel is een ijzeren doorlaat gcb nw(l , wijd 1.25 IE.
1 )c Petreloouipolder, ufselo m benedeii de afsluiting van liet noorderkanaal gelegen, kan
ook in de bemaling deden. 1 )airtoe is een ijzeren duiker, \vij(l 0.50 M., met schuif, gebouwd
in den afsluitdijk door de Scheisloot (zie (le situatie fig. 36).
1 )e duikers zijn gebouwd naar de in dc lig. 3 2, 33 en 34 voorgestelde typen.

fIiofdstii/' T
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len einde bij het inlaten van water overstro ilning van de aangelegen landen te voorkomen
zijn laiis het kanaal ;'rtci-sc/ieidiiigeii gemaakt waarvan de normale afmetingen uit flg. 3
blijken. Tusselien den 1 leesbeenschen loop en de Achterstraat, alwaar over de \vaterscheidiiig
een grindweg is gelegd, is zij 6 M. breed evenzoo in het vak van

1 O

M. beoosten de (jansoijeusche sluis tot aan dcii divarsdani bij 1) ro ii gel en. ( )orspronkelijk wai-en minder waterscheidingen ()ln mmrpen cii zouden verschillende polders niet het kanaal in open gemeenschap
..2ocrs,,c c/e 67J
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Fig. 32. Steenen (kijker nabij dc Oude Iimmmnenivcering.

komen te staan (Inch hiertegen werd bij de tervisielegging van de miiteigcningsstukken bezwaar
gemaakt bom fdzakclij k uit vrees voor kwelivater op het kanaal. Dc gencnschte \\itcrschcidingci1
zijii toen aan de planiien

0

cgcvocgd cii daarmede hingcn weder enkele wijzigingen in de ligging

en het aantal der oorsprm miikcl ijk oiit\vorpcn pti1l1e1\vegen en slooten samen.
)ver liet kanaal liggen , bij de kruising met de na te noemen wegen , acht vaste bruggen.
10.

In dc \clitcrstraat , zijnde de viii irnialige weg van ( c nd ere ii naar Pl ee sh ccii deze is

van aF deze brug langs (ten teen van dcii nommrderrivierdijk oostwaarts uuuuigelegd naar de brug
20

--
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154

hij 11 eusden en tevens rechtstreeks in verbinding gebracht met den Aalhurgschen dijk door een
oprit van 50 op 1 Ook westwaarts van dc Achterstraat loopt (leze grindweg steeds blijvend
tusschen het kanaid en den dikstcen door tot aan de mede hij de riviervorming afgesneden
verkecrswegen de Doeverensche Molensteeg en de ,Croenendijk'. Bij de kruising met dezen
parallelweg is het aanvoerkanaal van den Genderenschen inlaatduiker overbrugd.
3° en 4°. In de 1)oeverensche Molensteeg de Aalsteeg en den Groenendijk, zijnde
voormalige verkeerswegen tusschcn G end eren, 1 cthe n cn 1) ron gele n eenerzijds met Doe20

Vi. 33.

Ijzeren duiker

aan

de 1)ussensche

(aii(el.

veren en Ga nsoye n anderzijds. Over deze bruggen hebben die wegen gemeenschap met den
bovengenoemden parallelweg de verbinding met Ilo cve ren gaat veidei over de groote brug bij
1-Te uscl en en de 11eesheensche straat, of over het 1)roiige1e11sche veer en den grindweg op dcii
zuiderrivierdij k. 1 let gehucht Gans oij e ii is hij den aanleg van de Bergsche Maas nagenoeg
geheel verdwenen.
In den voormdigen veerweg van 1) ron ge 1 en, t( )cgang geveude naar het veer over de
5°.
nieuwe rivier en den 1 )rongelensclieti loswal.
6° 7° en °. In de toegangswegen naar den 1 Iag nwedwii loswal liet Capelselie veer en den

/-JoJdsIiiX' 1

.//Z'(lIt/1J/V('C/O/Lç'L'//.
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L)usenschen loswal. Deze toegangswegen loopen over aangelegde dwarsdammen, uitgaande te
ii agoo rt en Cape 11e (de Baan) van dcii Altenaschen zeedijk en te Un sse ii van dcii begrinden
loswal aan de Uussensclie Gantel. De wegen zijn met keien verhard en voorzien van wisselplaatsen.

34.

Ijsci'en duiker ten behoeve van hot Waterschap de Hooge en Lage lnIIgen".

De sub T genoemde brug heeft steenen landhoofden en ijzeren trogliggers met eene grindbaan
oj) een betonvloer de breedte tnsschen de leuningen bedraagt 4 i'vI., die van de cloorstroomingsopening 3.50 M. De in de tweede plaats genoemde brug is voorzien van eene schotbaikkeering,
doch vertoont overigens dezelfde constructie de \vijdte tusschen de landhoofcicn bedraagt 5 M.

T" ./-IfzL(/e/uga/Yc/(u/gv//.
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De brug, in de Aalsteeg heeft ijzeren liggers op houten land)ukken en een houten dek de wijdte
in den dag is 9.20 M. de breedte tusschen de leuningen 4 M. De sub 4° en 5° genoemde
bruggen hebben elk een tusschenjuk met ijzeren koloimien en twee gelijke doorstroomingsOpeningen van respectieveiik 5.7 M. en 8.22 M. dagwijdte terwijl de breedte tussclien de
leuningen resp. 4 M. en 5 \[. bedraagt; zi zijn overigens geconstrueerd als de brug in de Aalsteeg.
De bruggen nabij 11 ago o r t Cape11 e en 1) tisse n eindelijk hebben elk 2 midclenjnkken niet
eene doorvaartopening in liet midden van 10 M. , twee even groote zijopeniligen en een breedte
tusschen de leuningen van 3.50 M.
zie
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Fig. 35.

Brug

fl

dcii tOegi

\vcg naar liet Cape1sch inc].

De kanaalgedeelten , waarin de laatstgenoemde (rie bruggen zijn gelegen , moesten tijdens
vorming van liet riviervak 1 lagoort—1 )ussensche (4antei , zoolang de lostvallen langs de

de
nieuwe rivier niet in gebruik waren gesteld, door hooiscltepen bevaren kunnen worden ten

behoeve waarvan eene dOorvaart\Vijdte van 8 M. volgens de as van liet kanaal werd vereischt.
De tijdelijke inpoldering van het werkterrein voor dat riviervak kon niet geschieden alvorens de
(jantels van Meeuwen en Dnssen varen afgesloten , welke afsluitingen evenwel , niet liet oog
op de belangen van afwatering en scheepvaart moesten wachten op de openstelling van de
betrokken vakken van liet noorderkanaal , terwijl eincielij k de drie bruggen vodr die openstelling

VOlt( toid ifit eteii zijn

ten einde de scheepvaart do r den bouw der bruggen niet te lii iideren.

Daarbij kit ani iasg dat de tijdelijk op liet kanaal toe te laten hooi.schepen zdd hoog geladen
0 aren dat de bruggen daarvt tt tr een voldoende (11 orvaartlioogt
e k mden bieden. Om deze

iedenen zijn de bruggen ontworpen niet twee landjukken en twee niiddenjukken hierdoor \verd
de tiidroovende 1)011w van gemetselde landhoufden vermeden, terwijl door de oversznitiing
tusschen de iii iddenj ukken vu( rI pig iveg te laten
mi zelf de groote d rvmiarthoogte werd
erkreen
vut rts ii erd spoedsh;il ve geen gegoten ijzer toegepast, d )cli mii les van gangbmimii-
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hmdelsijzer, zooveel mogelijk h;tlkijzer, samengesteld. t )amir zich in de eerste jaren de gelijbeweging op de kali;imtl\ - akken zon doen gevoelen iverden de brugjukken door tijdelijke seliainpltmtlen tegen ;talivmtring besclierinrl. De bruggen nabij II ig(ort en 1 )ussen zijn berekend op
liet vervoer van zoare lasten, niet liet oog op den itti\tter van landbouwwerktuigen aan dlie
loswallen. l- Iet tv1 ie der ijzeren jukhrnggen is v(orgesteld in flg.
1)e

33.
Xttrs/u/s in liet kanaal hij t) rong dcii k cciie steenen duikerslt,is niet vloeddeur en

ehdenr cii voorzien van schotbalken. t )e tvijdte in dcii dag bedraagt i .o 1\t., de beide slagdrempels liggen op 1 . 4 M. + N..\. t. , de bovenkant van den houten fundeeringsvloer ligt

/IooIa'sIii/ 1.Jfz.

