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Fig. 46. Z/rideraf\v1ttcrinskanaal. fl/Ii]eI1uis in dcn \Vintcidijk.
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çcbracht. Voor de horging van do scliotbalkon der duikers zijn drie kloine loodson van geg()lfd
vorzinkt plaatijzer op stcenon voot luigs hot kanaal gobouwd rosp. nabi den \Vintcrdijle de
Vrouivkcnsvaart en dc Ziji. 1)o duikers on (10 syphons ivorden deels bediend door het botrokken
\Vaterschaps- of Gomeontebestuur, doch grootendoels van Rijkswege.
Bij de kruising van hot kanaal niot den Achtersten dijk is eone vaste brug gebouwd met
steonen landhoofdon op houten paalftiiideer ing en ecno dagivijdte van $ M. het dok broed
Al.,wordt godragen door ijzoron liggers. Behalvo ter plaatso van (le
tusschen de leuuiugon
reods gonoonido
liet (10 svphonduikers verbondon bruggen in don 1-loogevaartsehen \vog den
iouwoviartseheii weg en den Vrouwkensvaartsehen wog is het kanaal overigens overbrugd
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Ii. 47. Afs1uitiiis- en ljeiii 1inywerken aan den benedenninnd van liet
zuiderafn itorinnskanaal. Situatie.

in den \Vi] loniswog, hot Rorkpad dcii Pr( ivinciileu \vog te \V aspi le do Kadostraat cii (1011
laudweg van dcii nieuwen huitondijleschen naar den Gecnmbineorden Groot-\Vaspileschon cii
Riamsdonkschen buitendiikselien hooipolder. Dozo bruggon zijn van dozolfde sanienstolling als
clie in den .\chtorsteu dijk de wijdto bedraagt 5 i\l. tot S ,- Al. tussehen de landhuofdoii en
4.50 \I. tot 5.5o M. tussehcn de louniugen. De landhonfden rusten op cciie gekoppelde houten
1aalfundoeiing.
on zijn door opritten en grindwegen mot de bestaande wegen vorboncien. \/an
laatstgenoemde brug geeft bovendien een grinclwog toogang tot cciie langs het Oude Maasje
gobouwdo los- en 1iadplaats; clezo is lang 32.40 M. en hoog 2 JM. -j- N.A.P. en wordt gevormd
De bru
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dis ir ccii ijzeren raaniwerk met tiissclienemetselde keivelven ip cciie houten paaIftiiidceriii

liet

1)l;tteau is met keien bestraat.
De li44iii4 van den l.swal met

iievink blijkt uit b4.
voorstellende de situatie dci
- swcr ken aan dcii hcnedenmoiid van liet kanaal. i let bintena;tnziclit van
deze werken is voortesteld in 6k• 4.
afsluitinks- en beiili

De nit\vatermkssl itis heeFt twee openingen elk wijd 5 M. en elk vm irzien van een paar
houten vlueddeuren C u ecn paar houten ebdeuren. De slagdrenipels liggen 01) liet peil van
2.66 N L ± N.A.K de dekzerken op 3 .61 NI.
N.1\.l. Over de sluiskokers die overigens open
zijn 1 ikt cclie v etbrug (lie dc

l° ren cli iagt nondig voor liet ver voel- van de sein tbalken.
De sluis is geClindeercl op houten palen en v()orzicu van drie bctoukotfci-s reikende tot
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li. 4.

\fsluulin1.- en bellicilingswerken aan dcii ijenedenniond van liet
zui de ra te n t ci in gs hiii zal. i iii te no fli. uit.

4.69 M. --- NA t. en 494 M. ± N.A.P. zij is opgetrokken uit nictselivci-k met toepassing van
iiardstcen voor lii ckbli ikken draagstcencn cnz. De vloeddeuren reiken tot 3.36 Al. - NAt.
1 Al. - - NA t. alle (leuren zijn voorzien van ijzeren schuiven en windwerkcn.

(le cbdcurcn tot

Voor liet inbrengen van dc sehotbalken zijn kraantjes aangebracht. De stortcheddcii zijn van
ztiilenbasalt op pcun, rijs en riet de aarden belonpcn hebben cenc verdediging van zuilenbasalt.
De stoomivatermolen zijnde een schcpradgcmaal met ddn scheprad is aan de zuidzijde
van dc cutwateringsslcus geplaatst. 1-let hoofdgebouw bestaat uit drie afdcelingcn: de noordelijkste, groot 5 .30 M. bij 1 340 M., bevat liet schcprad, de volgende, groot 5.1 M. bij 13.35 M.,
0
de machinekamer, en dc zuidel ijkstc , groot 6.70 Al. bij 16 M. liet ketelhuis. Het gcb toe is
opgetri ikken uit baksteen op cciie paal fundeering de bekapping bestaat uit geg )lfd verzinkt
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piaatijzer. De gemetselde schoorsteen staat aan de zuidzijde van liet gebouw en is afzonderlijk
opgetrokken op cciie paalfundeering. Tegen liet schepradgeb )UW aan is cciie schotbalkloods
gebouwd van gegolfcl verzinkt plaatijzer op steenen voet.
Afgescheiden van den stooinwaternioien zijn voorts ebouwd cciie steenkulenlo ds groot
16 Al. bij io M. van de in fig. 17 aangeduide sicnstelling, een magazijn met smederij groot
6 M. bij 5 10 M. van baksteen onder een pannendak en eene dubbele dienstwoning voor dcii
machinist en den stoker. Like woning bevat cciie keuken cciie woonkamer met twee bedstcden,
cene bovcnkamer benevens zolder, kelder en portail. liet woningbiok is een gemetseld ebou\\
en rust op een roosterwerk van gecreosotccrd deimenhout. 1)e
met topgevels en piinendd
steenkolenloods staat eveneens 01) een roosterwerk , liet magazijn is gefundeerd op staal.
liet scheprad wordt bewogen door cciie tweeling-machine niet horizontale cylinders elk
voorzien van ccii stoonimantel. De middellijn van eiken cylinder bedraagt 470 niM. , de slaglengte 600 inM. l)c beide clrijfstangen werken op ddnc as, waaraan een getand rondsel is verbonden , dat grijpt in den omtrek van een kamrad bevestigd op cle schepradas. De niiddellijn
van liet rondsel bedraagt op den steekcirkcl 0.423 M. , clie van liet kamrad ongeveer 6 1. liet
vermogen bedraagt normaal 110 1. l?.K. bij 56 oiiiwentelingen per minuut. 1)c twee cylindrische
gol fd
is
ketels zijn van liet ge\vijzigdlc Lancashirc-systcem, niet ddnc excentri s
ijzer, wijd T .25 AL 1Pke ketel is lang 10 M. , breed 2.20 AL, en bezit een verwarmd oppervlak
van $6 M 2 de werkspanning bedraagt 5 1 Atm. Een der ketels dient tot reserve. De assen en
stangen van liet stooniwcrktuig zijn vervaardigd van gesmeed staal , liet ronclscl en de rand
van liet kanirad van gegoten staal , de ketels van Siemens-Martin-staal.
liet schcpracl heeft cciie micldellijn van 7.50 M. , bij cciie breedte van 2.50 M., er zijn 22
rechte schoepen bevestigd aan drie gegoten ijzeren sterren van 3.40 M. niidclellijn ; de gesmeed
stalen wateras heeft cciie nuddellijn van 0.40 M. in de halzen. De middellijn van dcii afscliotcirkel bedraagt 1.720 i. 1 Jet rad is samengesteld uit gegoten en gesmeed ijzer. iuitcn liet rad
is een beweegbare houten opleider amigebraclit. liet \vaterverzet bedraagt normaal 250 Mk bij
N.W. i)
oinwentelingen per minuut en een kanaalstand van 0.20 M.
liet scheprad niet gebouw is voorgesteld in dg. 49. T-let machinale gedeelte van liet zuiderstoomgemaal is geleverd door cle Maatschappij van scheeps- en iverktuighouw Ee enoord'
(toenmaals (le Nederlandselie St )mb( ot-niaatscliappij) te Rotterdam.

)1 ONTEI( ENIXO.

De eerste ter-visiclegging van de onteigenings-bescheiclen ten behoeve van de \Vcrken tot
voorziening in de afwatering der landen tussclien Vlijinen en de Donge had in 1894 plaats
binnen de gemeenten \Vaalivijk Besoyen \TrijhoevcnCtpelle, Capelle, \Vaspik en
Raaniscl on k. Ingevolge de alstoeu ingebrachte bezwaren hoofdzakelijk gericht tegen de outivorpen afsluiting vaii liet Oude Maasje , werd liet plan gewijzigd , zooals in cle iiileicliiig van dit
hoofdstuk is omscli reven , als gevolg waarvan de oiiteigeiiiiig biinen cle genieente \V aal wij k

Ze de noot op hO. 162.
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kwam te vervallen. Bij Koninklijke Boodschap van 26 April 1895 werd een ontwerp van wet,
verklarende het algemeen nut van deze onteigening bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Cl
ingediend en ZOO\VC1 door deze als door de i.erste Kamer, resl). in de zittingen van 26 Juni
11 Juli 1 895 , zonder huofdelike stemming aangenomen. De wet werd in het Staatsblad n°. iii

van 13 Juli 1895 afgekondigd. Vervolgens had in de maand September day. cle tweede tervisielegging plaats en geschiedde de eindaanwijzing van de te onteigenen perceelefl bij Koninklijk
Besluit van 9 Januari 1896 N'. 6. 1)e aankoop van de langs minnelijken weg verkregen perceelen
had in de jaren 1896 en 1897 plaats; voor de overige perceelen m-crcI de onteigening in laatstgenoemd jaar voor de betrokken rechtbanken aanhangig gemaakt. In den 1001) ian 1898 werden
de laatste perceelen bij rechtelijke uitspraak in eigendom verkregen. De onteigende oppervlakte
bedraagt in het geheel 63.8941 H.A. 1)
Krachtens de onteigeningswet van Ii December 1885 (Staatsbiaci N°. 234) waren een tiental jaren vroeger reeds eenige gronden nabij de benedenmnoncliug van het kanaal bij het Rijk in
eigendom overgegaan.
Li1V( )Ittl NO 1 )i1t \V11< K IN.

Met den bouw van cle dubbele uitwateringssluis werd in het najaar van 1887 begonnen en
voo r het einde des jaars was het lieiiverk voltooid. Op de deuren en cle aanaarclingen na, waarmccle voorshands wcrel gewacht kwam cle sluis in November 188$ gereed. De ivaterleiclingen

en de duikers ten Oosten en ten Westen van de Kil zijn in 1888 emaakt, te zamuen niet den
zuiderveerclain.
Tegen het einde van $95 wercleii auhesteecl het voltooien van cle cntwateringsli1is het
stichten van de gebouwen voor den stoomnwatermolen en het uitvoeren van cle bijkomende grondo
c. a.
en kunstwerken nabij Ke i ze rsve er terwijl tevens voor (le levering van liet stoniwerktuig
werd gecontracteerd. Deze werken \verdeml in den aanvang van 1897 voltooid; cle proefnialing
niet liet stoomgemaal had plaats 01) 27 Maart van genoemd jidiu. Het kuiaalvak tusschcn den
Achtersten dijk en de uitwateringssluis werd in 1897 ilangevitngen en voltooid. Met het hoofdkanaalvak buiten den \Vinterclijk en cle zijkanilen was zulks in 1898 het geval terwijl in Juni
van dat jaar met cle vorming van het hinnenclijksche kanaalvak werd aangevangen , hetwelk in
den aanvang van 1900 werd voltooid. Ilet kanaal werd toen in gebruik gesteld. In Juli

1900

kwamen de drie sch(tbalklooclsen langs het kanaal gereecl , terwijl ten slotte in 1902 de twee
ijzeren duikers aan het Flermenzeilsche veer werden gebouwd.

) In deze oppervlakte zijn ook begrepen de gronden mm de werken ten behoeve vmn het afwateringsgebied \11.
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ide kosten hebben bedragen als volgt
Onteigenin g

i
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van deskundigen
Bestek N°. 127

1
dienst 1887

251286.96')

wegens het bouwen van eene

dubbele intwateiings- en inlatsluis aan het Oude Maasje nabij
Keizersveer ............................................
bes1Iek N°. 209, dienst i $95
t 896, wegens het maken van

.1

41,751.—

twee cltnkers , liet voltooien van de uitsvateringssluis , en!. ........
Overeenkoiiist voor liet leveren en stellen van liet machinale

108,000.--

gedeelte van den stooinuatermoleti ......................... ...
Bestek N°. 195, dienst i 86— 1 89$ wegens het maken van
een gedeelte van liet Zuiderafwateringskanaal , vanaf den Ach-

42,650. --

tcrschendijk tot aan het ( )nde Maasje .........................
1 lestek Ni 23 1 , dienst i 87 1899 wegens het maken van

105,586.30

ccii geh n\ niet aanhoorigheden voor den te stichten stoom water molen aan het Zniderl<an;ial nabij K ei ze rs veer het bouwen van

ccli ge

gedeelten

van liet Zniderafwateringskanail nabij den
1 .;nigstraatschen \Vinterdijk en nabij den Nieuw-en Zuiderrivier(lijk, onder (le gemeenten Besoven, Vrij hoeven-Capelle,
Capelie en \Vaspik ......... .. .......................... ...05,645.501)
Bestek N°. 41, dienst I$9$
t 900, wegens liet maken van
een
a ,
Vr
(ik tot den Achterschendijk

onder cle gemeenten Vrij Ii o cve ii6;tpelle, Capelle, \aspik en Raanisdonk ............... ..
)vereenk mist voor liet maken van liet buitenkanaal tnssclien

270,187.02

cle nitwateringssluis en liet Oncle i\[aasje , niet de kanaalclijken •,,
Bestek N°. 1 73, dienst 1 $99 , wegens liet bouwen van drie
schotbal klooclsen aan liet Zuiderafivateringskantal , onder de ge-

15,720.---

nieenten Vrij li oeven-Capel le, \Vaspi k en Ratmscion k.......
Bestek N°. f 72, dienst 901 , wegens liet bouwen van twee
ijzeren duikers in den Gro t V\ispiksclienBuitenpolcler , onder

2,743.17

de gelliceilte Ra a iiis cl o n k...................................

1,544.715

Diversen ............................................
Benoodi<_

400.—

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

1,260.51

Te zamen

947,775.175

1 liet- in zijn ook begrepen de kosten voor de onteigening vnn cle gronden , noodi g
voor de werken tot Voorzieniig in (Ie tnitcring van gebied VII.
) 1 lierin zijn de kosten begrepen voor de grondverken en verschillende kunstwerken in gebied VII.
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Onder dit bedrag zijn niet begrepen de kosten van de waterleidingen en cle kunstwerken
ten O sten en ten \Vesten van de Kil (leze werken wuen opgen(>men in bestek N°. 161 dienst
t 7- t 8p wegens liet maken van den zuiderveerdani c.a. te K e zei- sv eer.
1 [11T P 11)lRG111I kI) 1iJSSCl 1 IN [IL]' OU1)V MAASJI' 1N 1)LN '/JJILI)ERRIVJERDIJK.
1-let poldergehied tusschen liet Oude i'ilaasjc en den zuiderrivierdijk (gebied VII) bestaat
uit een zeer klein westelijk deel en een groot oostelijk deel. 1 let westelijk deel w rdt gevormd
door cle zuidelijke punt van het vuorniiil ige waterschap de 11o( ge en 1 'age 1 nlagen", begrensd
door den zuiderrivierdijk , het Oude Maasje en de Meeuwensche Gantel. 1)it poldertje loost vrij
op cle genoemde Gantel door een ijzeren duiker, wijd 0.75 M. , niet vloeddeur en schuif en

wordt niet henialen.
1 let westelijk van cle Meeuwensehe Gantel gelegen gebied bestaat cnt cle bezuiclen den
linker rivierdijk gevallen deden van cle waterschappen Ten \Vesten van den Nieuwendijk niet
de Aanwassen ',,,Ten \Vesten der Capelselie Vaart en liet Veerpad" en Klein \Vaspik". Dit
gebied loost vrij door de bestaande en door nieuwe waterleidingen en duikers op het Oude
Maasje en op dc Dussensche Gantel , en kan zoo noodig oorden bemalen door een op clie Gantel
gestichten stooniwatermnolen , genaanicl het ()verdiepsehe stoomgemaal.
Voor de afwatering van dit gebied is een kanaal gegraven , lang i p6o M., breed in den
bodem t Al. en diep t Al. --- N . -\ .P. niet wederzijdsehe talucls van 2 01) i , loopencle langs de
zuidzijde van den zuiclerrivierclijk van cle Dussensche Gantel tot aan den Capelschen Veerweg.
Aan het oostelijk uiteinde van liet kuiaal is ouder dien weg een steenen duiker gebouwd , wijd
o.6o M. met houten schuif, ten behoeve van cle afwatering van het waterschap Ten Westen
van den Nieuivenclijk niet cle Aanwassen". Langs cle zuidzijde van het kanaal is cciie waterscheiding gemaakt tot de hoogte van 0.70 L 1 .25 l. - Y.;\ .1?. langs den binnenteen waarvan
ken \Vesten der Capelsehe Vaart en liet veerpacl" en _Klein \Vaspik"
in cle \Vaterschippen
(afdeeling polder Over cle Gantel") enkele waterleidingen zijn gemaakt welke liet water van
cle polclerslooten verzamelen en door uudclel van ijzeren duikers , wed 0.50 i\I. , niet schuif, op
liet kanaal brengen. Op cle grens der emeenten C a p clie en \V aspi k is een steenen beer
gebouocl ter afscheicling van cle twee laatstgenoemde waterschappen. Ten \Vesten van cle Dussensche Gantel is langs den teen van den zuiclerrivierclijk eend waterleidinggegraven ten behoeve
van cle afcleeling polder Overdiep" van het waterschap Jdin \Vtspik", welke vaterleic1ing op
cle Dussensche Gantel loost door een ijzeren cluiger, wijd 1.25 M., niet steenen scliuifkoker
vloecldeu r, ebdeur en schuif.
op ongeveer 700 Al. benoorden liet ()ucle ivlaasje is cle Dussensche Gantel afgesloten door
cciie steenen uitwatermgs- en inlaatsluis waarnaast een ceutrifugaalponip-stoonigemaal is gehouivcl
voor cle kunstni;itigc loozing. 1 )e sluis rust op cciie houten paitlfuncleeriig en heeft eene dagN.A.P., cle ehcicur reikt tot 1.50 Al. +
wijdtc van i.o ij.; cle clrenipel ligt op 0.5 Al.
cle vloedcleur tot 2.50 M. -j-- N.A.P. 1 )e sluis is gcbou\\dl aan cle westzijde van cle Dussensche
Gantel en deze is naar cle sluis onigelegd en daarnaast afgedamcl. De sluisopening is aan cle
noordzijde overbrugd door eene ijzeren brug niet houten dek, breed tusscliemi cle leuningen 3 M.
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Tusschen de sluis en de afdamniing is de stoon[\vatermolen gebouwd bestaande uit édn
lokautl hinnenii erks lang 12.44 KL, breed 2.80 M. ivaarnaast cciie l)crgplauits lang 5.50 M.
breed 3 ,- Al. en een schoorsteen , hoog 15.35 M. liet gemaal bevat ddnc hevelcentrifugaalp mp
voor een opvoer van normaal 30 M1 water per minuut, 0.80 M. hoog , bij 130 omwentelingen.
Zij is direct gekoppeld aan cciie verticale stoommachine niet dén cilindcr, voorzien van een
Korting's straalconciensor. liet vermogen bedraagt normaal 12 1.P.K. De centrifugaalpomp heeft
eene niiddellijn van 1. 10 M., de aan- en afvoerbuizen zijn wijd 0.50 M. De stoomcilinder heeft
cciie nuddellijn van 267 m.M. , cle slaglcngtc bedraagt 230 M.M.Alle bewegende deden van liet
tooniiver1tuig zijn van gesmeed staal vervaardigd. Voor de stoomproducti is ps
geteld
n
Lancashirc-ketel, lang 5.80 M., wijd in niicldellijn 1.35 Al., niet ééne stookbuis, wijd 0.7 0 AL
De wcrkspanning bedraagt 6 Atm., het verwarmd oppervlak 25 M 2. De ketel is vervaardigd
van Sicinens-Martinstaal.
De machine niet ponip en ketel rusten, evenals de kctclbcmctseling 01) cene paalfunclecring,
de gebouwen er omheen op cciie zanclaanplemping. De gebouivcn zijn uit baksteen opgetrokken
en gedekt niet cciie overkapping van gegolfd plaatijzer, 01) liockijzcrcn spuutcn. De schoorsteen
is onderlicid.
De ponip en het stooniwerktuig zijn vervaardigd in de fabriek van DKVSDALE

c; 1 asgow; de ketel is afkomstig tut cle fabriek van Gi:na .

te

STuik & Co. te Tien ge lo. Voor

liet leveren en stellen van het geheel is een contract gesloten niet de firma My vx 131lN F.\ ii
te Rot te rd a ni. 11t stoomgemaal wordt bediend door den reserve-machinist voor de veren en
cle bcmalingswcrken van cle l3crgsclic Maas, clie cene van de clienstwoningcn aan de zuidcrhavcn
van het Keizersveer bewoont.

De oitt'z -cniiig van cle benoodigcic gronden voor de uitgevoerde werken ivas ten dccle
opgenomen in clie voor de rivier en ten dccle in clie voor liet zuicicrafwatcringskanaal.
1)c //itl'o'ri/zg der grond en kunstiverken langs den zuicicrrivicrclijk ivas ten dccle opgenomen
in bestek NO. 97, dienst 1$S

1891, tot vornung van het aangelegen riviervak , doch voor
het grootste gedeelte in bestek No. 231 , dienst 1 87i 899, tot vorming van de bcutcnclijksclie
vakken van liet Zuiderafwateringskuniaal. De afsluitings- en benialingswcrkcn van cle Dussensche
Gantcl zijn afzonderlijk aanbesteed en uitgevoerd in 1898. De (nievering van liet machinale
gedeelte ondervond vertraging wegens de eerst na de montage van het stooniwerktuig gebleken
behoefte aan conciensatie, zooclat de procfmuding eerst op 21 Mci 1900 niet goed gevolg kon
worden gehouden.
De /ostc,i van de afsluitings- en bemalingswerken van cle Dussensche Gantel hebben bedragen
als volgt
Bestek N°. 35, dienst i 88i 899, wegens het bouwen van cene uitwateringssluis niet stoomivaterniolen en bijkonicncle iverkeii aan de Dussensche Gantel....

./ 16,0.—
Ovcrcciikonist wegens liet leveren en stellen van liet iiiachiiialc gedeelte .....6,5oo.
iSenoocliclheden voor inventaris en bedrijf .............................. ...
Te zanicn ..........

141 .6o

f 23,58 1.60
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DE ELECTRISCHE BEMALING VAN DE LAGE DONGEPOLDERS.

1)

Om het ontwerp voor de electrische bemaling te kunnen uitwerken was het in de eerste
plaats nooclig vast te stellen welke polders daarin zouden worden opgenomen. Daartoe werd
uit-co- aan van de oncierstelling , dat de ebbestanden in den mond der Donge hij zeer groote
zomerafvoeren door den nieuweii Maasmoncl zouden verhoogen tot het peil van N.A.P. Vervolgens werden uit de tijdens werkingen van den Baardwijkschen overlaat gedane waarnemingen
van waterstanden in de Donge en hare takken de toekonistige verhanglijnen 01) die riviel-arnlcn
bij een ebhcstand van N.A.P. in den mond der Donge geconstrueerd, uit welke verhanglijnen
vervolgens de te verwachten ebbestanden voor de onderscheidene poldersluizen werden afgeleid.
Door nu hij elke sluis het polderpeil niet den gevonden buitenivaterstand te vergelijken, kon
over de waterlossing in de gedachte toekomstige ongunstige omstandigheden worden geoordeeld
en beslist of de poicTer in de bemaling zou zijn op te nemen. Met de polders langs de zuidzijde
van den Amer tot voorbij D ri m melen werd 01) dezelfde wijze gehandeld.
Uit veelvuldige waarnemingen van zomerpeilen en ebbestanclen in de Dongelanden werd
afgeleid, dat de natuurlijke loozing aldaar nog behoorlijk is verzekerd, wanneer het zomerpeil
slechts minstens 0. T 5 M. è 0.20 M. boven den gemicldeldeu zomerlaagwaterstandl v66r de sluis
is gelegen. Daaruit volgde evenwel nog niet dat kunstmatige loozing moest worden verschaft
aan alle polders, welker zomerpeil minder clan 0.15 è 0.20 M. was verheven boven den gevonden
ebbestancl voor de sluis hij ccii peil van N.A.P. aan den mond der Donge. In de eerste
plaats toch was dit peil slechts cciie globale aanname en voorts zou clie hooge ebbestand in de
zomermaanden vermoedelijk slechts zeer tijdelijk, wellicht niet langer clan gedurende één of
twee getijden optreden. Om nu cciie grens te trekken werd voorloopig aangenomen, dat kunstmatige loozing nooclig zou zijn voor alle polders, welker zonierpcil niet hooger was gelegen dan
de gevonden ehhestancl voor de sluis hij het peil van N.A.P. in den nioncl der Donge. Mocht
iit de opening van den Maasmonci blij ken dat ciie grens te laag was gesteld , clan zou het
hemalen gebied zonder bezwaar zooveel nooclig kunnen worden uitgebreid , zonder dat de eindkosten van de installatie daardoor nocmcnswaarcl zouden verhoogen. Het was juist een der
voorcieelen van het electrische plan, dat een dergelijk voorzichtige opzet van cle hemalingsinrichting kon worden gevolgd.
1-let omschreven onderzoek had tot gevolg, dat de bemaling voorshands over de 32 sluisgebieden werd uitgestrekt, welke hieroncler, niet hunne oppervlakte en hun zomerpeil zijn genoemd.