1 58

N.A.P.
N..\.P., cle geboorte van hut gewelf op 1.36 1. -H NAt. en de top 01) 2.26 M.
nider
den
huitet
lagdrempel
zit
een
beton1 )e sluis is gefundeerd 01) een houten )aal fnndeering
reikende tot i.27 M. ± N.\. P. Onder den hinnei1sI agkoffer lang 8.20 M. breed 1.40 1.
1 .6

M.

drempel cii de jokdorpels zijn danivaiiden aangebracht. 1 )e sluis ligt in een ciwarsdain welke
de bedijking van het lood van Altena met den noorderri vierdk verbindt en moest ingevolge
een besluit van het bestuur van het \Vaterschap de 1 moge Maasdijk van Stad en Lande van
11e usde ii C. a., ziin volto) id alvorens de 1)rongelensche zeedijk mocht oorden doorgegraven.
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Iç. 37.
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huitenaanzicht van dc akl ti itings- en licinalingswerken aan den
benecleninand van het nourderkanaal.

De situatie van de /c/iiitiiiv- t w 3em/iiigwa vr/vu aan den benedenmond van het kanaal
is afgebeeld in fig. 36 het buitenaanzicht in fig. 37. 1 )c uitivaterings- en inlaatsluis ligt anl het
zuidelijk uiteinde van den afsluitdijk Cl()()]- cle Scheisloot die haaks tegen den bandijk van het
land van ;\ 1 ten a aansluit. liet stoonuemaal is naast den noorderrivierdi k tegen dc sluis aangebouwd , de bijgebouwen staan afgezondcrd van het hoofdgebouw. 1 )c toegangsweg naar het
stoomgemaal lopt over dc kruin van den afsluitdijk door de Sclieislont van waar tevens een
afrit voert naar cene los- en badplaats aan cle buitenzijde van dien dijk. I)oor dezen dijk ligt
cle reeds vernielde ijzeren duiker van den Peereboombo Ider.
ide uit\vaterings- en inlaatsluis heeft cene wijdte in den dag van

1\1. en is voorzien vu

ccii paar houten vloed- en een paal- houten ebbedeuren dc beide sIadrenipel liçen op
2.14 M.
de (lekzerkcn 01) 3.61 NL
N.AO. Met het ooç op de scheepvaart, die bij

e

dijk ivater binnen en l)liiten kan plaats liehbeii is de shiis Vafl hoven open , doch voor dcii
P ean
naar liet tooniemaal is er eene voetbruk overheen gelegd. i)e sluis i kefundeerd op
cciie houten paalftindcerin en voorzien van betonkoHerz waarvan de ifmetinen II)l!jkeli uit h.
3

zij iz opçetri k ken in hakteen niet ti epa. n van hardsteen voor de dekzerken , h ek-

±1
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Iie. 3. Uilw:iterjnas- en idaeslds van de uQuiténgw cii hClll1lIi1igS\Vel1el] aan den
])Cfle(leflhliofld van liet noorclerkanaal,

hh kken eiiz.. IPke (leur heeft eene ijzeren schtlif niet wmdwerk. Vr liet inbrenen en uithalen
der sehoth;ilkeii zijn vier kratntjez op de shlis aankcbracht.De a;inzlnitende beloopen zijn verdedikd niet rioiIiiuk van zuilenbailt. De zturtehedden binnen en buiten zijn 17 \l. lank en
keniiddeld 20 M. breed. Tijdens den bouw (Ier SILIiS bestond nI

keen zekerheid dat een tooni-

keiliaal er naast z ii worden ebonivcl uit \lllrzork zijn hij le fundeerin evenwel eenike palen
litilks de zuidzijde van de sluis elaen , ten einde later trillinken iii de nabijheid door liet heien
ie voork uien.

1.;!fwtcrziih/ozoi/.
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De afsluitdijk is lang iSa M. breed 10 M. OP de kruin cii hoog 3.74 M.

± N .A.P. de

talucis hellen onder 3 op 1 buiten en 2 op 1 binnen. 1)e \erharduiig bestaat t( ut aan den afrit
nvr den losival uit keien 1 tel- breedte van 3.30 N[. en voorts tot aan de sluis uit een klinker56
e
breed t M. De los- en laadplaats bestaat uit eene basaitsteenen kaaimuur a ngMmt
1 2 wrjfpaIen en 6 meerpalen waarachter een met keien bcstraat plateau gemiddeld breed i6 M.,
N .\ t. De kaaimnuur heeft eene paalfundeerimig niet
ter haakte van 1.86 M. -j--- tot 2.16 M.

pad

,

,

+

den houten vloer op 2. 10 M.

---

N.A.T. De

.

sival is gemaakt omdat de bestaande los- Cl] laad-

plaats van dcii Zuid-1 lollandsclien polder hij de Peereboomsluis binnen de afsluiting van het
kanaal kwam te vallen.
De stoomiiivaterniilemm is een schepradgemaal met een seheprad hetwelk door
tweeling-machine wordt bewogen.

cciie

1 let gel)onW is verdeeld in ketelhuis macl,inek;tmer ,

(niet afzonderlijk afgeschoten werkplaats) en schepradgehouw cii rust 01) t:ene doorgaande
niet den vloer 01) 2.59 M. --H N.A.P. 1)e drie betonkotters van
houten paalfundeering
(le sluis zijn onder liet schepradgebouw ti

)rgetrokken. De schoorsteen is afzonderlijk gefun-

1.14 M. ~ N A.P. 1 let geheel is opgenietseid in baksteen niet toepassing van liardstcen waar noodig en van lJsselklinkers voor

deerd niet den bovenkant van tien houten vloer op

-

(ie schoorsteenschacht. 1 )e machinekamer en liet ketelhuis hebben eene dm urgaaiitie ronde ijzeren
niet eene afdekking van gegolfd verzinkt plaatijzer liet sehepradgebouw heeft eene
kap
ifzonderl ijke dergelijke kap l)e eiidvlakken der overkappingeii zijn afgesh ten door geniet,

seRie topgevels. De ifmiietingen van l iet ketelhuis zijn binnenwerks 15.20 M - bij 7.50 M. the
van de machinekamer eveneens en die van li et sclmepradgebouw t 2. 13 M. bij 4.60 M. De
waterkeering wordt aan de noortizide ten u osten en tel westen van liet gebouw gevormd door
vi engel m ure ii.
1-let machinale gedeelte is geleverd door de voormalige Nlaatsehappii : Ijzergieterij de Prins
van Oranje te 's-Gravenliage. liet stoom werktuig bestaat uit cciie horizontale tweelingmachine:
de cilinders zijn voorzien van een stoomniantel en zijn wijd in iniddellijn 450 in.M.: de slaglengte bedraagt 900 in. M. De heide cilinders iverken op ééne as, waarop een gettnd ietstaien
rondsel zit, hetivelk gri]pt in (le tanden v a n een gietstalen kanirad, dat op cie scliepr;idas is
l)evestigd. De steekci rkeis van rondsel en kamrad hebben dianieters van resp. 0.44 NL en 6.50 Nl.
1 )e schepradas de \verlsts de zuiger- en de schuifstangen, de drij fstangen cii de krukassen zij n
van esnieed staal. liet vermogen bedraagt normaal 1 14 1. P. K. bij 6o omwentelingen per minuut.
uor de stroomproductie zijn twee gelijke ketels niet eene lengte van 9 NL en eene buitenniiddellijn vaii 2.30 M. opgesteld waarvan ddn dient als reserve. Elke ketel is voorzien van
2 stookhuizen en S (Tallowaybnizen en heeft een verwarmd oppervlak van 9$ M 2. een roos,

teroppervlak van 1.2 Nl 2 en cciie werkspanning v a n Sj Atmu. Zij zijn vervaardigd van
zacht staal.
liet scheprad heeft een niiddellijn van $ M. bij eene breedte van 2 M.; er zijn 20
de
rechte schoepen bevestigd aan twee gegoten ijzeren sterren van 3.80 Nl. midclell ijn
wateras is 0.36 M. zwaan De n,iddellijn van d e n afsehotcirkel bedraagt 2075 Nl. liet rad
is samengesteld1 uit gegoten en gesmeed ijzer. Bij liet rad is een beweegbare houten u pleider
aangebracht. 1-let ivaterverzet bedraagt n( rmiiaai 200 IVl bij 4 oniwenteliuigen per minuut bij
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F'ig. 39. Scheprad met gebouw van de afs1uitng5- en bema]Ino\\ erken aln den benedenmond van het noorderkanaal.
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N.A.P. 1) 1-let scheprad met gebouw is voorgesteld in 69. 39.
een kanaalstancl van 0.46 M.
De werkas van het stoomwerktuig kan ontkoppeld worden zoodanig dat ook met 6n
cilinder kan worden gewerkt hij kleine opvoerhoogten is dit voordeeliger in het stoomverbruik
gebleken.
De schrstcen reikt tot 26.86 i'vl. + X.A.P. en is boven wijd in niicldellijn i i\l.
De bijgebouwen bestaan uit eene dubbele dienst\voning voor machinist en stoker en eene
steenkolenloods. 1-let woningblok is onderheid; elke woning bevat cciie keuken, eene voorkainer
met 2 alcoveu cciie bovenkamer, benevens zolder, kelder en portaal. Het \voningblok is een
gemetseld gebouw met topgevels en 1annenclalç. De steenkoleuloods groot 15.73 M. hij 9.73 M.
is onclerheid en vertoont het in fig. 17 voorgestelde type.
01) liet sluisplateau is tegen het schepradgebouw, aan eene schotbaikloods gebouwd niet
genietselden voet en gegolfd verzinkt plaatijzeren bovenbouw.
Voor het transport der schotbalken (lient ccli wagentje op vier \vieleli, in verband waarmede
01)

het sluisplateau ijzeren sporen en cclie draaischijf zijn aangebracht.