1)

Eene uitvoerige beschrijving van deze installatie komt voor in het tijdschrift van het Koninklijk Tnstituut
van Ingenieurs, jaargang 1903-1904, eerste aflevering, door de Ingenieurs van den \Vaterstaat W. G. C. Gel,TNCK,
J. P. vac VLISSINcEN en M. C. E. BONGAER'rs.
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Naast liet hoofdloozingspunt van elk sluisgebicd is

een pompstatioil

gebouwd zoodat liet

poicicrwatcr tijdens de bemaling in dczelfdc richting blijft vloeien als bij de natuurlijke loozing
en er aan den inwcndigen toestand van den polder nicts is veranderd. 1 let centraalstatioii is
midden in liet bemalen gebied gelegen. 01) het kruisingspunt van den grooten weg viiii Breda
naar G ce rtru ide nbe rg met de Donge zooclat de aanvoer van stcenkolen cii andere verbruiksartikelen niet \veiiiig kosten kan geschieden. De electrische stroom wordt aldaar opgewekt in
den vorm van draaistrooni van ruim 3000 volt spanning en aldus langs een leidingnet van luchtleidingen en \vaterkabels naar de puiiipstatioiis gevoerd. 1-her wordt de stroom getransformeerd
tot 120 vult de arbeidspaiining
van de motoren. Deze drijven
de waterponipcn door tussehen-
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niet autoniatisch en worden door
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(e l)nn epolders.

itii;itie een liet centranistation.

tusschen 11(111 gewoon werk door,
in- en uitgeschakeld. Tevens
houden (lie personen een wakend

oog op liet leidingnet. Dc ponipstations zijn niet elk afzonderlijk niet liet centradstation verhonden
zoo

,

doch groepsgcwijze op vijf daarvan cntgaande lijnen gescliakeld elk station kan echter ,

noodig, afzonderlijk buiten strooni worden gesteld. lnkele pompstations zij n teleplioniseli

niet liet centraalstation verbonden
TIil, CENIRAAL-5I'A'I'l( )N.
liet hoofdgebouw bestaat uit cciie machinekamer, inweiidig groot 15.70 M. hij II M., waar-

van een gedeelte tot seliakelru initc is afgeschoten

cii een ketelhuis

groot

11.50

M. bij

15

Me
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de schoorsteen hoog 31.20 M. hoven dcii begane grond staat naast l ie
t ketelhuis. Dc bijgebouwen omvatten cciie steenkolenloods . een magazijn met smederij en vier woningen niet ifz inden ik gebouwde bergplattsen voor liet hedienende personeel , namelijk cciie voor den h( 1 )fdlmachinist eene voor dcii machinist cii een dubbele woning voor cle twee stokers. 1;cn gedeelte
van cle lnacliinistenn -oiiing- is voor J)ircctieverblijf ingericht. De situatie is afgebeeld in flg.

o.

\l dc gebouwen behalve dc steenkolenloods die liet reeds herhaaldelijk genoemde iii mg, 17
voorgestelde type vertoont, zijn opgetrokken uit metselwerk niet toepassing van hirclstecn cii
zandstcen w aan de contr)ictie en de versiering zulks niedehrachten, De afdekking bestaat ten
dccle uit leien- cii ten dccle uit p;iiineiidiiken alleen liet ketel huis heeft eene n mde kap van
gegolfd pliatijzer 01) ijzeren spintcn.
De gebouwen zijn niet onderheid. Een jaar vddr dat niet cle stichting- van liet centraalstatii m werdittilgcvtiigcn , is iianicl ik oven cle gchcele oppervlakte van liet vrij laag gelegen
terrein ccne go inclvcrbctcring- toegepast tevens ivcncl ecnc ivatenvrije zandophoo
g-i lig- cingebriclit.
De machines cii de ketels hebben afzonderlijke dieper gelegen ftincleeniiig-eu , Ii
is eau cle in uien
van liet lioofclgebi in iv. Uit lig.
i blij ken luenomtrent enkele nadere gegevens.
1-let voor cle bemalingheuoodigcle vermogen wordt in cle maclunekinier opgewekt door tw ee
g- clij ke inicliinc-ignegit e il
bestaande uit cciie clraiustroomclvnanio, niet cle excititicclvnui io geno nteercl op hire verlengde as en direct gekoppeld aan eene verticale compounclniachin
e voor nonmail 300
slagen per iiiiuuut. Iii verband niet deze dlispositic zijn cle stooniinaclnncs lioogen
gefundeerd clan cle dvn;uni is , zol dat de inaclnnekaniei- volgens hare lengtets in twee deden
niet versclullend pci 1 is gescheiden. l)e inn
ge ruimte is vrijgelaten oln tusselien cle twee
nmchineag- regiten zounoodig een derde van gelijke capaciteit
01) te stellen.
Id ke dlriaistro ungenerati ir levert , hij liet genoemde aantal omwentelingen en bij incluctieve
belasting- , eene energie van 104 K.\\'. bij ruim 3000
Volt spanning en 100 Poolivisselingen per
secuncic. De voecliog-dyuuno's zijn zespolige machines niet trommelanker en hebben elk een vermogen van 23 K.\V. bij 1 10
Volt spanning. De schakeling is zooclaing- , dat cle genenttoi-en elk
afzonclerlij k cii ook pirallel op cle uitgaincie lijnen van liet liet kunnen \verken en dat elke
gelijkstro( incl\'nailio kan dienen tot opw-ckki iig van elke clraaistroomdvutnn) en tevens cle verlichting voor liet hoofclgeboaw, (le steenkolenloocls en liet terrein kan leveren.
De stooinniachines hebben cciie slaglengte van 400 m.M. , de midclellijn van den hoogclrukcilincier beclratg- t 325 ni.N[. , (lie van dcii laagclrcikcilinder
510 m.M. en clie van liet vlieg- wiel
1800 m.M. 1 )e cilinclers zijn van stociinniantels voorzien. De stand van cle cxpuisieseliuif woicit
geregeld door ccii neguliteur,, systeem
miii: ; cle spanning van (le veer kan nie t liet 0 ig
01)
cle
pirallelsehakel ing w ondeii gewijzigd door een electromotor , clie aan liet scliikelborcl \\-oidlt
heclieiicl. De krukis viii elke sti ioiniiiiehiiie bestaat uit édn stuk Si E\i i-'s-M \ kil \-stai!
cle
krukken staan onder een hoek viii 1 o°. De afgewerkte stoom wordt gevoercl haan een Ki'i'i

mis

straaleoncicuscir, clie in verbinding staat 'liet gemetselde aan- en afvoerniolen , welke viii de
mnachinekinicr loopen tot in cle 1 )onge. De verbinding tusschen stoomimaclnne en g-enerator
wi irclt
gevormd dloi in cciie elastische koppel ing- , svsteeni Zoi i:i .V 11111.
In liet ketelhuis zijn drie Lancislnre-ketcls opgesteld , volgens cle constructie viii 51 - 1! t t 7.25
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K

.\ t' 11' te Es s en, niet twee gegoifde stookhuizen. 1'lke ketel heeft cclie lengte van $6o ni1.
cciie niiddellijn van 2200 m.M. een roosteroppervlak van 2.08 M 2 en een verivarnicl oppervlak

van 75 i\I; de iniddellijn der stookhuizen bedraagt 700$oo mM. De iverkspanning bedraagt
8 \tin. overdruk. De ketels zijn vervaardigd van Sieniens-Martinstaal. Een der ketels client
t( t reserve. Voor de ketelvoeclmg dienen t\\'ee stooiii-duplexpoiiipcn Cfl CCfl hand-vleclgelpom1).
1 )e hoofdstoomleiding is zoodanig dat elke ketel aan elke machine stoom kan leveren de
stroom strijkt tnssclien ketel en machine door een stoomdroger.
F1 et schakclb )rd bevat de noodige meetinstrumenten en de schakelaars voor de bediening
en de contrôle van de clvnaiiio's , cle parallelsehiake]ing de verlichting en cle vijf naar de ponipstati( 115 uitgaande lijnen van liet liet.
In cle machinekamer is een loopkraan voor liandbeiveging aangebracht.

Dc polo )stations zijn uit metselwerk opgetrokken rechth oekige gebouwtjes , gefundeerd op
houten palen en afgedekt niet een zin ken dak. Zij zijn , al naar cle plaatselijke omstandigheden,
gebouwd op den binnenberm of liet binnentalud van de niet vloedvrije polclerkaclei en bestaan,
in verticalen zin uit twee deden , welke zijn gescheiden door een steenen vloer, clie gelegen is
hoven stornivloedspeil, en die wordt gedragen door een halfcirkelvormig gewelf. Dit ge\velf
sluit den ponipkelcler af en bewaart de b venverdieping , wauin de electroniotor c.a. is ol)gestelcl , zooveel mogelijk voor vocht. Met liet oog 01) eene behoorlijke ventilatie van deze afdeeling
is op liet zinken dak bovendien een koekoek aangebracht. Het polclerwater wordt door een

gemetseld kort noot in den ponipkelder gezogen en vervolgens door cciie ijzeren , nagenoeg
ho )rizontale buis , clvars door de polderkacle heen naar buiten geperst.
\oor liet wateropvoeringswerktuig wees zich cle centrifugaalpomp als van zelf aan. Ininiers
liet hooge aantal oniwentelingen , dat bij den electromotor past en de betrekkelijk zeer kleine
massa van den motor drongen , ook in verband niet den eisch van automatische schakeling
liet schepracl , den vijzel en cle zclig- en perspompen onniiciclelhijk op den achtergrond daarbij
kwam nog dat de rotecrende pomp zich hij cutstek leent voor de hier zeer veranderlijke opvoerhoogten en bovendien voor cle werking zonder tcezicht. Maar ook cle kecize van de centrifugaal1)01)11) was beperkt t cle lievelpomp toch vordert hij dcii aanvang van het bedrijf cciie vocrafgaande vulling , waardoor cle automatische werking noodeloos zoci worden gecompliceerd cle
diephiggende horizontale centrifugaalpomp vordert eene overbrenging van beweging door riemen
of tutndradcren op lange assen , daar de elcctromotor in elk geval hcven stormvlocdshoogte
3 6 4 M. boven polcierpeil --- moest worden opgesteld cii van clie lange overbrengingcn waren
in cle v()chtige pomiiplelcicrs, zonder geregeld toezicht, herhaalde storingen in liet bedrijf te
vreczcn , terivijl daarbij bovendien cle ivrijvenche deden van cle pomp onder water zocicicn komen,
hetgeen liet den eisch van slechts dôns per week smering te vorderen , niet wel overeen ware
te brengen.
Dc keuze viel clan ook op eene chiephiggencle centrifcigaalpomp niet verticale as en wel op
een bijzonder type , de zoogenaamcic tcdpoiup niet tegenschoepen volgens een patent van den
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te B reme u. 1)ezc pomp zuigt alleen aan den onderkant liet water
ingenieur Fi. NiuIç1Rc
aan, zoodat (le fundeering van den poj pkeldr niet zoo diep behoeft te liggen als bij dc dubbel
aanzuigende pomp van liet gewone type, een voordeel , dat zich bij den bouw van elk pompstation herhaalde. Bij deze ponipen bevinden zich voorts „een wrijvende deden onder water : de
pompwaaier draaiende in liet op den vloer der ponipkelder gefundcerde gietij zeren slakkenhuis,
is door middel van de verlengde pompas in de bovenverdieping van liet pompstation opgehangen
en rust aldaar 01) een rollenlager van geharcl staal loopende in een stofvrij gesloten oliebad.
leneinde te voorkomen dat door de verticale reactie , bij de werking van cle pomp , een grootc
druk 01) liet i-ollcnlager zou ontstaan zijn 01) den horizontalen bovenrand van den pompwaaier,
die cciie komvormige gedaante heeft en aan de oncierzijde de gebogen schoepen voor den wateropvoer draagt, een groot aantal zeer kleine schoepjes aangebracht, die verhinderen dat zich de
open ruimte tusselien den waaier en den zolder van liet slakkenh uis niet \vater vult en daar
zelfs eene luchtverdunning doen ontstaan , zoodat de watier als t \vare een opdrijvend vermogen
verkrijgt. Deze ponipeii zijn speci1tl voor de electrische heinalingen van den Maasniond gecolistrueerd en daar dan ook voor liet eerst toegepast hare werking voldoet in alle opzichten uitstekend en geenerlei defect is tot nu toe voorgekomen.
i)c poml1s steekt boven liet rollenlagcr uit en draagt aan haar boveneinde een stalen conisch
tandrad , hetivelk in een vcrticaal bronzen coniscli tandrad grijpt , dat op de motoras bevestigd
is. Door middel van deze tandraderen , welke niet groote uainvkeurigheicl zijn bewerkt en die
in een stofvrij gesloten oliehad loopen , wordt de overbrenging van beweging tusschen electromotor en pomp verkregen en tevens de reductie van liet aantal omwentelingen. De stator van
den cicctromotor is ter verkrijging i an een onwrikbaar geheel ]liet cle dragende en de gelcidende deden van de pomp op dn doorgaand , op den gemetselden vloer van liet pompstation
bevestigd , stalen frame gemonteerd.
\Vcgens de zeer uiteenloopendc oppervlakten van de maalgebicden en de verschillende polderpeilen , zijn er onder de 32 ponipstations geen twee , die theoretisch hetzelfde vermogen vereischen. Teneinde evenwel cle toepassing van een groot aantal typen van motoren en pompen
te vermijden , hetgeen zoowel bij den aanleg der inrichting als bij het in voorraad houden van
reservecleelen tot noodeloozen omslag zou hebben gevoerd, zijn slechts vier verschillende grootten
van pompen toegepast resp. vo )r ccli opvoer Vali 1.8 Mi, 3.6 M, 9M Cl' 27 MP water per
minuut en is in elk pompstation l ie t theoretisch vercischte vermogen niet meer of minder over6, II en 27 (zie plaat VI) hebben hierdoor elk twee
maat aanwezig. De pompstations
pompen volgens type III gekregen terwijl in station N. 24 liet grootste , twee pompen volgens
ogestelcl. 1 )c genoemde l)omptypcn maken res. 514, 413, 282 en i So omwentetype
lingen per nunuut, de daarbij behoorende electromotoren rcsp. 1400, 940, 945 en 725. Het
vermogen der motoren bedraagt resp. 2, 3, 7 , 5 en 24 Paardekrachten.
In elk ponij)station , ook in de dubbelstations, is éijii transformator opgesteld, die de neteting iii
,
c
spanning tot cle niotorspauning recuceert ,
liet vlak bij gelegen centraalstation geschiedt. De poinpstations N 24 en 25 , bevattende de
twee opgestelde motoren volgens type IV, worden uit cle hand ingeschakeld niet liet oog 01)
liet groote vermogen evcflzoO cle stations N° . 27 (dubbel station, type III) en N°. 15 (enkel-
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Fig. 52. Electrische l)cniahillg van dc Dongepoldcrs. Type der pompstations.
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voudig type 1) wegens de minder geïsoleerde ligging hij al de overige stations heeft de schakelmg autoniatiscli plaats. Dit geschiedt door de werking van een plaatiizeren vlotter, die in den
pompkelder op liet polderwater drijft en een driepoligen schakelaar in de van den transformator
naar den motor gaande electi- ische leiding beweegt. De motoren van 24 Rk. zijn van aanloopweerstanden voorzien , de kleinere van cciie automatische tegenstelling. De automatische inschakeling geschiedt voorshands zoodra liet polderpeil met 0.20 M. is overschreden de uitschakeling
zuodra tot 0.20 M. beneden peil is afgemalen. De inrichting is zooclauig getroffen dat deze peilen
door liet verstellen van klenimen ten allen tijde kunnen worden gewijzigd.
De pompstations N". 14 en 24 resp. volgens enkel type II en dubbel type IV zij n afgebeeld in de fig. 52 en 53. Laatstgenoemd station gebouwd voor Si 2 1 I.\. polderlaiicl 01) een
zeer klein nog open terrein in de bebouwde kom van 1) ii mmcle ii naast cle schiutsluis geeft
een merkwaardig voorbeeld vui de geringe ruimte waarmede hij electrische bemaling kan
ivorden volstaan.
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Hp. 53. Electrische benii]ing van de IJongepolders. Pompstation