1

U ITV( )IK1N0 i)ER \VEkKlN.

Het graven van het noorderafwateringskanaal is vaksgewijze opgenomen in de bestekken
tot vorming van de betrokken riviervakken, zoowel omdat de uit de ontgraving van het kanaalprofiel voortkomende grond grootcndeels in de nieuwe balidij ken moest \vordlen geborgen, als
omdat de riugkaden ten behoeve van de tijdelijke inpoldering der achtereenvolgens voor de
riviervOrming benoocligcle werkterreineu, niet konden worden opgeworpen v6drdat in cle waterlossing van de aangelegen streek was voorzien.
Toen tegen liet einde van Juli 1887 de benoodigcle oppervlakte groiicl in eigendom was
verkregen werd tot de aanbesteding van de uitwaterings- en inlaatsluis aan den benedeninoncl
van liet kanaal overgegaan ; nog in hetzelfde jaar kwam het heiwerk gereed terwijl de geheele
sluis , op de deuren na in Juli i $88 werd voltooid. De levering van de deuren en cle aanaarding
van cle niuur\verken waren niet in liet bestek voor den bouw der sluis opgenomen, aangezien
liet tijdstip , waarop deze in dienst zou worden gesteld , nog betrekkelijk ver was verwijderd.
In de tweede helft van 1889 werden de Dussensche Gantel en cle Mceuwensclie Gantel afgedamcl, nadat de benoorclen de nieuwe rivier vallende deden dier waterleidingen door reeds
gegraven vakken van liet noorclerkanaal niet liet buitenwater in open gemeensClial) waren geteldl:
de Dussensche Gaiitel met de Scheisloot en cle Meeuwensche Gantel met liet Oude Maie bij
14 agoo rt. De bouw der kunstwerken van het noorclerkanaal , ivelke gelegen zijn tusschen
Hagoort en de sluis aan den heneclenmond was eveneens in cle bestekken tot vorming der
betrokken riviervakken opgenomen. De kunstwerken , gelegen boveuwaarts van H ago ort claarentegen werden in 1890 afzonderlijk aanbesteed en kwamen in liet daaropvolgende jaar gereed.

iet
35 you i 900: C. .\.
9 Voor hijzondeihcden omtrent l scIlcpr:I(i en de proefinaling zie »1 )e Ingenieur' N°.
J (ieia. I)e schepraderen der stooiugeivaIen 911 de verlegging van dun l:uasuunnd".
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De voor dcii kauaalaanleg noodige plaatselijke verlegçiiigen van den Docverensclien zeedijk
den Ganvensclien zeedijk en den 1 )rongelenschen zeeclijk iverden , in verband daaruiede
eveneens in dcii loop van 1 $ 1 uitgevoerd.

0 p Maart 1892 ii'ercl liet kanaalgedeelte Iie eshee nD r ii g cl en door den Piovincialen \Vatei-staat van Noord - II r a b a n t, in tegenwoordigheid

van cle betrokken polderhesturen Opgenomeil en \Verd aan deze het beheer over onderscheidene
kuiistoerkeii langs liet linaalvak oveiedlrigen.

op liet c mcle Vall

1 $p2 werd overgegaan tot
de aanbesteding van het gebouw voor liet stoomgemaal aan den benedenmoud van liet kanaal

alsmede tot de opdracht van liet leveren der stooniwerktuigen c.a.liet gebouw werd in 1

893

volto( )id , doch de levering van het machinale gedeelte ondervond eenige vertraging. De dubbele
dienstoou ing voor maclu in ist en stokci- , aanbesteed in 1 893 , werd in liet zelfde jaar voltooid.
in liet volgende jaal- werd overgegaan tot verruiming van liet divarsprofiel van cie Sciucisloot
en van liet kanaal tot I-iagoo rt, ten einde een klein verhang tot voorbij cle Lethensche sluis
te waarborgen. Tevens kwamen dc afdanuning van cle Scheisloot naast cle uitwateringssluis
dc vorming van eene los- en laaclplaats bij clie afslniting , cnz gereed, dc sluisdeuren werden
ingeh;ungcn en cle stortebedden gelegd. Inmiddels was liet machinale gedeelte van den watermolen voltooid , Cl] kon op 2$ April 1 $94 met gunstig gevolg cle proefivaling worden gehouden.
Ingev lgc cle afsluiting van het Oude Maasje te H ago o rt door cle cloortrekking van dcii noorderriviercl ijk milclaar, iecrcl liet kanaal in cle eerste helft van Augustus 1894 over zijne geliecle
lengte in werking gesteld, in verband waarmede liet stoomgemaal 01) 16 Augustus voor het 01)
peil houden van liet kanaal in dienst kwam. In 1 894 werden eindiclij k nog enkele voltooiingswerken nabij liet stoomgemaal aanbesteed en opgeleverd.
Reeds bij cle eerste hooge vloeden , welke cle sluis had te keeren , deden zich teckenen
van ouderloopshemd voor. Na met mifivisselencl succes te hebben getracht dit euvel door liet
inlieien van cianiplanken en het inpersen van cementspccie te verhelpen, werd cle onderloopshcicl
ten slotte bedwongen door tegen den buitenfrontiuuur van de sluis, bezuiclen cle doorvaartopeiuuig , een bc0 nkoffer aan te brengen dit had plaats in 1 895. Reeds in 1 $96 werd opnieuw
bij tusscheuipoozen eenig doorlekken van huitenivater waargenomen in den hoek bij de aansluiting
van den binncnfrontmuur tegen het stoomgemaal , welk doorlekken in cle volgende jaren wel
is waar cenigerniate toenam, doch van zdd weinig beteekenis werd geacht dat geen nieuwe
maatregelen ter v orzmcn ing werden genomen. Op 9 November 1904 \\erdi vervolgens voor liet
eerst lekwater waargenomen hij den binnenfrontniuur henoorden dle dloorvaartopcn ing , welk
vcrscli ijosci ook wederom bij tusschcuipoozcn verdween en niet van dien aard was dat onnuddellijke \oorziclung noochig scheen. Na den stormvloed van 12 Maart 1906 vermeerciercle cie
hoeveelheid lekwater tijdelijk en op 30 Juni day, viel in den dijk bij den noordchijkeui biunienfrontinuuur ccii gat , groot ongeveer 1.50 M. in midcicllijn, 'liet cene grootste diepte van 115 M.
Dit gaf aanleiding tot een lici- iiictiw(I onderzoek van cle c)ndlcrloopsheid en tot nieuwe cementinpersiiigcui ondler den vloer,, waartoe gaten werden gehoord in cle coorvaartopcii ng a le
sluis en in liet schepradgebouw. Na eenige uiiaanclen vertoonde zich) opnieuw eenig choorlekkcn
op cene andere plaats, doch slechts in che mate cimut voorshands cciie mifivachtencic houding kon
oorden aangenomen.
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De aanlegkosten van het 000rderaf\vateril

skuual hebben bedragen als

V(

lgt:

dienst 1887 wegens liet bouwen \-a11 eene uitw terings- en

Bestek N°. 125 ,
inlaatsluis aan de Se]ieisloot nabij K ei ze rs veer............................ /
Bestek N°. 8$, dienst 1 890 , wegens liet bouwen van kunstwerken ten be)
u e
i
I
hoeve van het noorderkanaal onder de g m
Bestek N°. 179, dienst 1 890— 1 $92 wegens het bouwen van kunstwerken
ten behoeve van geiiieenscliap en afwatering, onder de gemeenten 11 e esh een,
Drongelen, \Vaalwijk, Besoyen en Capelle ............................

23,696.40
33,790.—

nieniorie.