N. 24.

liet /cz(lu/g?/ct bestaat in hoofdzaak uit luclitleichingen 01) tegen heclerf bereide houten l)1lei1.
Slechts hij de kruisingen met cle Donge en hare takken en met telegraaf- of telephoonlijnen
zijn de blanke draden plaatselijk door water- of aardkabels vervangen. Op cle punten van overgang zijn ijzeren traliepalen geplaatst , in den top waarvan de kabel met de luchticiding is
verbonden. Van de vijf lijnen , die li et centraal-station verlaten gaat er ééne naar 's Gravemoer, ééne naar Oost e rh o rit en ééne naar station Ni 15, terwijl cle twee overige naar Dr i iwmelen gaan. De groote pompstations N. 24 en 25 zijn elk met deze twee leidingen verbonden,
doch overigens kan elk station slechts van ééne leiding stroc ni ontvangen. De leidingen verlaten
liet centraal-station ondergronds, de invoering in cle pompstations geschiecit door liet dak. Voor
alle draden is blank koperclraad van 10 m.M. doorsnede genomen. In liet centraal-station , op
de plmtscn van overgang van luchtleichingen in kabel en bij cle invoering in cle pompstations
is liet net door verstelbare horenblikscmifleiders tegen atmospherischie ontladingen beschut. Ter
voorkoming van ongelukken voor menseben en vee hij liet breken van een draad onder spanning,
zijn aan eIken paal vangarmen met aarcicontact aangebracht, en hij cle kruising van wegen en
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voetpaden bovendien schutnetten.
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\l]e machines en toestellen zijn voorts zooveel inogelik door

zekeringen en aarcicontacten beveiligd. De palen staan grootencieels aan de binnenzijde van de
p 1 cl erkad en
De stations N°. 1

9 , 24, 25 en 27 zijn teleplionisch niet het centraal-stath n verbonden

daarvoor is gebruik gemaakt van de palen van het arheidsnet. De telephoontoestellen zijn
te-en Ilooge spanning beveiligd.
DE tTII'V(I)111X( DER WERKEN.

1-let terrein voor het centraal-station en de smalle strookjes van de poIder1iclen voor de
potupstations en. zijn ndershands aanekocht. )en behoeve van het leidingnet zijn contracten
gesloten niet de gebruikers van den grond waarbij cciie schadevergoeding werd betaald van
Sper paal en
i.
per meter kabel. 1)

1

f

De grondverbetering C.
i900.

van liet terrein voor het centraal-station werd aangebracht in

Al de overige werken ivaren vddr het einde van 1901 nagenoeg voltooid. Van io Februari

tot en niet 9 Mei 1902 werd een n efbedrij f niet de installatie gehouden , waarbij alles aan
de gestelde eischen bleek te voldoen. De bemaling werd daarna zoolang de Maasniond nog
niet was geopend , slechts te werk gesteld voor zoover zulks tot onderhoud en onderzoek van
(le maclunes nooclig was.
De stoon)werktuigen en de ketels c. a. zijn geleverd door de fabriek voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord te Rot tercla mii. De firma S1I\l1:N Ex Hii,skt: te Cli arl otte nb u rg heeft
de volledige electrische inrichting geleverd en gemonteerd , niet inbegrip van de pompen , welke
zijn vervaardigd door (le f1 rma 1 . \V. Bi:sii:x 0-)s. .EI. VEl) S( )1 IN te B cciiie ii.
K( )OTEN.

De lc isten hebben bedragen als volgt
G ri in da an k.............................................. f
Vergoedingen voor liet plaatsen van palen en het leggen

6,8 i o.--

van kabels en buizen .................................. ......4.170.-.

Bestek N°. 174 dienst 1809, wegens het bouwen van duikers en liet gereedmaken van liet terrein voor liet centraalstation

.1.

--

1

10,980.--

21, 579.47

Bestek N° . 16o , dienst i 900-- 1901, wegens het stichten
van de gebouwen c. a. der pn1pstatim1s. .......... .............90,038.56
Bestek N°. 191 , dienst 1 900-1 902 , wegens liet stichten
van de gebouwen , c. a, van liet eentra;ilstati n .................55 ,60 i .035
197,219.065
Te transporteeren ..... f
)C oct van 10 Eiocmlier 1900 Siwitblad E°. 170 nngevoci-d hij Koninklijk Iicsluit

Staatsbiad

\O

75) stond nog niet te'—

\

205, 1 99.06
111 20 i\lci 1902,
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Transport..... f

208,199.065

Overeenkomst voor het leveren en stellen van de stoomwerktuigen en de ketels van het centraalstation ....... .. ...... f
Overeenkomst voor het leveren en stellen van de electrische

60,000. 216,703.68

installatie met inbegrip van de pompen ............ ..........

276,703.68

Bestek N°. 79, dienst 1902,wegens het uitvoeren van een ige
hij komende werken .......................................

1

10,255.85

Verschillende benoocligclhedcn voor reserve , inventaris en
bedrijf....................................................

6,086.35

Bijkomende vergoedingen voor het kappen van houtgewas
diensten tijdens het proefheclrijf, en;'. .........................

1,100.50

17,442.70
Te zamen.

I)E

\\N ilH;I; (;kNii;\ iN!l:1

. . . f

502,345.445

.siiïiioti'.

Ten einde het water van eenige onder Oos te rh o ci t gelegen hooge Doineingronden (gebied
IX) , welke zich door cle noordwaarts gelegen lage polderlimiclemi heen ontlastten , buiten het
electrisch bemalen gebied te houden en rechtstreeks op liet buitcnwater te loozen , is in 1903,
volgens bestek W. 213 , dienst 1902---1903 , langs den rechteroever van de Oostcrhoutsche haven
tusschen den Bovensten \Veg en het Gooikensgat eene ivaterleicling gegraven , loozende door
ecne steenen clnikersluis , wijd in den dag 1.40 M. , op het Gooikensgat. Dit werk heeft ecne
uitgave van f 11,190.— gevorderd.
In voorbereiding is een plan om de bezuiclen den \Villemspolcler gelegen liooge gronden
evenzoO rechtstreeks , ten dccle 01) de Groenenclijksche haven en ten dccle op het Kronigat , te
doen afwateren.
DIH ELEC1RISCHE BlO,IÂI.ING OP DE BLEEK- EN OOSTKIL.
De bemaling strekt zich uit over den Immichovenschen boezem , den Vierhanschen boezem
en den 1 lillegatschen b ezeni , benevens over de buitenpolclers welke gelegen zijn ter weerszijden
van de Bleek- en Oostkil en langs de noordzijde van de Bergsche Maas tusschen K eizersveer
en het Spijkerboor. De huitenpolclers , welke nog in den toestand van griendlancl verkeeren
zijn uit den aard der zaak niet in de bemaling opgenomen.
De installatie komt in beginsel geheel met clie van de lage 1)ongepolclers overeen. De
electrische stroom wordt in een centraalstition , gelegen nabij de Vierhansche sluis cmder cle
gemeente 1) uss ei, opgewekt en langs een leidingnet naar 2 1 ponipstations gevoerd , welke in
overleg niet belanghebbenden, naast de lioofdloozingsniiciciclen van de boezems en polders zijn
opgericht. Het poilipstition voor den Hillegatschen boezem client tevens tot bemaling van het

JI(9ofdsf?/ /c 1. Afzca tcriiigsh'fïiiçe;i
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boezemland ,,Nieu\v lioerenverdriet''. Lvenzoo zijn zuiniglieidshalve de Nathals- en de Schiethoekpokler, die hetzelfde zomerpeil aaliwijzen op één pompstation gecoinbineei-d. Voor dcii polder
Jannezanci daarentegen zijn Wegens de gToote uitgestrektheid twee 1)Ompstations gebouwd. 1)e
vrij hoog gelegen huitenpolder Boerenvei-driet, ofschoon op de Bleek- en Oostkil loozende is
niet in de bemaling opgenomen , omdat de eigenaren wenscliten af te wachten of inderdaad de
iioodzakelijklieicl van kunstniatige loozing als gevolg van den Nietii en Iaasnioiid , zou blijken.
De eigenaar van den Pascalispolder stelde bij de onderhandelingen omtrent den grondaankoop
voor het te bouwen pompstation onaannemelijke voorivaarden als gevolg waarvan ook deze
polder buiten bemaling bleef. Overigens hebben elke boezem en elke buitenpolder een ponpstation gekregen de volgende staat geeft daaromtrent enkele gegevens.

Nuniner
)ppervl akte

van het
l)olPstation.

2

3
4

5
6

Naam van den boezem of den polder,

maulgebied

van den boezem

in H.A.

of den polder.

Emmichovensche boezem......................
400 11.\.
Vierban.sclie boezem.......................... 1700
I-Iillegatsche boezem met Nieuw Boerenverdriet
$50
Oud Boerenverdriet ........................ .O ,,
Karnemelkspolde. .............................

0.25

5

7

,,

Jannezancl (noordelijke helft) ...................

i 90

Ii

(zui('elijke helft) ....................
140
Nathals- en Schiethoekpoiclers .................
$0
Groote Kurepolde... ......................... .70

14
15

16
IS

19
20
21
22

23

Steen van Kloosteroord.......................
De Volharcling . .......... ..................
Visserspolder...............................
iendrachtspolde. .................... .........
Oostelijk Sn ijderspoldertje......................

0.10

0.20

10

70

0.05

,,

0.20
0.25

,,

0.10

,,

0.20

,,

0.20

,,

±

,,

±

,,

±

0.05
0.25

8

0.15
,,

0.15

Groote- of houw1)ol(Ie. .........................
Allardspolde. ........................... .....

.30

Verscliuiepolder ..............................
Westelijk Siiijderspoldertje ....................

14

,,

0.35

7

,,

0.40

'I'otaal....

,.

0.10

t
20

15

N.Â.P.

0.30

,

90

±

0.50

,,

7
8

3

0.50 M.

170

Zuidelijke waarden ...........................
Sloordelijke waarden..... ... ..................
Prikwaarcj ................................ ...

12

/( )nierpell

0.25

25

0.40

3956 I1.A.

26
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De pompstatiofls 10 9 Cfl 17, ontworpen rest). voor den polder Boerenverdriet en dcii
Fascalispolcicr, zijn, in verband met hetgeen dienaangaancle boven is medegedeeld , niet gebouwd.
1 let vereischte vel- mogen om die 1lclers aan te sluiten is evenwel in liet centraalstation aanvezig , met voldoende overmaat om ook de griendpolders , wanneer daartoe de noodzakelijkheid
mocht blijken nadat die eventueel tot wei- of bouwpolders zullen zijn omgezet, in de bemaling
Oj) te nemen.

Op den Lmmickhovenschen boezem loost alleen de polder van dien naam op den 1 luIegatsclien boezem alleen een deel van den Zuid-Hollandschen polder. 1 let gebied van den
Vierbauschen boezem wordt gevormd door den polder den 1 bIl met liet Nieuwlanci van Babiloninbroek , liet Noordeveld van 1 )ussen , de Ganswijksclien polder en een deel van den polder
den Duil. Al die polders brengen hun water nagenoeg uitsluitend door wind of stoombemaling
op cle boezems. Oppervlakkig beschouwd had liet meer voor de hand gelegen cle electiisclie
1onipeii in de bestaande waterniolens op te stellen , dan liet 01) cle boezem„ uitgeslagen water
nabij den Altenaschen handij k opnieuw °p te malen. Bij den gevolgclen weg bleef liet Rijk
evenwel buiten alle kwestie's omtrent schade aan boezemlanden , ophooging of doorlekken van
boezemkaden enz. , \vaarcloor cle administratieve en de technische voorbereiding van de werken
in liooge mate werden bespoedigd , een eiscli , clie bij dcii bouw van de bemal inginriclitiugen
langs cle Bleek- en Oostkil op den \)o)rgrOildl was gesteld , aangezien cle opening van dcii ijaasmond op de voltooiing van dic werken \vachtte.

II

( iXI'RA.\ t

1 let hoofdgebouw is verdeeld in niachinehal , ketelhuis , schakelkamer, telepliooiicel , tevens
bureel voor den hoofclmachinist , en portaal De machinehal is inwendig groot 20 M. bij 12 M.,
liet ketelhuis 16.28 M. bij 15.07 11, terwijl de afzonderlijk staande schoorsteen eene hoogte
heeft van 34 M. boven den begane-grond. De bijgebouwen omvatten eene steenkolenloocl
een niagazin met snieclerij en twee woningblokken , met afzonderlijk gebouwde bergplaiitsen
voor liet beclienende personeel , namelijk een blok voor den hoofclmaehinist en den machinist
en een blok voor de twee stokers. 1 let eerstgenoemde ivoningbiok bevat tamns een dag en
naclitverblijf voor cle Directie. De situatie is afgebeeld in fig. 54. Al cle gebouwen , behalve
de steenkolenloocls , die liet reeds herhaaldelijk genoemde , in fig. 17 voorgestelde type vertoont,
zijn opgetrokken uit metselwerk , met toepassing van harclsteen , waar cle constructie zulks
medebraclit. Behalve de stokerswon ing en cle hijhelioorencle bergplaatsen zijn al de geboti\vcn
onclerlieicl. De fundeeringen voor cle machines cii cle ketels zijn geheel los gehouden van die
voor liet opgaande niuurwerk van liet centraal-station op 0.50 M. onder den vloer van cle
niachinekamer, de schakelkanier,, het hitreel en liet portI1l is evenwel tussclien de fundamenten
van cle opgaande muren en cle fundanientblokken van de machines een doorgaande vloer van
cementijzer gelegd , \velke de bovenliggencle iuiiiiten voor optrekkencl vocht bewaart , cle zandaanvulling draagt waarop cle begane tegelvloer rust en voorts de ondersteuning vormt van de
reclitstanclsmuurtjes der onclergrondsche kanalen , waarin de stoom- en de electrische leicliiieii
zijn gelegd. \Vegens de zeer slappe geaardheid van den grond op een deel van het bom terrein - -
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eene dichteslibte voormalige bedding van den Vierbanschen boezem

is de grondslag voor het
lio fdgebou\v en voor de steenkolenloods vooraf door ontgraving en zandbelasting nog eenigerniate

verbeterd. l)e afdekk ing bestaat voor al de gebouwen uit roode pannen waaronder V( )or het
ketelhuis de bebording is \eeggelateli
[Ii

de machiliekamer Zi]n opgesteld twee gel ke

;iehineagregaten bestaande uit een draaistroomgenerator, met (le exeitatiedynamo ge oilteerd op de verlengde as en direct gekoppeld

aan eene horizontale t;ti1demcoi11poundl1chil1e voor normaal 150 oln\ventelingen per minuut. Ir
is plaats voor een derde dergelijk agregaat waarvoor het onderheide fundainentblok reeds bij
den bouw van het centraal-station is aangebracht.
LIke generator heeft een normaal vermogen van i o K. \V. bij in(1netieve belasting eene
smning van ruim 3000 Volt en ioo poolwissehingen per seconde. 1 )e gelijkstroomdvnamo's
hebben elk een vermogen van rtlini

K.W. bij 110 Volt spanning. 1 )e schakehing is zoodanig
dat de draaistroonigenerator e n parallel en ook elk afzonderlijk op the vijf tntgaande lijnen van
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lfc'a teri;igs h langen.

liet arbeidsnet kunnen werken en dat elke excitatiedynamo naar verkiezing dôn of beide generatoren kan opwekken en tevens de geheele verlichting van liet centraal-station leveren.
De stoommacliines hebben elk een normaal vermogen van 200 I.P.K. bij 9 atmospheer
stoomclruk. De slaglengte bedraagt 600 ni.M., de miciclellijn van den hoogdrukcylincler 340 ni.M.
clie van den laagdrukcylinder 550 M.M. en clie van liet vliegwiel 3200 m.M. bij cciie vclgbreedte
van 300 m.M. ; de cylinders zijn van stoommantels voorzien. De stoomverdeeling geschiedt bij
den hoogdrukcylinder door cciie cylinclrische schuif, welke wordt gedreven door een excentriek,
hetwelk door een asregulateur verstelbaar is voor vullingen van 0 tot o.6. De laagdrukcylinder
heeft eene Tricksche kanaalscliuif. De conciensatie van dcii afgewerkten stoom geschiedt door
injectieconclensatie, niet voor elke machine eene horizontale direct werkende luchtpomp. In de
machinekamer is een hanclloopkraan aangebracht.
in lie t ketelhuis zijn vier Lancashire stoomketels met twee gegolfcle stookbuizen en omgebogen fronten opgesteld, elk 'liet 60 M 2 verwarmd oppervlak voor eene maximum werkspanning
van 10 K.G. per c.M2 . De ketels hebben geen stoomclom , zijn lang 7300 m.M. en breed in
niiddellijn 2 100 m.M. , de stookbuizen zijn wijd 700/800 m.M. ; liet roostcroppervlak bedraagt
2.25 Mi. De ketels zijn vervaardigd van Siemens-Martinstaal. Voor cle ketelvoecling zijn aanwezig twee \Vorthington stoomvoeclingpompen en cciie handpomp. De toevoer van den stooni
van cle ketels naar de machines geschiedt door eene ringleiding; cle stroom strijkt daarbij door
stroomclrogers. Drie ketels zijn voldoende om cle twee stoommachines niet normaal vermogen
te drijven , de vierde dient tot reserve.
Het schiakelborcl bevat de vereischte nieetinstrunienten en cle schakelaars voor de bediening
en de contrôle van cle dynanio's , de parallelschtkeling de verlichting en de vijf naar de pompstations uitgaande lijnen van liet arbeiclsnet.

DE i'(I)N1P'1\1'10NS.

De inrichting der gehouvtjes van de pompstations komt overeen niet clie van de Dongepolders evenals de algemeene clispositie van liet machinale gedeelte. De ophang-rollenlagers van
(le pompas zijn vervangen door kogellagers volgens eene latere constructie van de firma L. W.
BI:'I't:Nli01TEI, UND Sor iN te B reme n. De toegepaste pomptypen leveren een waterverzet van
resp. 1.7 M , 4.9 M 3 10.3 M 1 , 21.6 1M :1 , 45.9 Mi en 91.8 Mï per minuut in elk station is
éône po1n) opgesteld!. De genoemde pomptypen maken resp. 592, 334, 256, 183, 131 en io6
omwentelingen per minuut, cle bijbehoorencle clraaistroomniotoren resp. 1440, 1440, 960, 960,
720 en 480; hun vermogen bedraagt resp. 2 5' II , 23 , 46 en 110 P.K. Al cle motoren
werken ni e t eene spanning van 215 Volt. Voor de kleine stations van 2 RK. , negen in getal,
is de transformator zuinigheidshalve weggelaten hiervoor \vordlt de stroom van liet net in het
dichtstbijzijnde grootere pompstation omgezet en vervolgens langs een secundair net betrokken.
De motoren van 2 en 5 1?. IK. hebben een kortgesloten anker ; clie van ii P.K. zijn van een
automatischen aanloopveerstaiicl voorzien , terwijl de drie grootste typen , van elk waarvan
slechts édn motor, resp. voor de drie boezems, is opgesteld, \vordlt ingeschakeld niet behulp
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van een vloeistofivcei-staiid. in tegenstelling niet de overige stations, werken deze drie namelijk
niet automatisch , zij worden door liet personeel van het centraal-station bediend.
De ponipstations NS 1 en 2 zijn gebouwd op liet bin nenbeloop van den Altenaschen bandijk (zie plaat \1) en liet opgepompte water wordt door ijzeren buizen door liet lichaam van
(iCli

(lijk heen naar buiten gebracht. Oiri hierbij alle vrees voor achterlo)pshcid van de bnizen

te ondervangen , volgen die , even onder de oppervkdte liet prohel van den dijk en monden
buiten beneden laagwater uit, zoodit derhalvc cciie lievelleidingis gevormd, waarvan de top
hoven de gewone vloeclshoogte is gelegen. in dien to1) is cclie lnChtpolii1) aangesloten om hij
liet begin der bemaling een vacuum te zuigen en tevens om de lucht , die zich tijdens liet watermalen aldaar verzamelt, aanhoudend tever ijderen. De 1 uchtp mp wordt (ii r een excentriek
op de as van de \vaterpolnp bewogen en werkt derhalve steeds met deze. ()m nu te verhinderen
dat de 1 uclitponip water uit de hevelleiding terug zou zuigen is in de zuigleidiiig van de luchtpp cciie buis van l'orricelli aangebracht , clie reikt tot 10 M. boven den hoogsten buitenwaterstand , waarbij nog wordt gemalen.

liet hioogspannings-arbeidsnet bestaat uit vijf lijnen , waarvan er drie gitini rcsl). naar de
p01111)tations N 1 2 en, hn naar de N
en de vijfde naar dc N 10 , 14 cii 20.
, 5 en
De transforniator in staton N°. 5 rcdleeert de sterkstrooni , die onder cciie spanning van 3000
Volt aan de kleninien van de transforniatoren wordt aangevoerd , tevens voor dc stations N° 6
en 7 tot de werkspanning van 215 \olt een secundair leidingnet voert de electrische stroom
dan onder deze spiuinmg naar de twee genoemde stations. Lvenzoo worden de ponipstations
16, iS , 19, 21 , 22 Cu 23 door een secnndair leidingnet , uitgaande van pompstation
N°. 20, van draaistroom van 21 5 Volt spanning vooi- zien. De dikte van de koperciraden is overal
naar de maximum stroomsterlcte geregeld , met een niinimuni doorsnede vau 10 ni.M 2. Het
centraalstation , de ponipstations cii de ijzeren kokerpalen zijn van verstelhare liorenbljksemafleiders voorzien : bovendien is aan eIken houten pad een bliksenlafleider van eenvoudige inrichting aangebracht. Overigens is de algemeene inrichting van liet leidingnet als bij de Dongepolders.
1 )e ponipstations N 1 , 5 , 10 , 13 en 20 zijn telephonisch met liet centraalstation verbonden.

1) V jjrvo!•:nn; 1)11k \V1lkIÇI•IX.

De terreinen voor liet centraalstation en de ponipstations zijn in cle jaren 1 oi en 1902
ondcrshands aangekocht. Voor deninilcg van liet leidingnet is gebruik gemaakt van de wet van
10 Novellibcr 1900, Staatsblad N °. 176.
In liet v orjlllr van 1002 werd met dcli bouw van liet centraalstation aangevangen , in liet
najaar met de polnpstati( ns en niet de plaatsing van de laden van liet leidingnet in de eerste
helft van 1903 had de montage van liet mechanische en liet electrische gedeelte plaats , zooclat
liet proefbedrijf van drie achtereenvolgende niaandcii op 15 Jtmi 1903 kon beginnen en na verkregen gunstige uitkonisten op 1 4 September day. wordlcil bebincligd. De installatie werd vervolgens v6o cle opening van den Maasiiioiicl slechts te werk gesteld , voor zoover zulks tot
onderhoud en onderzoek der werktuigcii noodiw
g
iiitcr van 1902 up 1903 werd aan
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de poldcrkaden bij de hou\vputten van de pompstations N 14 en 23, eene vrij aanmerkelijke
stormschade geleden (de de kostenopgave).
De levering van het volledige mechanische en electrische gedeelte der installatie werd bij
icats Geselischaft' te 11e rl ij n.
oncierhandsche overeenkomst opgedragen aan de ,, Aligemeine Electrit
Deze firma verplichtte zich daarbij de stooinwerktuigen en de ketels voor het centraalstation te
betrekken van de firma Giiin. SoI)Rk IX De, machinefabriek te lie ii g ei 0 Cli de ioînpeii voor
de pompStatiOlis van de firma L. \V. Bi:sTL\ 5T1;i, 1 1) Soi i, Maclsinenfabrik, iisengiesserei
und Kesselschmiede te 11 r e ni en.
K(»-TEN.