1-lieronder waren begrepen de brug over het noorderkanaal hij 1) ro ng cle ii
en drie ijzeren duikers langs dat kanaal. De kosten van dit bestek zijn in hnn
geheel opgenomen bij clie voor het riviervak \alhurgschedijk—Hagoort.
Bestek N°. 206, dienst 1892-1893 wegens het maken van een gebou\v niet
aanhoorigheclen voor den te stichten stoomwaterniolen aan het noorderafwateringskanaal nabij K ei zersvee r .................................. ........ ..
Onderhanclsche overeenkomst, goedgekeurd den 16 December 1892, wegens

52,800.—

het leveren en stellen van liet machinale gedeelte van het stoomgemaal ....... ..
Bestek N°. 42 dienst 1893, wegelis het bouwen van eene dubbele dienstwoning ,.

33475.—
8,120. 15

Bestek N°. 50, dienst 1803, wegens het verruimen van liet noorderafwate0 r t en van de Scheisloot, het afsluiten van (le Schei-

ringskanaal be\vesten FIag

sloot nabij liet henecleneinde en eenige bijkomende werken ........... ..........
Bestek N°. 02, dienst 1894, wegens het uitvoeren van voitooingswerken
nabij de uitwateringssluis van het iioorderafu ateringskanaal hij het Keizersveer. .,

86,206.-

-

9,748.—

Benoodigclheden voor inventaris en bedrijf ............................. ..

1,1 7 2 .36

Te zamen ..... f

249,007.91

De gronchverken voor den aanleg van het kanaal op liet aanvankelijk ontworpen profiel
zociiiecle de kunstwerken benedenwaarts van 1-lago 0 rt, waren opgenomen in de betrokken be176 dienst 1887-1890 , 97 dienst 1889-1 $91 en 170 dienst
stekken tct riviervorming (N
1890-1894).
1-lET WAALWIJKSCHE ST()OMGIMAAL.
Het henialingsgehieci IV, zijnde het afgesneden bovenlancl van I-Ieu sde ii , vindt zijne
afwatering, evenals in den voormdigen toestand, op liet binnengedijkte Oude Maasje en 01)
enkele andere waterleidingen ten zuiden daarvan , welke met het huitenclijksche Oude Maasje in
verbinding staan door sluizen in den Doeverenschen zeedijk. Het buitenclijksche Oude Maasje
vereenigt zich nabij K ei ze rsvee r met de Bergsclie Maas; tusschen Do cve ren en C a pelle is
liet door clie nieuwe rivier 01) twee plaatseii doorsneden en door de rivierclijken afgeclamd. Voor
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het behoud der \vatergenieenschap tusschen de afgesneden deden is langs den binnenteen van
den zuiderdijk eene waterleiding gegraven die bekend is onder den naam van ,zuidei*iinaal'' en
kan wanten beschouwd als het zuidwaarts onigelegde Oude Maasje. licivesten de 1Vci1wijksche
haven is dit kanaal tevens voor de scheepvaart bestemd.
Even beneden 1 )oeveren wordt het buitendijksche Oude Maasje gekruist door het in Hoofdstuk X te besclirij ven afwateringskniaaI van 's - 1-1e rt ogen bosch naar Dr o ii gele n , aan den
henedenniond waarvan in den zuidcrrivierdiik eene uitwateringssluis is gebouwd, liet Oude Maasje
is bij die kruising door middel van een syphonduiker onder het afivateringskinaal doorgevoerd
en zuiuigheidshalve zijn die svpll( )nduiker en de uitwateringsslUiS tot één bouwwerk vereenigd.
1 )e houten fundeeringsvioer van de uitwateringssluis is daartoe zooveel dieper gelegd en in liet
metselwerk der fundeering zijn rechthoekig op de lengteas der sluis 4 kokers uitgespaard, elk
lang 23.70 M. wijd 1 .7o M. en hoog i .6o M. in den top van liet seginentvormige gewelf, welke
kokers te zamen den svplionduiker voor den afvoer van het Oude Maaje vormen , met een
doorstroonungsproflel van ruini 10 Mi.
Aan de west- of benedenzijde van den syphonduiker is eene uitwateriugssluis wijd 8 M.
gebouwd voorzien van twee paar djatihouten puntdeuren waarmede de getijbeweging uit het
bovenwaarts gelegen deel van het open Oude Miasje kun worden gekeerd en waardoor dat
riviervak tot voorboezeni voor de afwatering is vervormd. De buitenslagdrempel van de sluis ligt
N .\. P. Buiten de sluis en aan
2.44 'Al. beneden NA. P. de binnenslagdreiupel 01) 2.93 M.

01)

de binnenzijde van den grondduiker zijn stortbeclden gelegd van zuilenhasdt op puin , rijs en
riet. De aansluitende beloopen zijn verdedigd met glooiing van zuilenbasalt. Bovendien is naast
die sluis een stoomgemaal gesticht ten behoeve van de ivaterlossing tijdens liooge ebbestanden.
1 let was uit den aard der zaak niet nooclzikelijk (leze uitwrateringssl uis en liet stoomgemaal in
de onmiddellijke nabijheid van den sy1)lionclui1er te bouiven , evenmin als liet nooclig was clezen
onder cle uitwateringssluis van het afw ateringskanaal te leggen doch cle combinatie tot 1n
kunstwerk leidde tot besparing van kosten en technisch bestond daartegen geen bezwaar. 1 )e
situatie van dit samengestelde bouw\\ erk is afgebeeld in fig. 40, liet aanzicht van de noordzijde
in 69. 41 en dat van de westzijde in fig. 42.
Het inaalgebied van liet \Vaalii ijksche stoomgemaal onivat cle volgende polders:
a. Ilinnen cle beclijking van liet afgesneden bovenlancl van Heusden.
der van ()ucl-I kusden C u Elshout.
Drunen.
Nieuwkuik.
lii n nenpol der van \Tlij men
1 [cdikliuizcii.
Polder liet t Ierptsclie veld.
vt1i

T lerpt en Bern.
Heesbcen (liet bezuiclen (le rivier gevallen deel).
Doeveren.

/i. Buitenpolders.
Poldertje beneden (le Doeverensche sluis.
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P(ldertje beven cle 1 )oeverensche brug.
1)eneden de
De ( )ude \Vaag (ccli zeer klein bezuiden dun linkerrivierdijk gevallen deel).
Builenpolcler van Baardivik (oostelijk gedeelte).
IDveudien een klem deel van den buitenp 1dec van \\iiitl \\ij k dtt I)eOOsteli het afivatering.tkanaaI is koiiien te liggen
leneide de uitivateringssluis van het Oude Maasje zou dicht mogelijk tegen den svphon-

,SI SS
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41.

1

dtanzicht van (le noortlid)de valt liet \Viialwi)lselie stoninieniatll en (le werken aan
dcii lteiiedenmond ttii liet it\\ atrriii4knnaa1 's-llerttiçenbosch-I)ronelen

d tuker aan te kunnen bouwen ter verkrijging van een heknopt geheel is voor liet \vateropvoer\verktuig de centrifugaalpoinp gekozen en daar, wegens cle beschreven combinatie van verschillende
kunstiverken cciie diepe fundeering voor de pomp als 't ware kosteloos ter beschikking stond,
waren alle oiustuicligheden zou gunstig mogelijk voor cle toepassing van cciie cliepliggende pomp
met verticale as. \an dit poiiiptvpe is eene bijzondere constructie toegepast nuiielijk cciie
tolponip niet clrijfcilincler, volgens een patent van den ingenieur F'l. NEuIÇ IRCI 1 te B re mcii; t)

) Voor hiizoiidei- ]ieden clieiveioiiinide zie 'J)e lnkeiiieur" 0°. 3 van 1()00: C. A. J()1IE5. diet stoonieelitititl
oor cle iii lci;tto:ticriii4 inn lc neiken der

ln:t111itnil\ c1din4, onder de eellieenle \\ t t 1 ii jk.
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deze pompen \VOrdeii geboU\Vd dooi- de machinefabriek van L. \V. Bi T ENi STEL UNU Soi ix
te B r cme n • aan welke flnna dan ook de levering van liet mechanische deel van liet \Vaalivijksche sto( inigemaal werd opgedragen.
Het stoomgemaal bestaat uit eene machinekamer en een ketelhuis , waarnaast cle schoorsteen
elik 3
.
.
De machinekamer is lang
M. en 9 M. Onder de machinekamer bevindt zich de ponipkelder waarin de pomp is opgesteld.
cciie houten paalfuiideering en afgedekt niet cciie
liet (,-elieel is opgetm)kken in baksteen
ronde kap van gegolfd verzinkt plattijzer in de machinekamer is onder deze kap een houten
plafond gelegd. De schoorsteen is hoog 25.70 M. hoven den begane grond en wijd i M. bin-

-

-

-

-

—.
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1

i.