De kosten hebben bedragen als volgt
./

Grondaankoop .......................................
Bestek N'. 176 dienst T 901 1 903 , wegens liet stichten

8,324.20

van gebouwen en het maken van grondwerken voor het centraal5109.87

station aan de Vierhansche sluis .................. .......... f
Bestekswijziging voor het aanbrengen van paalfuncleeringen. ,,

9,870.--

Overeenkomst voor het maken van cle paalfundeering van
het hoofdgebouw ......................................... ..
Bestek N°. 120, dienst 1902-1903, wegens het stichten van

12 ,780.—

het centraalstation .........................................
Bestek N°. 145 , dienst 1902-1903, wegens het stichten van

5 2,463.63

de gebouwen voor 12 ponipstations , niet de bijkomende werken ,,
Bestek N°. 162, dienst 1902— 1903, wegens het stichten van

56,297.54

de gebouwen voor 9 pompstatiofls .................. .........
Herstel van stormschacle ............................... ..

26,396.605
10,026.81
219,394.455

Overeenkomst wegens liet leveren en stellen van het mechanische en het
electrische gedeelte der installatie ................................ ......... ..
Benoocligclheden voor reserve , inventaris en bedrijf. ..................... ..
ie zainen .... f

189,550.—
3,342.02
420,810.675

1-li;T NllL\VlNDIJ KSCI IE S1'OOMGEI\IAAL.
liet uitgestrekte noordwestelijke deel van het land van Altena, in fig. 30 aallgMILli(-1 niet
liet cijfer X , watert af langs den Alniboezem , den Zevenbanschen boezem en den Werkensclien
boezeiii , welke drie onderling volledig gescheiden waterleidingen zich door cie drie sluizeti in den
Altcnaschen banclijk te N ie uw end ij k (gemeente A lui kk) ontlasten. Op die boezems loozen
de volgende polders.
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Al fli hOC ZC lii.
Polder van Veen.
i)e -;lagen en Zwaanslieuvel
Poldei'

\TIil

\'vijk.

dcii Biesheuvel.
het Poiiipveld.
ppete polder van

\ ndel.

\iidelsche en (Jiessensche \Veide.
1 >olcler het Lencieveld.
lQoi1iboLits)O1der,
polder den l)n 1 (ge(leeltelijk).
Zevenbanselie boezem.
De Sleenwijksche polder.
liet J oha nnissel and.
1 )e Nieuwe Ban.
( )ucle
Ban van Rijswijk met den polder van Uitwijk.
1 [ansivijksche polder.
L ppelsche polder niet den Z:tndwijkschen polder.
( )ucle Dooi'n.
N ieu\V D( 1 )rnsChe 1)o1clei.
\Verkensche boezem.
1 )e

ppelsch e polder.
Verv ii )rne polder.
\\Ter k ensclie polder.

liet gebied van den Almboezeni is ongeveer 2700 1 T.A. groot dat van den Zevenbanschen
boezem eveneens , terwijl op den \Verkensehen boezem slechts ongeveer 9oo H.\. loozen. Behalve
voor de hooge polclerlanclen onder Vi' ij k V een en Au dcl, geschiedt de ivaterh ssing op de
drie boezems door opmaling met windmolens waarvan er enkele tevens van stoonivermogen zijn
voorzien. 1 )e drie sluizen te N ie u ive ncl ii k zijn in de bebouwde kom van het dor1) gelegen cle
.\ltenasche bandijk is aldaar vrij dicht behouivcl terwijl de rijweg over de kruin , deel uitinakende
van den grooten Rijksweg van II re da naar ('lor inc lie in in ccii zeer druk plaatselijk verkeer
voorziet. Tijdens den bouw van liet stooingemtal mocht liet verkeer over den (lijk niet worden
belemmerd evenmin als cle ivaterlossing door de drie sluizen. \oorts was te letten 01) de belangen
van de scheepvaart clie bij gelijk water binnen en buiten , door de sluizen van den Alniboezeni
en den Zevenbansehen boezem plaats heeft en , hoewel overigens van weinig belang in den
bietentijd uiterst druk kan zijn.
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\Vas het niet hezwarenci aan de genoemde eischen te voldoen de wijze waarop cle groote
water buitendijks zouden zijn te brengen , lag in verband met de
dichte bebouwing van den dijk niet zou zeer voor de hand. De algemeene plaatselijke gesteldhoeveelheden op te malen

dat dlo( )r de uitvoering van eenige weinig omvangrijke grondde drie boezems voor de kunstmatige loozing op én punt konden

heid was evenwel van dien aard
en kunstwerken binnenclijks

/

/

7

Fia. 55. Stoomgemaal te Nieuwendijk. Situatie.

worden vereenigcl en voor de loozing van het Opgelilalen water van eene der drie sluizen in den
banclijk gebruik kon worden gemaakt. De situatie van het stoomgemaal met de bijbclioorencle
werken blijkt uit fig. 55.
Het hoofdgebouw staat op ongeveer 38 M. binnen de \Verkensche sluis en is door twee
kaclen met deze verbonden , zoodanig dat een vourboezem is gevormd , waarin het opgepompte
water wordt opgezet , om vervolgens duur natuurlijken druk de sluisdeuren te openen en naar
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buiten te vli >eien. i\an de drie niet naar den baiidij k gekeerde zijden Vali het hoofdgebouw
ni( iiden , ouder] ing volledig gescheiden de drie aan\( )erkanalen uit , die het water van de boezenis naar het stoomgemaal voeren het aanvoerkanaal van den Alm kruist , zooals uit frg.
blijkt den Zevenb:uschen boezem en gaat niet een syphondui ker daaronder door, liet d(
strooniiiigspro6el van de \Verkensche sluis was vold ende groot om tot afvoer van het uit de
drie b ezems te zaluen opgeponipte water te kunnen dienen Dor de rechter-voorboezeluk
ftl e
is cle \\'erkensche boezem wel is waaiafgedamd , doch de vrije loozmg is do r middel wiii een
in die ifdamming gebouwdeii steenen duiker niet schuif behouden aangezien bij den Werkenschen b()ezeni geen schcepvaartbciangen waren betrokken , bestond tegen die afdamniing geen
bezwaar. De Almnbezem en de Zevenbansclie boezem hebben, zooAang niet behoeft te 1) orden
gemalen onveranderd hunne Vrije loozing behouden tern- ij 1 in hunne scheepvaartverhoudin-eii
niet is ingegrepen
De drie boezems kunnen derhalve , evenals in den voonnaligen toestand
ten aanzien van de waterlossing , d e waterinlating en de scheepvaart , geheel onafhankelijk van
elkander worden behandeld ; alleen is de vrije loozing van den \Verkensclien boezem door de
sluis van dien naam gestremd zoodra een van de tuee groote boezems moet ivoi'den bemalen
hetgeen hoogstens tot het dnancieele bezwaar voert , dat die boezem dan telkens in de bemaling
moet deden, doch herhaaldelijk geenerlei gevolgen heeft, omdat de \Verkensche boezem nog
een duiker bezit tot loozing op de Bakkerskil. IL)e kaden van den voorboezeni reiken in verband
niet de buitennaterstancien waarbij nog wordt gemalen tot eene minste hoogte van 2.0 M .
de zuidelijke kade vormt tevens den toegangsweg van den bandij k naar liet stoomgemaal.
in liet hoofdgeb( miv is v or elk der drie boezems eene hevel-centrifugaal1 omp opgesteld
met een waterverzet van resp. 2.5 M, 2.

en Op
Per secunde. De pompen Zuigen het
water aan uit één ponipkelder, die in den regel door twee scli uiven in drie afdechingen is ge-

scheiden , zoodan ig dat elke pomp slechts in vei'bincling staat met den boezem ivaarbij zij hein ort.
Is evenii eI een der pompen , bijvoorbeeld die van den Zevenbanschien boezem defect , clan kan
die dor de tusschen gelegen schuifopening ]]een, do r de ponip van den i\ lunboezem worden
bemalen , hetzij niet clezen hetzij alleen. In het laatste geval moeten in het toevoerriool van
den Âlniboczeni de schothalken worden ingebracht. 1 )e drie pouulpen dienen ei kander derhalve
onderling tot reserve.

De bodem van den voorboezem ligt op 1.50 M. ± N.A.P. ; de belopen hebben cciie helling
2 OP T. Zo )wel de hocleni als de bel opcn zijn met glooiing van zuilenhasalt verdedigd.
De grindverhardig van den rij leeg over de zuiclehij ke boezemkacle is
M. breed.
van

}l et toevoerkanaai van liet Al unboezeuiiwater bestaat uit twee deden , die elk ongeveer i
7 M.
lang zijn cii die door den syphionduiker onderling iu verbinding staan. De bodem van liet kanaal,
1)1-cctl 2 M. , ligt op liet peil van 2 M. ± X.A.P. , de beloopen hebben cciie helling van
1
Ter ii eerszijcleii viii het kiuival is cciie kade gelegd niet cle kruin , breed i M. , op liet peil
van i M. + NAt, en nie t beloopen vul 2 op 1.
Bij cle kruising van het kanaal niet den
lanchweg genaamd liet Dijkje'' is eene vmte brug gebouwd, wijd 4 M. tusscluen cle evenwijchige
gemetselde lancihoofden nie t cciie gekoppelde paalfuncieering en een houten dek op ijzeren
liggem's. Dc Molenloop is langs liet kanaal onugelegcl tot iii den Zevenbanschen boezem.
27
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De svpl)onduiker, \vtrdoor het Alniwater onder (Ten Zevenbansclien boezem wordt doorgevoerd heeft sedert den aanleg twee gemetselde kelders , die door twee horizontale gemetselde
kokers elk breed i M. en hoog 0.95 Al. , in onder iige verbinding staan. Het geheel is onderhejd. \\egens liet vrij groote verval is de duiker later verruimd door middel van een ijzeren
ulet de uiteinden rust in de westelijke vleugelmuren
zinker, breed 1.70 M. en hoog i M. , die
van de gemetselde kelders.
Het hoofdgebouw bestaat uit de machinekamer, inwendig lang 16.20 M. en breed 8 93 M.,
1. en breed 11.33 M. , waarnaast de
waaronder de ponipkelder, en het ketelhuis, lang 1
schoorsteen is opgetrokken. Aan cle zijde van den voorboezeni is over de geheele lengte van
den gevel eene houten brug 01) ijzeren liggers en cons()les uitgebou\vd. clie toegang geeft tot de
winclwerken , waarmede de kleppen aan de uiteinden van cle hevelbuizen ivorclen bewogen. De
aansluiting van het gebouw met de taluds van den voorboezem wordt door schuine vleugeluiciren gevorlilci. De zware rechtervleugelniuur bevat tevens cle schuifopeningen voor (le vrije
loozing van den Werkensehen boezem , welke daarheen is omgelegd. De duiker heeft twee
openingen , elk wijd en hoog 1.50 M. , \velke met houten schuiven worden gesloten. 1 let toevoerriool van den Zevenbanschen boezem naar den pompkelder, wijd 2 M. en hoog 2.77 M. tot in
den to1) van het halfcirkelvormige ge\velf. loopt onder cle toegangswegen naar het hoofdgebouw
en het itcliterliggencle terrein door. Het toevoerriool van het Alm-boezemwater heeft hetzelfde
clwarsprofiel ; liet is onder liet ketelhuis doorgevoerd en gaat daarachter nog zoover door, dat
cle stoomketels aan deze zijde van het gebouw zoo nooclig kunnen worden uitgeschoven en
iveggevoer cl.
liet toevoerriool van den \Verkenschen boezem is slechts kort , doch even ruim van profiel.
liet hoofdgebouw is, met inbegrip van de vleugelnuiren en de toevoerriolen onclerheid de
vleugelmuurcluiker van den \Verkenschen boezem staat in cle breedte op 3 palen, cle funcleering
van den schoorsteen isifgescheiden van clie van liet hoofdgebouw. Ilet geheel is opgetrokken
uit metselwerk , met toepassing van harclsteen , waar de constructie zulks meclebracht , en van
gekleurd glas tot versiering cle afclekking wordt gevormd door pannendaken op ijzeren
s1vintei , waarbij voor liet ketelhuis de bebording is weggelaten. De steenen vloer vormt in
cle riolen en in den pompkelder een segmentvorniig oiiigekeer(1 gewelf, met (le geboorte 01)
N.A.P. en met een pijl van ().27 M. De vloer in de machinekamer ligt op 2.20 M. +
1.50 M.
N.A.P. liet oniliggend terrein is opgehoogd tot 2.00 Al. + NAt. De schoorsteen reikt tot
32.80 M. ± N.A.P.
De stoomuiierktuigen zijn tandenieompounclniaeliines niet den hoogclrukcylincler achteraan
en den eonclensor in het frame ; zij zijn direct gekoppeld met de bijbelioorencle eentrifugaalpomp
en vormen een beknopt geheel. De machines voor den AIIH en den Zevenbanschen boezem zijn
volkomen aan elkancier gelijk die voor den \Verkenschen boezem verschilt daarvan alleen in
grootte. Het vermogen bedraagt resp. 170, 170 0fl 6o I.P.K. de hoofclafnietingen zijn:
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lente sl:i ..............................................

500

1\liddellijn vliegwiel.........................................
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300
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1250
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i)e StOOIIIC\'Ii Iers zijn 1oct asbest bekleed. 1)e stooni\erdeeling geschiedt hij de li()og(Irukcvlinders do) )1 eene giondschuif niet Meversche expansieschuif; bij de l:t:1g(lllkcvliiiders door
cciie TrickscIie kanaalschuif. De condensatie van den afgewerkten stoom geschiedt voor elke
niaCiline door een injectiecondeiis )F niet verticaal werkende iiichtpomp.
iie lioofdgegevens van de centri fugaalpompen zijn:

()nderdeelen.

(Iroote ponipeli.

l iddeil ijli \\1di .........................................

.. 400 nii\l.
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!\leine 10111]).
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(1)00
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600
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1000 / 1 500

()inwenteiingen per minuut bij 1 M.
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1 )e 1o)lnp\\:1i1els zijn open.
In de uiach inekamer is een liuiiidioopkraan aangebracht.
Voor de stooinproductic zijn drie ge] ij ke ketels opgesteld, ivaai'van er d(1n dient lot reserve,
l)e ketels zijn van het Lancasiiirc type niet twee gegoifde stookbuizen en onigebogeii fronten,
voor een niax:lnulil-werkspanninç van 71 K.G. lwr c.i\1 . Elke ketel is lang c M. en breed in
iiiiddellijn 2.10 M. (le stookbuizen zijn wijd 70000 nvI. liet veï\\arind oppervlak bedraagt
7Ç M 2 , het roosteroppervlik 2.5 111 ] )e ketels hebben geel) stoomdoni zij zijn ver\-aardigd
van ienicns-Martiistaal, \) lor (le ketelvoeding zijn opgesteld eene \M Irtil ingt 11-st onipolnp , drie
K >rtings-un nersaal injeeteur, cciie handponip en een I\)rt!11çsvoor\var1uer niet uitneeniharen
pi5phuiidel lllke ketel kan elk der niaclunes van stoom voorzien.
11e bijgebouwen bestaan uit een woningbiok niet bergplaatsen voor liet hedienende pers nee]
cciie smederij en eene steenkolenloods, llet woningbiok bevat drie woningen , rcsp een- den
machinist , den machinist-stoker en den stoker ; elke \\'olung is ongeveer ingericht zooals die
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tot een woningblok voor twee personeli zijn gecombineerd. De steenwelke volgens fig. 21
voorgestelde type. Al die gebouwen zij n op staal
17
kolenloods vertoont liet gewone n fig.
gefunckcrd.
DE UITVOEkING OER iV1RKEN.

1901, zonder
ronclaankooP voor den bouw van het stooiligemaal geschiedde in liet jaar
alle
werken in
g
De
begonnen, \\ aren
tcigcniflg5\t In dcii aalivang van 1902
on
behulp van cclie
en 20 Maart van dat jaar.
voltooid. De procfmalilig had plaats op 19
1903
den zomer van
van lie t viscliivater , in verband met cle
verontrcin1gl
egncniiflg
van
bezwaren
tegen
w
Tot
1903 een gemetseld filter gebouwd, aarin liet
hindewet ingebracht , werd in liet najaar van
af te puicii kételwater van olie kan ivorden gezuiverd. De verruifliiflg van den svphoncluikcr
1-let machinale gedeelte van liet stoomgemaal is geleverd en ge$elcl door
is uitgevoerd in 1907.
de Nederlandsche Fabriek van \Verktuigen en Spoorivegi at teel te A iii ster dam.
Ei ST1N.

De kosten hebben bedragen als volgt:
.v...n
Grondaankoop ... . ........... . . . ....................
ma..n
wegcns
....
1901-1903,
Bestek N. 1 75, dienst
........ 1
.....................
grond- en lçuflSt\VC11i ..
Vcgelis
het
maken
van
1902-1903 , \
Bestek N °. 62, dienst
liet hoofdgebouw met de bijkomende werken...................
Overeenkomst wegens liet levereli en stcllcn van liet machi.... ........... ....n.
nale gedeelte................ . .. . .. .
wegens
1903,
Bestek N °. 170 dienst
.... ..............
eeliigC bijkomende werken (filter enz.) )...
ivegcns
liet uitvoeren van
1907,
Bestek N ° . 132 , dienst
, eiiz.) ...............
eenige werken (verruimi0g sypboiidu
ei1oo digdhcdhi voor inventaris en bedrijf...............

f 18,296.-

47,2 26. 3 7
86,636.8
59,000.-

6,964.-

7,60O.

__ 2 )

1,101.46
- -- 208,528.64

Te zanicli.... f 226,824.64

In (lid 1)Csi(l(
begrepeli.
AannemindSSo
)

lectnselie bcnililg lengs de bleek- en Ootkil
e \OOî de e
eten
n ook enkele bijkomende werkn
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hOOFDSTUK VI. DE WATERVOORZIENING VAN DE LANGS DE NIEUWE RIVIER
GELEGEN LANDEN.
Met betrekking tot de watervoorziening zijn drie belangen te onderscheiden namelijk:
de verversching en de aanvulling van lie t slootwater in de binnen- en de buitenpolclers
in droge tijden
0•

20. de irrigatie van de buitenpolders in den winter;

3e het beschikbaarstellen van drinkwater in de behon\vde kom van sommige gemeenten en
cle ververscli ing van door fabrieksifval vervuild water.
[n dcii voorniahigen toestand had de waterinlating vo r de op liet binnengedijkte oude
Maasje loozende polders in hoofdzaak plaats door cle Doeverensche sluis, terwijl daartoe ook
gelegenheid bestond door een cluikertje in den zuidelijken vestingwal van I-Ieusclen. liet mgelaten
water stroomde evenwel niet ver genoeg liet binnen-Oude Maasje op om nog in l ie t noordelijk
deel van den polder van Elerpt en Bern haat te geven, doch cle kwel uit de blaas kwam aan
dat bezwaar tegemoet. 1)e waterinlating tel behoeve van de 01) liet open Oude Maasje , cle Donge
en de Bleek en Oostkil loozende Polders geschiedde door middel van de sluizen in de westelijke
en de zuidelijke bedijking der landen van 1 leusden en Altena en cle duikers in de bekadingen
der huitenpohclers , behoudens enkele nitzonder ingen dezelfde kunstwerken als clie waardoor de
\vaterlossing p1iats had. De irrigatie van de buitenpolders geschiedde door middel van enkele
daartoe afzonderlijk gebouwde illaatsluizen en overigens door liet steken van plashernieii in de
polderkaden. in cle behoefte aan drinkwater van sommige gemeenten waarbij in hoofdzaak wordt
gedacht aan l)nsse ii , werd voorzien door, telkens wanneer noodig , bij vloed water in te laten
in een afsluitbaar bassin, nadat daaruit tijdens liet vorige ebgetij het water was geloosd. De
ververscliing van liet water in cle Loint , ten behoeve van cle \Vaalwijksche leclerinclustrie had
evenzoo plaats door cle werking van eb en vloed.
I)oor cle verlegging- van den Maasnioncl is in al die belangen van watervi orziening niair
weinig- verandering gekomen, zooals uit het volgende moge blijken.
ii:

In den afgesneden Bertischien 1 older heeft cle waterververschiin g , evenals in den voorniiiligen
toestand pilats door regenval en kwel , zooclat uit dien ho fde geen werken zijn gemaakt.
ki EkK\Nt.\ L.

De op dit kanaal loozencle polders tappen liet ververschingsw-ater, deels door de nieuwgebouwde en deels door de oude uitw- ateringsniidclelen uit liet noorcierkanaal , evenals in den
voormaligen toestand uit het ()ucle Maasje.
lIet kanaal wordt daartoe door inlating van rivier\vater opgezet, wat liet heneclenpand betreft
door nucldel van cle in- en uitlaatsluis bijKe i z ersvee r, en wat liet bovenpand betreft door
middel van een daartoe gebouwclen duiker in den noorderrivierchijk hij Gen deren. Het hoogere
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peil van het hoveupad Wordt gekeerd door de sluis in den Ci\Vari4dalfl bi Dr o n ge1 en. Ten
behoeve van de hoog gelegen polders van Aalhurg, 1-leesbeen en Gencieren, kan het bovenpand door middel van cciie schotbalkkeering in de brug in de 1)oeverensche i\Iolensteeg nog in
twee deden met verschillend peil worden gescheiden. Door de langs het kanaal gelegde watersclieidingen \vorden de aangelegen landen voor overstroomiug door het ingelaten water behoed.
1-Jet buitenkanaal van den iulaatduiker bij (; nd eren valt samen net de ligplaats voor
schepen aan den Genderensclieu loswal. De situatie van den duiker is voorgesteld in fig. 50,
de samenstelling in lig. 57. De steenen dtuker rust op eene houten paalfuncieering en is voorzien

lig. 56.

1nIiitduiker hij Ocuderen, Situwc.

van eeue houten wachtdeur en van twee ijzeren schuiven. Onder eiken schuifkoker bevindt zich
een hetonkofTer. De wijdte in den dag bedraagt i o M. de steenen vloer, afgedekt met beton,
ligt op 1.28 1V!. -- N.A.I., de top van het lialfeirkelvormige gewelf op 0.94 M. ± N.A.V. De
schuiven zijn van getrokken ijzer de eerste is eene rolschuif, lang 2.33 5 M. en breed 1.57 M., de
tweede eene noodschuif lang 2.30 M. en breed 1.69 M. De waterdichte afsluiting langs den omtrek van de rolschuif wordt verkregen door caoutehouc-strookeu tegen bronzen lijsten.
Ofschoon de inlaatcluiker van den aanvang der Mtasmondwerken af was toegezegd, is met
den bouw gewacht tot dat de noorderrivierdijk ter plaatse geheel op hoogte was gebracht en
zich had gezet, teneinde latere grondverschuivingen te voorkomen. Alleen is hij het opiverpen
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van den dijk de zandlaag ter plaatse van dcii later te maken funcleel- ings1)ut van den duiker,
tot zoodanige diepte weggegraven en Ch or kleigr uid vervangen als \venschelijk was mi hij liet
maken dci- paidfondeering de door de koel cii de trillingen te veroorzaken zandtoevloeingcn cii
erzakkingen zooveel mm gel ik te beperken en tevens liet ge\ lor cm mm mr achter- of onderloopshei(1
te verminderen.
I)e bouw van den duiker is aanbesteed v lgeiis bestek N. i

dienst 1 Sp2i 893 niet de
ingravmg van den noorderdijk werd tegen liet einde van 1cbroari 1 893 aangevangen en het
kunstwerk werd, op liet inbrengen der sch niven c. ;m. na, in November van hetzelfde jaar voltm oid. 1 )e levering van de ijzeren schuiven en windw erken was opgeilonien in liet bestek voor dcii
hi venb muw van (le brug over liet 1 Ieusdcnscli kanaal zij werden in den vddrzonicr van 1 $95
aangebracht, \mamr na de duiker onmiddellijk in dienst werd gesteld.
Gedurende liet tijdperk van overgang , d. i. vanaf liet tijdstip , waarop de heno rdeu de
nieuwe rivier gelegen gronden afwatering kregen op liet min iddels vm Itooide vak van liet noor(lerkanaid boven 1) ron ge 1 cii en in verband daarnicdc liet werkterrein voor de vorming van
liet riviervak 1-iooge-1aasdijk1 lagoort kon worden afgesloten , tot liet tijdstip waarop de
olaatduiker hij (i code ren in dienst werd gesteld , is in de watci-vcrverseliing van de bedoelde
gronden voorzien door middel van de keersluis in liet noordcrkanaal bij 1) ron ge1 en. Tevens diende
die sluis in liet vergangstijdperk tot bescherming van de bovengelegen landen tegen dcii vh )ed.
In -\ugustu

1887 is do r strooninietingen nagegaan welke hoeveelheden water d r ver-

schillende in de huurt van 1)0e vel- en gelegen sluizen pel- getijde werden ingelaten , en naar de
tlst men verkregen uitkomsten is liet prohel van (le gestiehte 1< unstwerkcn - - z( owcl die van liet
noorderkanaal als die van de andere betrokken poklergehieden - berekend op liet hiinenstroouien van 27
water per 11. A. polder en per etniaal.
I)e wein ge langs liet noorderkanaal gelegenbnitenpoldertjes zijn t mt bin mienpolders bevorderd

vinterhcvloeiing heeft daarvoor derhalve niet nicer plaats.