42.

\anzichi van dc nestzijde van li e t \Vaaiwijkschc stoonigcniaai en dc iverkcn aan
den Iicnedcnniond van liet af\vaierindkanaa] Ti1ertodenboscli-1)ron4cicn.

nenwerks in den top. De bijgebouwen , bestaande uit cciie steenkolenloods een niagazifl niet
smederij cciie schotbalkloods en ccii woning-blok voor liet bedienende personeel zijn afzonderlijk van liet hoofdgebotiw opgetrokken.
De pompkeldcr is spiraalvornimg gemetseld en staat in verbinding niet het binnenwater door
eene cirkelvormige opening in den bodem en een gemetseld ianvoerktnaal hetwelk tiitmoiidt
in cle aanliggende zijniuur van cle uit\vateringsslnis in lietpenant tusschen de vloed- en de ebdeuren. Door een gemetseld afvoerkanaal • uitgaande van den opgaanden \eantl aan dc wijde
orclt liet polderzijde van den pompkelder en looclreclit gericht op (Ie as van liet aanvocrkanaal
\vater naar buiten gel)erst. lenc verticale d mrsnede van liet stoomgemaal is voorgesteld in fig. 43.

L-C7t/Cc,(' c700(,Ç,,ccle

M
Fig-. 43.

Verticale doorsnede van het \Vaai\vijksche stoomgemaal.
22
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De pompwaaier bestaat uit een schaalvornug gietstule ivaai- van de onderzijde kegelvormig
is ei) 10 gebogen schoepen draagt terwijl de hovenrand vlak is. Op dit bovenviak is ccli plaatijzeren cilinder, \vijd in middellijn 2 M. waterdicht bevestigd. 1 )oor het nudden van den cilinder
gaat (le gesmeed stalen verticale ponipas waaraan de waaier is verbonden en waartegen de
cilinder is gecentreerd. Deze as k in de macliinekaiiier opgehangen 01) een kogellager envindt
aan haar henedeneinde cciie gelciding in een kruis, dat verbonden is aan cciie in dc cirkelvormige opening van liet aanvoerkim;ial bevestigde ringvormige gronciplaat. Op deze plaat zit een
afgedraaide rand waarover zich de sclioepen (1cr pomp niet cciie speling van enkele niillimeters
bewegen.Het geheel is er op berekend dat in rust op liet kogcllager maar weinig druk wordt
uitgeoefend dooi- dat liet opdrijvende verniogen van den cilinder ongeveer evenwicht maakt met
liet gcwicht van de pomp, en dat die druk naar weinig verandert hij werking van liet stoonigeniaal doordat dc reactie van dc pcnii ongeveer evenwicht niaakt niet dc vermeerdering van
liet opdrijvende vermogen van den cili nde r, tengevolge van den liorgercn waterstand in den
ponipkclder. Aan (leze voorwaarden kan evenwel wegens de veranderingen in de waterstanden
buiten en binnen , slechts tussclicn zckerc grenzen worden voldaan nu ecns is de resulteerende
bencden\vaarts gerichte kracht dan ook betrekkelijk groot, terovij 1 dan weder liet opdrijveiid
verniogen de overhand verkrijgt en liet kogellager geheel wordt ontlast. Met liet oog op laatstbedoelden toestand bevat de opli;inginrichting twee lagcrs boven elkander, welke beurtelings
dienst (ben zoodri de resultantc van alle krachten resi). bcnedenwaarts of opwaarts is gericht.
De constrnctie van liet geheel is verder zoodanig dat er in verticaic richting eene speliig van
enkele millimeters bestaat en de pomp in haar geheel de werkelijk iets kan opdrijven of zinken.
De pliatijzeren cilinder reikt tot 3.25 M. + NA. P. , (Tilt is tot boven den hoogsten buitenwaterbewegen zich

stand waarbij nog moet worden genialen. Dc hiigers van (le ophanging der

in een ol iebacl.
De \verkas van de stoonnuaclune vormt liet verlengde van de ponipas. De krukheweging
hecft plaats in een horizontaal vlak en liet geheel maakt den indruk van cene tandemivachine
clie po° om hare lcngteas is gcdraucl zoodanig dat (le stromschuiven boven op de cilinders
komen te liggen. De plaatijzeren ponipcilinder dient tevcns als vhiegwiel voor liet stoomwerktuig,
dat genionteerd is op een frune van getrokken ijzcren liggers , welke over den ponipkelder
doorgaan. De hio gedrukcilindcr heeft cciie nuddehlij ii van 3 O iii .M. , de lagedrukcihinder eene
van 640 m.M. de sloglengte bedraagt o.6o M., hict aaiital oiiiwentelingen normaal 90 per iiiiiiuut.
De machine is voorzien van een 1ortingsstri;ilcondens0r.
Voor de stoo)1i11)rOduCtie Zijn O)pgesteld (Inc I.ancashire-ketels voor cciie werkspanning van
S Atiu. overdnnk hij liet ivaxiili niu-vernlogen van l iet geillaiti zijn twee ketels voldoende en
dient de derde tot reserve. De ketels zijn vervaardigd van Siemens-Martin-staal met ebogen
froiitplateii en zijn elk voorzien van 6dne excentnische sto )kl)tiis van gcgolf(l ijzer , wijd 90 1050
ni.M. llke ketel heeft eene lengte \tii 7.30 Al. , eene niiddelhijn van 1.80 Al. , een roosteropper. Voor de ketelvoeching (liencn eene
vlak van 1.43 M 2 en een ver\carm(l oppervlak van 50 M 2
stOOliil)Oiiil) , ccli (h Iîard-iniecton en eene hiandlponip. In (le machinekamer is een loopkraan
aan geb riehi t.
et
ih ij (le p efiiidi lig ivercl voo r cle bepaling van liet w;iterverzet gebruik gemaa kt van l1
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Ilierniede werd (ie snelheid \aii liet naar de piip testrooiiieiide

water genieten in ccli van degeiiietselde pen kaiialeii aan de westzijde van het Sluisgebomv in
welke kanalen de rmien van den syphondinker t\\ee aan tivee vei
gd, uitloopen. Het andere
kanaal was tijdens de piefimtlii
door twee laTen sehuthalken niet kleivulhng afgedaind. Bij
cclie geniiddelde opv erhoo te van 1.12 \1. bedroeg de hoeveelheid opgebracht water per secunde
4.072 MV , zijnde mi nischoots de hij liet leveringscontract bedongen hoeveelheid. Het aantal slagen

van de niacliine bedroeg gemiddeld pi .4 per niinnnt.
i)e steeukolenloods , lang 16 M. en breed to M. is van gegoifd verzinkt plaatijzer op steenen
voet \( igens liet in fig. 17 aangeduide type. 1 )e dubbele dienstwoiii 1
voorden niachinist ei]
den stoker is liagelioeg Viii] liet iii fig. 21 voorgestelde type en Fust evenals de io ds op eene
v.;nidatnplenipi ng liet vooraaiizicht van de dienstwoning komt voor op h. 42. De sehotbaikloods
is van gegoifd verzinkt plamtijzer.
Voor de nitwatering vni liet gedeelte van den \Vaalwijkschen bnitenp kier dat be sten
liet af iviteringskmnaal is k( uien te liggen is een ijzeren duiker gebouwd wijd 0.50 M., niet
schuif, in de bekading langs den zuideroever van liet Oude Maasje binnen den svphonduiker.

Met de werken voor liet stoomgemaal , vereenigd niet (lie voor de uitwateriiigssi nis van liet
:mfo'ateringskanaal van 's-1 lertogenhosch naar l)rongel en

werd in liet voorjaar van 1

mangevangen. 1 let machinale gedeelte werd in IS98 gemonteerd en liet geheel in liet daarop
volgende voorjaar voltooid terwijl op 4 1aart 1 S0 9 dle proefiuialing plaats had nadat de nuacliine
reeds lierha;ildelijk voorloopig in werking was gesteld.. \anvankelijk bevatte de draaiende ophangin richting van de p ) Ii1d5 twee over elkander sclinrende ringen doch wegens invreting werden
deze in 1903 (100F liet kogellager vervaligen. 1)aar ook hierbij de invretingen der looprin en niet
(litbleven , werd liet lager in 1906 gewijzigd in dien zin dat kogels van grootere iniddeilijn
iierdeii aangebrach t.
De Xos/'n voor de gr nid- en kunstwerken van liet \Vaud ivijksche stoomgemaal zijn begrepen
in die van bestek N°. 214 dienst 1 $g6 1
zij komen voor liet grootste deel ten laste van
liet afwateringskanaal van 's-T-T er to geul) osc h naar 1) r o nge 1 en en worden derhalve in In ofdstuk X vermeld.
1 )e kosten van liet machinale gedeelte hebben bedragen /' 25 ,400.
(lie van de henoodigdlieden voor inventaris en bedrijf f 1064.05 , te zanmen derhalve .1. 26,464.05.

H1:T Zul] )lRKANAÂl, VO( )R AF\VATI;RING l.:N SCTI10- pv1-\Awl'.
liet kanaal begint hij liet \\aal mijksclie stoonigeniaal, volgt dcii hinnenteen van den zi iderrivierdijk en eindigt in liet ( )ndc Maasje hij den niond van de Labbegatsclie vaart, liet bestaat
feitelijk uit tii ee, onderling in apen gemeenschap zijnde deden , waarvan liet eerste lang 1400 M.
loopt tot aan (le \Vutal\vijksche haven enhoofdzakelijk is bestemd voor \vumterafv er en -miiver, terwijl liet tweede ,beneden de genoenide haven gelegen deel lang 3440 M. , tevens in
de sclieepvaartbelaugen van Waal wijk moet voorzien. De hodemsdiepte bedraagt 2.44 M.

N.A.P.
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bij eene breedte van S M. voor liet eerste deel en van 10.50 M. voor liet tweede deel deze
afmetingen zijn ongeveer in overeenstemming niet die van het gedeelte van liet Oude Maasje
hetoelk

(1001-

dit kanaal is vervangen. Aan beide zijden van liet kanaal zijn bovendien bcrnien

N.,\P.) breed aan de rivierzijcle i \I. en aan de landzijde
maaiveldshoogte (034 M.
0.50 M. gelaten ten einde tot verbreeding te kunnen overgaan indien zulks noodig mocht

01)

blijken en tevens

(mi

niet onmiddellijk tot kunstniatige verdediging genoodzaakt te zijn, bijaldien

door de werking van Cl) en vloed of door die van den 11atr50jksclien overlaat in de jaren
die nog aan de opening van den Maasmonci zouden vooraf;ian de taluds en de bodem van
liet kanaal sterk mochten worden aangegrepen. Om gelijke reden zijn , in verband niet (le
zanclige geaardheid van den grond , zeer flauwe hellingen voor de kanaalboorclen toegepast
namelijk 31 op 1 van den bodem tot den berm en daarboven 5 01) T , terwijl bovendien rietbeplantingen zijn aangebracht. Eindelijk vertoont de zuiderrivierclijk langs liet t\veede kanaalgedeelte 01) liet peil van 2.11 M. + N.A.P. een berm breed 5 M. die tot jaagpad dient.
In aansluiting niet de bestaande bekadingen vui liet Oude Maasje , de \Vaalwijksche haven
de Sprangsloot en cle Labbegatsche vaart zijn langs den zuideroever van liet kanaal \vaterkeeringen gelegd ter breedte van 1.50 M, op liet peil van 2.11 M. -j-- N.A.P. Aangezien deze
ivateikeeringen bij werkingen van dcii laardiwijkselien overlaat aan krachtigen overloop van het
zuiden naar liet noorden weerstand zouden moeten bieden , zijn clan aan zeer flauwe beloopen
gegeven , nnil. van 5 op T aan de noordzijde en vni 4 op i aan de zuidzijde in cle eerste
jaren na den aanleg wei- den de kaden jaarlijks vddr den ivinter bekramcl.
In flg. 40 en mI zijn twee dwarsprodelen van elk der heide kanialgecleelten ckln opgenomen.
In (le bekading langs den zuideroever van het kanaal zijn tel) behoeve van de aangelegen
polders , acht ilciikers gebouwd , uit. dan voor liet gedeelte van den — Buitenpolder van Baardwijk , dat he\vesten liet af\vateringskanaal 's 1 lertogenboseli—Drongelen is gevallen , twee
voor den Buitenpolder van lesoyen" en drie voor de Groote ()ucle Straat" ; langs den binnenteen van elk kadevak is eene \vaterleidling gegraven.
De duiker voor den J1atrdwijkschen huitenpolder,, wijd t .70 M., is genietselcl en voorzien
van eene \vachtdeur. De loozingsniicicielen voor den \Vaaloijksclien huitenpolcler bestaan cut
een ijzeren duiker, wijd i M. , niet steenen schuifkoker, en cclie steenen slcus , voorzien van
vloedpuntdeuren en twee schotbalkrijen , niet eene breedte in den dag van 3.15 M. Voor den
Buitenpolder van Besoyen zijn twee steenen duikers , elk ivijcl 1.50 M., gebouwd en voor-de
Groote Oude Straat" (11- je ijzeren duikers , elk wijd 0.75 M. Behalve de groote slcus van den
Buitenpolder van \Vaalwijk, zijn clie duikers gebouwd in den geest van de in de fig. 32, 33 en
34 aangeduide typen.

De uitvoering der grondwerken van liet zuiderktnial was voorgeschreven in liet bestek tot
1 890-1894) clie van

vorming van liet riviervak llooge Maasdijk—1 lagoort (N> 170. dienst

den duiker van den Baarclwijkschen bcntenpolcler in bestek N°. 20, dienst 1 86—i $99 en clie
van cle andere kunstwerken in bestek N°. 179 dienst 1890-- 1892 de kosten zijn derhalve in
clie van hoofdstuk 1 begrepen , behalve clie van den duiker voor den Baardwijkschen buitenpolder,
welke in hoofdstuk X in clie van liet bestek voor de uitwateringssluis van liet kanaal 's-FIer-

HooJds/,i/
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togenboschDrgelen zijn begrepen. Met liet graven van liet gedeelte zuiderkanaal , Oostii aarts van de \Vaalivijksche haven werd in April 1 1 aangevangen op 2 J ciii 1 p2 werd
liet door dcii 1 'roviiieialcn \Vatei-staat opgenomen waarna liet Oude Maasjc nabij l ie t boveneinde van dit kanaalvak nog in den 101)1) dier maand werd afgedamd. Met de vorming van liet
zuiderkanaal ten westen van de \Vaalwijk.sche haven werd in Maart 1892 a;Lngcvangen ; op 2p
N )vcmlibcrl.day, werd dit kanaalgedeelte door den Provineialen \Vaterstaat o)genon)en en alstoen
voor de scheepvaart opengesteld De uit de beide kanaaivakken gegraven engebaggei-de grond
werd onnudclel lijk in den znidei'riviei-dij k veruei- kt. Het verkeer Over (id) grindo-eg genaamd
de hitsteeg, welke liet oostelijk kitna;dgcdeelte doorsnijdt werd in verband niet de vordering
der werken dcii 7 October T
1 opgeheven en ecnige jaren later, hij de voltooiing van liet
\Va;il ivijksche stoomgemaal hersteld.
DE P(1)LDLRS V-\N B\ARD\V1JK IY \VAAL\VIJK.
let 1 usselien de \Vad iiijksehe haven en liet afwateringskanad 's-1 lertogenbi scli1 )rongelen gelegen \ ijfde afivctcringsgebied onivat liet westelijk deel van den huitenpoldei- vni
13 aard wij k, dcii buitenpolder van \Va al wij k en de twee gel ijkn;tniige biinenpolders. Dit gebied
ligt zoo hoog dat cle afi atering op liet zuiderkanaal d( )or niiddel vaii de hovenoniselireven
duikersl uizen , zonder behulp van benial ing heb) orl ij k is verzekerd.

lIet znider;ifivateringskanaal , dienende voor de waterlossing- van gebied VI, begint in dcii
buitenpoldei- van hiesoven bij den intwitteringsduiker van dcii binnenpoldei- van dien naam(aan
liet znidelijk einde der Rottevalwetering) loopt in westelijke richting-,

agsloom
langs den buitenteen van dcii \Vinterdijk en breekt ongeveer lialvcl'\vege tussehen de sprangsloot
en de 1 .ibbegitehe Vaart dooi- dien bandij k heen , om vervolgens hin neiid ij ks , tfivissc1end in
/nid\\ LSLLI lil L ii ct Ii 1 L Lii ccci dii LtLl 1 kL richting, n lLnoL L\ cliii idi
itii dcn \\ iii LUi cli
en den Acliterstenclijk te lul pen tot aan de grensscheiding tnsschen den Geeombinccm-den Groot\\'a.si nkeliemi Cl] Ricanisdon kseheii l3nitendijkschen bI oipoldei en den Nieuiven lluitcnclijkschen
hooi 1 Ider; ]liet- krnist liet kanaal den Achterstendijk cii loopt in noordwestelij ke richting volgens
de genoemde grensschciding- naar de uitwater ingssluis aan den linkeroever van liet ( )ucic Maasje
nabij de zuidcrhaven van liet K ci ze rsvee r. Het kanaal ligt niet geen van cle doorsneden
binnenpolders gemeen alle loozen claan p cb lor middel van duikers en sluizen. 1-let water van
de hewesten de Sprangsloot gelegen Langstraatschc bnitenpoldci-s wordt door vier zijkanalen
101)1 )cnde ililgen eg in cle nchiting noord-zuid , op liet kanaal gebracht. 1 let eei-ste zijkanaal
ligt langs cle westzijde van cle Springsloot en inondt in liet buitenchijksche vak van liet hoofdkanaal uit; cle drie andere zijkanalen brckeii elk voor zich doom- den \Vinterd ijk heen , achtereenvolgemls ongeveer halverwege tusschien de Labbeg- atschic Vaart en de Capelsche haven, cle Capelselle haven en de Vrouwkcns-Vaai-t , de Vrouwkens-Vaart Cl] de lÇerkvaart. Cmikelc van de
buitenpoldei-s liggen niet deze zijkanalen gemeen. Zoowel liet hoofdkanaal als dc zijkanaleii
zijn tel- weerszijden bekaad. Tussclmen den Achiterstemiclijk cmi cle Liitwitterimig'ssluis aan liet Oude
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Maasjc is ings liet rechterkanaalboord Ccli \vatervrijC dijk gelegd ZO()dat liet tusschcn dit
kanaalvak en den Kcizerswcg besloten p Idergebied niet nicer buitcndijks is gelegen. 1 )it gebied
loost op het kanaal door middel van cclie langs den binnenteen van den zuidei-veerdani van liet
K e iz e i- svc er gegraven en oost\vaarts tot in het kanaal doorgetrokken waterleiding.
V[ s es emd
i
g
,v
liet zuiderafwaterin g
om in de waterlossing van (le d( S rsncden Liuigstraatsche binnen- en buitenpolders te voorzien
telkens zoodra de vrije loozing op liet ( )ndc ALtasje door liooge ebbestanden wordt belemmerd.
fle voormalige suatiemiddelen doen in tijden van geen vaterbezwatr dienst evenals voorheen
dc waterleidingen en vaarten welke in dc binuenpolders door het kanaal zijn gekruist, zij ii d
niiddel van svphonduikers daaronder door gevoerd ten einde de verbinding met liet Oude
Maasje in stand te doen blijven. Naast de uitwateriigssluis in dcii benedenniond van liet kanaal
is ccii schepradstoomgemaal gebouwd niet behulp waarvui liet kanaaipeil in tijden van veel
waterbezwaar wordt gehandhaafd.
()p het kanaal kunnen dc volgende polders loozen
hun enpol ders.
hinnenp kIer van Rcsoyen.
Sprang.
Vrijh even-kapel le.
's Grevelduin-Capeile.
T )e Binnenhijsters.
Flijsters.
Groot-\Vaspiksehe en Raamsd nksclic binnenpoldcr.
()ude Nu ren polder.
Oude polder.
h. Bnitenpoiders.
Buitenpolder van Besoven.
Polder binnen de ( )ucie Straat
de Groote Oude Straat.
de Siobben.
De Oostersche Bnitendellen.
Polder de Kleine ( )ude Straat.
1 )c \Vaardjes.
De \Vestersclie TIn i tendei len.
Polder Nederveen-Capelle. (1-let \\cstvoorland ).
Over Vronwkensviart.
de llntendlellcn.
boven de Kerk.
Groot-\Vaspiksche en Raanisdonksche buitcndijksche hooipolder.

/ .
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(. \/oorilialige hniteiipu]deïs.
Nieuwe hiiitendijkschc houipolder (dc \Ver('l<anipen c. a.).
I)e gecoihiiieerdc aanwasscii (liet ziiid-

st(jl ijk gedeelte).

1>( )Ider ten oosten de Kil.
1 )e lioof(1afnietingen van het kanaal ziin als volgt

Kanaalv akken.

\aii hel. \vurteleiiicle tot dc

Lengte.

I(( )deiii5l)icedte.

Rodenisdiepte.

liluitiug van liet

zijkanaal langs de westzijde van de

priigsluot

II 9

\1

1

M.

1.25

X.A.P.
M. ---"

Van dc aansluiting van genoemd zijkanaal tot den
(liiiker in dcii \Viiitcrdijk....................

52$

1 let u5tcliTk dccl van liet binncncliksche vdç
1 let ivestcliik deel van het binncndijkschc vak
Van den ,\clitersten dijk tot de uitoateringssluis

4235

2.50
.,

4653

aan liet ( )ude Maasje.......................
Nabij dc sluis verruiniende tot .................

2085.50

lIet bovenste zijkuiaal........................

870

5
6

2

10

2.20
2.45

1

1.25

1

1 .25

...........................

$92

der(Ie

..........................

736

1

benedeiiste

..........................

690

1

'le zamen

1.80

2$

t\Veedc

.,

1.25

.,

.,

±

±

1.25
1 25

-

14808.50

1 )e kanaalborden hebben overal een beloop van 2 op
liet huitenkanaal tusscheu de nitwateringssluis en liet Oude Maasjic heeft eene minste bodenisbreedte van 10 M. verwijdeude naar (le slcus en naar liet ( )ndc M;iaje tot 24 M. bij eene
b deiiisdiepte van 2.45 M.
N. A .1'. en bcloopen van T tot 2 1/ op i
t let bi nnendijkscbc gedeelte van liet h( )ofdkanaal is aan beide zijden ingesloten door ivaterscheidingen waarvan de kruin ligt up ruim 0.50 M. + N.A.P. Voor zouver deze waterseheidingen
tot uit weg moeten dienen v or de aangelegen gronden hebben zij cciie kruinsbreedte van 6 \1.
overigens van 2 M. Aau de landzijdc dezer ivaterleidingen zijn v ur zooveel noodig waterleidingen gegraven waarin duiuiien tot uitweg van perceelcu zijn gelegd.
lIet buiteudijksche kanaalvak is tusschen liet zij kanaal langs dc Sprangsloot en den duiker
in dcii \Vintcrdijk aan den reehteroever begrensd door cene kade waarvan cle kruin breed
2 M . , ligt op 2 M. + N.A.P. en de beloopen eene helling hebben van 2 p T binnen en 4 up
1

buiten. ()uk liet zijkanaal langs dc prtngsloot is aan de westzijde door eene kade van de
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genoemde afmetingen begrensd terwijl de hestanide kade langs de westzijde van de Sprangsloot tot clie afmetingen is verzwaarcl. Ten nouIen van de oniseli reven kade langs het hoofdkanaalvak is tot toegang naar de noordelijk gelegen landen een gnndweg gemaakt, lang 385 Al.
die \vestwaarts door een oprit toegang geeft tot den \\interdij k .T)e kade aan de noordzijde
van het kanaalvak beoosten de Sprangsloot heeft eene krninsbreedte van 5 M. en daarover ligt
een gi-indweg, lang 90 M. t oeg,;uig, gevende naar eene aan het verlengde zuidelijk einde van
cle Sprangsloot gehou\\de los- en laadplaats waarlangs eene houten besclioeiing. lang 31 .50 M.
reikende tot cle hoogte van 2. \[. - N.\. F. met keihestrating clirachter.
De drie westelijk gelegen zijkanalen zijn ingesloten door waterscheidingen breed 2 i\I., ter
hoogte van 0.50 Al. -4- X.\ P.
Van den Achtersten dijk tot de uitivateringssluis aan het Oude \Itasje is langs cle oostzijde
van het kanaal een bandijk gelegd niet cclie kruinslioogte van 3.90 Al. + N..A .1. cciie kruinsbreedte van 6 M. een buitenbeloop van 3 01) 1 en een binnenhelool) van 2 01) T . Langs cle
rechterzijde van het l,uitenktnad is deze dijk als havendam verlengd, liet linker-sluishoofd is
door een watervrijen dijk verbonden niet het clij kspltteau hij cle zuiderhaven van het Keizersveer; deze dijk heeft eene hoogte van 3.80 M. -F N.A.i. een krninsbreedte van 4 M. tot 8 M.
en beloopen van 4 op 1 en 3 op 1 .j\an (le westzijde van liet kanaalvak tussehen den Achterstendijk en cle uitivtteringsslnis wordt cle waterscheiding gevornici door cciie strook grond breed op
de krcun 5 M. en hoog i -,Al.. -- N.A.P.
1L)\varsproflelen van het kanaal zijn voorgesteld in fig. 44.
or cle witerlossing van de aangelegen 10 Iclers op de achtereenvolgens te noemen kanaalvakken zijn de volgende werken geniiiiikt

Een steenen duiker wijd 1 .50 AL n;Lhfl liet w )rteleilldle voor den hnitenpolcler van Besoven,
niet schuif en waehtclenr.
Een ijzeren duiker, wijd 0.50 M. nabij de Kleisteeg, voor liet zuidelijk deel van het waterschap Binnen (le Oude Straat''.

11.

1Il'!'

,'ljI.\N\.\I.

I,;\>,Ci Iii'. -4l'

Twee ijzeren duikers elk wijd 1 IM. , niet klep en schuif, aan liet noordelijk einde, cle eene
ten behoeve van liet \Vaterseliap ,,liinnen de ( )ude Straat" en cle andere voor liet \Vaterschap
,,Over cle Oude Streit''
1111.

iii:'i 'I'\VIIl)l

ZIjK\N\\l..

Drie ijzeren duikers , elk wijd 0.50 i'vT. , niet schuif, nabij liet noordelijk einde , resp. voor
cle \Vaterscliappen ten \Vesten van de Vrijhoevensclie Vaart", ten \Vesten van den Nieuwendijk niet de Aiinivassen" en de ()ostersche Buitenclellen''.

25C

420

2.

.

9.22

2 90.

/

970
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IV.
T\\ee ijzeren duikers elk wijd 0.50 M. met schuif, onder den landiveg de Oude Straat
resp. voor de \Vaterschappen ,,ten \\esten der Capelsche Vaart en het Veerpad' en Klein
\Vaspik".
Twee open ijzeren duikers elk wijd 0.50 Al., tot verbinding van liet \Vaterschap de
\\estcrsclie fluitendellen" met het zijkanaal.
V.

iii:i \lIRII ()I \V1S. ..I:!,1jI.sF1: ZIJ1Ç.\N\\I,.

Het kanaal staat in open verbinding niet de \victerleiding langs den zuiclerteen van !)e Oude
Straat" en client tot uitwatering van de buitenpolders tusselien de Vrouwkensvaart en de Kerkvaart.
VI.

iii'i 1i()FI)K.tN\\I. 1't5ClIIX 1)EX \Vl\TIkI>[[K 1

l)!N .\(T1'1]k[TX 1)TJIÇ.

De kunstwerken in dit kanaalvak dienen ten dccle voor cle uitivatering van de polders en
de waterleidingen of vaarten 01) liet kanaal en ten dccle tot herstel van de \vatergenieenscha)
tusschen de afgesneden deden dier vaarten onder liet kanaal door. \Vegens dit t\veeledige doel
bestaan die kunstwerken ten dccle uit steenen en ijzeren (luikers Cl) ten deele uit ijzeren syphons
met gemetselde landhoufden. Met uitzondering van éénc (de Kadesloot) brengen de vaarten
tijdens belemmerde vrije loozing op het ()ude Maasje , haar water ter plaatse van de kruisingspunten op liet kanaal waartoe in de gemetselde landhoofden van de syphons uitstroomi ngsopeningen zijn gespaard , door schuiven afgesloten. 1)e langs drie van de doorsneden vaarten
loopencie kunstivegen zijn door middel van bruggen over het kanaal heengevoerd, welke bruggen
telkens met den svphonduiker tot dti kunst\verk zijn geconibineercl. De buizen der syphons
komen aan beide zijden van liet kanaal uit in gemetselde aanvoerkanalen, (lie hij de evengenoenide
syphons met bruggen mede zijn overbrugd ten behoeve van de voortzetting van den landl\veg
aan de andere zijde der vaart.
De drie syphoncluikerbruggen zijn gebouwd op cle kruisingspunten van liet kanaal met de
1-loogevaart , de Nicu\vevaart en de Vrouwkensvaart. De constructie en de afmetingen van clie
kunstwerken blijken uit flg. 45.
Voor de doorvoering van de waterleidingen , genaamd de Bijsters , cle Kadesloot en de ZijI
onder het kanaal zijn dergelijke syphons gebou\\ d zonder bruggen de Bijsters en de Zijl kunnen
tevens op het kanaal h)ozen.
De afzonderlijk gebouwde duikers zijn
een steenen duiker, wijd i M. , ten behoeve van het zuidelijk gedeelte van den Binnen( dder van Vrijhoeven—Capel le;
een ijzeren duiker ten behoeve van liet benoorden het kanaal tusschen de Hooge Vaart
en het tweede zijkanaal gelegen deel van den Binnenpolder van 's_Grevelduin—Capelle
een ijzeren duiker ten behoeve van het benoorcien het kanaal tusschen genoemd zijkanaal
en cle Nieuwe Vaart gelegen deel van dien binnenpolcler
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een ijzeren duiker ten behoeve van liet henoorclen liet kanaal tussclien liet derde zijkanaal
en de Vrou\vkensvaart gelegen deel van dcii Binnenpolder van 's-GrevelduinCapel1e
een ijzeren duiker ten behoeve van liet benoorden liet kanaal tussehen de Vrouwkensvaart
en liet vierde zijkanaal gelegen deel van de Binnenbijsters
een ijzeren duiker ten behoeve van liet benoorclen liet kanaal tusschen liet vierde zijkanaal
en liet Kerkpad gelegen deel van genoeniden polder
twee ijzeren duikers nabij liet 1-lerinenzeilselie veer, ten behoeve van den Groot-\Vaspikselien
en Raamsdonksehen linitenpolder.
De ijzeren duikers hebben eene inwendige iiiiddellijn van
VII.

iii't IÇÂNA\J,V.\ l\L usscn

i:

ii

xci iui:ii,

t 1jK

0.50

ix

M.
iii U11W\TERINOSSLLIS

\\N I1l1, ()U )E 1\LcASJ1'.

Een weinig ten zuiden van de sluis is de waterscheiding langs liet linker kanaalboord
onderbroken door eene waterleiding, waardoor liet tussclien het kanaal en den Keizersweg
gelegen poldergehied op liet kanaal afwatert. l)eze ivaterleicling is oostwaarts van cle Kil als
cciie omlegging van (leze te heseliouwen en heeft aldaar eene hodenisbreedte van 3 00 M. op liet
N.A.P. zijnde ongeveer de afmetingen van de Kil waarlangs de polder cle
peil van 1.74 M.
\Verfkanipen e.a. , verreweg liet grootste deel van liet genoenicle poldergebied, af\vatert. Westwaarts van (le Kil is de waterleiding tot aan den Keizersiveg 01) 2.50 M. breedte, ter diepte
van 0.74 M. —i-- N.A.P. doorgetrokken en van de Kil door een duiker afgescheiden. Langs de
zuidzijde van dit deel (1cr waterleiding is eene breede sloot gegraven, waarili de slooten van liet
aangelegen deel van de Gecombineerde Aanwassen'' uitkomen en clie door een beer niet selitnf
1) Oostivaarts van de Kil is de waterleiding bekaad, grootenvan de waterleiding is afgescheiden.
deels tot 2.36 IE + NA. P. 1 In clie bekading ligt een duiker ten behoeve van (le waterlossing
van liet poldertje >en Oosten de Kil".
\Vaar de \Vinterdijk door liet hoofdkanaal en door de zijkanalen wordt gekruist, zijn steenen
cluikersluizen gebouwd voorzien van eene schuif en eene ivachtdcur (lie sluizen zijn van de in
fig. 46 voorgestelde constructie. De sluis van liet hioufdkanaal is wijd 1.50 M., declrenipel ligt
op

1.50

M.

N.A.P. De sluizen van de zijkanalen zijn elk wijd i .40 l\'I. en liggen niet den

drempel op 0.70
De steenen en ijzeren duikers langs de verschillende kanaalvakken vertoonen in hoofdzaak
de in de fig. 3 2 , 33 en 34 aangeduide typen. Zoowel de afzonderlijke duikers als cle syphionduikers zijn voor zooveel noochig, door nieuwe ivaterleiclingen niet de bestaande in verbinding

) De vater]eiclingen en kunstwerken ten westen van de Kil zijn ontworpen en uitgevoerd toen voor de voorziening in de afwatering van het gebied ten westen van den Keizersweg nog andere cicnlzbeelclen voorzoten, (lan
later tot uitvoering zijn gekomen. Thans zouden (lie werken van meer eenvoudigen aard kunnen zijn.
) Voor liet tijdperk, dat na den aanleg van den zuiderveerdam nog zou verloopen, alvorens de werken voor
de zuiderafwatering hij Keizersveer zouden zijn voltooid, was clie \vatcrleicling (de onigelegde Kil) in Open verbinding gebracht met het oude daasje, zoodat eb en vloed zich daarin (leden gevoelen. Vandaar die hooge bekading.