1oen (1) 9 \ligustus 1894 de getijhemveging ophield zich vddr dc Peereboonislnis te doen
gevoelen , kivamen verschillende klaehitcn in niet betrekking tot de clrinkwatci-voorziening van
1) u 55e ii. 1 )it pult was evenwel bij de onderhandelingen voor de onteigening der voor dc laasnimiiiCl\verken heuoodigde gronden niet belangliebbciiden geregeld en dc klachten , hoewel herliaaldehijk op iiicllw ingebracht, voerden dan ook , althans voor de drinkwatervoorziening binneu
(le

Fecreboomslnis , niet tot nieuwe werken. Voor de ivatervoorzieiiiiig langs de gronden , die

vroeger huiteiidijks gelegen waren , is eiikele jaren later evenwel van ftijkswege aan de gemmpperdc
bezwaren cenigerniate tegemoet gekomen door de Scheisloot beivesten de t )usseiisehe Gantel tot
\erzanlelbassill in te richten , nadat liet beheer over Clie waterleiding door helaiig]iebhendeu behoorlijk was geregeld. De bedoelde weinig omvangrijke werken zijn uitgevoerd volgens bestek
N. 176, dienst 1902.
iii-: 1.\N

Tk.\vi5mIii-;

PLiFEN roi,in:ks .......... isTkN v.\\ trici

ti\\t!EkiN(HN \\t\T, 'S Ii lIk I0(I]I I( )5( FI----1 1km )( EI EN.

De naast liet \Vaalwijkschie stom mingeinaal gebouwde uitivateringssluis voor liet ()llde M;iasje
is tevens ingericht tot waterinlating. 1)it water stroomt (lan (hoor (hen .yh)hid)iiduikcr ondler liet
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afwateringskanaal '5-1 Iertogc1i])oseh -Dr ongelen door en wordt door de oostwaarts gelegen
binnen- en huitenpolders , evenals in den voormaligen toestand getapt.
\Vegens cle gewijzigde omstandigheden ten opzichte van dc kwel , als gevolg van de verlaging der rivierstanden is in verband met een adres van het \Vaterschap van de Oude 1\laas ten
behoeve van de meest verwijderd liggende poldergronden onder II er pt en iie dik huizen,
bovendien een inlaatduiker in den zuidcr-rivierclijk hij 1-1e rpt gebouwd. liet is ccli gellietselde
chokcv (>1) cenc liontcii 1)uIfc111(1cer1ng, buiten Cl] binnen voorzien van cenc houten deur en in het
buiten-di]ksheloo1) van een steunen schuifkoker met ijzeren schuif. De wijdte in den dag bedraagt
i IVI. de steenen vloer ligt op 0.50 M. --- N.A.P. en de top van het halfcirkelvormige gewelf
01) T M. ± NAT. 1)e duiker is voorgesteld in tg. 5. In 1903 gebouwd en nagenoeg voltooid,

kon dit kunstwerk in het voorjaar van 1904 iii gebruik ivorden genomen.

i.'o ;sI'R\t1cTJI: ili xxi- EN IE T1'I:NI( II] )I;Ks TEN \VTSTEN V.\N liEt'
i\ I'\VAl'lktN( SK.\N.\\I. '5 111kT( 0 ENEc)5c1 il )R0N(iI,1\.

De langs den liiikeroever van liet zuiderkanaal voor afwatering en scheepvaart gebouwde
duikers cii sluizen zijn tevens ingericht tot liet inlaten van water.
De inlaatmiddelen ter weerszijden van het open Oude Maasje beneden de Labbegatsclie
vaart en clie in den Ltngstraatschen bmclijk zijn in stand gebleven en doen, evenals in den
voornialigen toestand dienst, terwijl ook de nieuwe werken, voor zooveel iioodig, tot het inlaten
van water gelegenheid geven. Voor de hinnenpolders ten zuiden van het zuider-afivateringskanaal stroomt het ingelaten water door de syphons onder het kanaal door. Ten behoeve van
de binnenpolders van S p ra lig en 13e so ve ii is in de westelijke kade van de Sprangsloot nabij
haar zuidelijk einde een steenen duiker gebouwd wijd i iV[., met houten schuif, ivaardoor
water 01) het buitenclijksche vak van liet zuiderafwateringskanaal kan worden ingeliten. Alvorens
daartoe over te gaan wordt de duikersluis in den wintcrdijk op het kruisingspunt met het kanaal
gesloten. lvenzoo ivorcicn de cluikersluizen in genoeniden dijk 01) de kruisingspunten met de
zijkanalen gesloten, alvorens water voor de huitenpolclers wordt ingelatcn of cle winterbevloeiing
toegepast. Die winterhevloeiing kan thans niet door vet Maasslib bez\vangerd water, hetwelk
bij K ei ze rsv eer liet Oude Maasje opstroomt, geschieden. De bevloei ing met het schrale water
van den Baard\vijkscheii overlaat , welke zoo vaak ongevraagd kivam of te laat in liet voorjaar
aanhield , komt liii de voltooiing van het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch------Drongelen in
gewone gevallen niet niecr voor.
In den banclijk tusschen de uitwateringssluis en het clijksplateau te Kei zcrsveer is een
stcenen inlaatcluiker gebouwd, wijd 1 M. niet twee ijzeren schuiven te sluiten ; deze duiker
client om cle polcicrslooten tusschen het kanaal en den Keizersweg van uit het Oude Maasje
te voeden. Teneinde liet zuiclerafivateringskanaal van dit ingelaten water vrij te houden is
even beoosten genoemclen duiker, in de ivaterleiching tnssclieii de Kil en liet kanaal eene keersluis gebouwd, zijnde een steenen duiker met 3 openingen van 0.64 M. \vijdlte elk, met ijzeren
schuiven te sluiten.
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1)e aanlegkosten van de geiioenide inlitatiiiiddeleii zijn begrepen in die van de in hoofdstuk V
genoemde bestekken tot aanleg van de betrokken \akkeii van het zuiclerafivateringskanaal.
lii de ivitterverversciung van de Loiit is geen ivi/iging gekomen.

I01I)EkS I\\05 l)E

lN 111

111tl-K- J

De werken voor de electrische bemalingen op cle Donge en cle Bleek- en Oostkil hebben
in de wijze van waterinlating en winterbevloeiing geen veriindermg gebracht ; het Nieu\vendijksche stoonigeivaal eveiiliiili.
ii(;\ \ 1

\•.VN KL)5I'IN.

Bestek N. 197, dienst 1892-093 , wegeiis het bouwen van een duiker onder
den Noorclerdijk van de nieuwe rivier nabij G end eren ......................

f

26,257.50

liet maken en stellen van twee getrokken ijzeren schuiven met t(i)eI)ehOOreii,
opgenomen in bestek N. 127, dienst 1 893—i $95 (bovenbouw brug l-Ieusclensch
kanaal) .................................................................l\lenioi ie.
Bestek N . 176, dienst 1902, wegens het maken van twee hociten o aterkeeringen
in de Sclieisloot nabij 1) dl sse ii, benevens het verruimen van. die waterleiding 01)
staat vaii meer werk .....................................................
Bestek N°. 06,, dienst 1902-- 1903 , wegens liet maken van een steenen

...3,5 $7.

inlaatduiker niet toebehooren in den Zuiclerrivierdijk onder de gemeente 1-1 erpt
enBern ...............................................................
Te zanlen ...........

..20,27,.
.1.

50,119.50

HOOFDSTUK VII. VOORZIENING IN DE SCHEEPVAARTBELANGEN OP DE DIEZE.
\Vegens cle verlaging van u aterstanden op cle Nlaas, als ge\olg van de verlegging harer
uitmonding naar den Âuier, bleef op den buitenclrempel van de sclintsluis te Crevec 0e ci r,
bij kleine en mi(delbare afvoeren der rivier,, niet genoeg ivater voor de scheepvaart 01) ' FIertogenhosch en de Zuicl-\Villenisvaart staan. Die drempel toch lig-t 01) 0.93 M. ± N.Â.P.
terwijl de vaardiepte op de Dieze 1.90 M. bedraagt en de waterstanden in cle Maas gedurende
de zomermaanden in den regel beneden 1 M. -j-- N.A.P. zijn gelegen: hij zeer kleine Maasafvoeren
kunnen clie u aterstauclen zelfs tot beneden N.A.P. dalen. 'l'en einde aan dat bezwaar tegemoet
te komen , bestond aanvankelijk liet \oornemeli aan de scliutslu is een nieuw benedenhoofd niet
bijhehoorencle schntkulk te bouwen , doch hij de uitwerkiig van dit denkbeelcl bleken daaraan
versclullencle bezwaren te zijn verbonden. In de eerste plaats zou cle ongunstige toestand
voortspruitende uit de ligging van de schutsluis aan een bollen oever van de Maas (zie fig. 59)
worden bestenchigcl cii zouden , na de verlaging van de rivierstanden , offers van de schatkist
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)(//c'çh7aarthc/a//gdu op dc i)icre.

\vordcfl gumugd 0111 CC1IC vaargeul tusschen de diepte der rivier en de voorhaven der schutsluis
te onderhouden. In de tweede plaats zou het nieuwe sluishoofd in de nauwe buitenhaven niet
ele bclenueriug
van de scheep\-aart kunnen worden gebouwd. \Toorts deed zich
z ndcr tijdijk
n
het bezwaar voor, (at in den nicuwen toestand voor de loozing van het 01) de Dieze komende
Beersche Nlaaswater te C rdve c oc u r al de bestaande suatiemiddclen aldaar, de schutsluis
mhegrepcn , zooveel niogelijk zouden uioetcn samenwerken , -- tenzij natuurlijk
ringswerkcn werden gesticht

fliCu\VC

uitwate-

waarbij zich op de Dieze beneden 1 nge le n een vrij hevige stroom

zou doen gevoelen die voor cle scheepvaart zoo mogelijk moest worden ontgaan.
De nadere studie van deze aangelegenheid voerde tot het besluit, dat liet, hoewel de
directe uitgaven daardoor aanmerkelijk zouden stijgen , dc voorkeur verdiende de bestaande
schutsluis te C r eveco cu r naangerocrd te laten en cciie nieuwe sluis te bouwen aan dc holle
bocht der Maas bij de 1 lenrhtte\vaard, met verbinding van (lie sluis door een schccpvaartkuiaal
in den Biiincupolder van Engclen met de 1 )ieze bij het dorp van dien naam. \Vcl is waar had
de coupure van de Dieze kunnen worden vcrnicdcn door als scheepvaartwcg naar de nieuwe
schutsluis dc Oude Dicze te benutten

alzoo uitgaande van den bestaanden schecpvaartweg

ongeveer tegenover de Groote l;mpelsche sluis

doch het kanaal door den Binnenpolder van

Engclen heeft voor de scheepvaart, ook in verband met den afvoer van het l3cerschc Maaswatcr,
zoovccl voordecicn dat over (le gro itere kosten van de bedoelde cloorsnijdiug kon worden
hee ngesta pt.

Zooals uit

tie

59 blijkt , richt het schcepvitartkanaal lang ongeveer

2

Kilometer, zich in

nooidwcstclijkc richting van de bocht der Dieze bij 1 ngc le n naar de bovenbcdocide bocht der
Idaas bij de 1 lenrittewaard de scheepvaartsluis ligt nabij den benedenmoncl lIet kanaal doorsnijdt den linker 1 )iczedijk bij 1 ngel en en den linker I\laasdijk bij cle T lcnrittcivaarcl : tusschcn
deze twee rivierdijkcn is het kanaal tot- ivcerszijcicii beclijkt : op den linkeroever watervrij en op
den rechteroever, binnen de schutsluis , slechts tot even boven liet peil van dcii linker 1 )iezeclijk
Ten behoeve van het afgesneden oostelijke deel van den Biiinenpoldcr van Engcicn , is aan cle
Oude iicze cene uitwaterings- en inlaatsluis gebouwd terwijl clegemeenschap te land is hersteld
door (-'en poit\eer ver liet kanaal in den griudwug de tceg

van i ii ge 1 en naar 110k Ii o ve 11

11:1 K\N\\I

liet kanaal is door (le schutsluis verdeeld in een binncnkanaal van
haven van ongeveer

700

J\l. en cene voor\1 lengte. 1 )e as van liet binnenkanaal is recht met cene flauwe
1125

ombuiging bij liet boveneinde, ter verkrijging van cciie geleidelijke invaart uit de Dieze. T-Jet
buitenkanaal sluit met een recht vak van ongeveer

oo M. lengte tegen de schutsluis aan en

vertoont bij cle uitni( nding in de Maas de voor rivicrlia\cns gebruikelijke bencclenwaartsche afbuiging , welke hier ruim is genomen , omdat de meeste scheepvaart van of naar beneden l)latts heeft.
1 )c bodcmsbreedte van het kanaal is 40 M. , behoudens cciie plaatselijke verruiming bij het
poiit\ecr en eene geleidelijke versmalling tot 35 M. bijcle uitmonding in cle Maas. De diepte

1 JTSc /oziou- t1/(l,,'i',/

i/)

a'e Dian.
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beditagt in de voorluiven 2.70 M. ±

en in het l)innenkanaal 0.70 Al.
N ..P. De eerstgen( icnidc h( elenisdicptc komt overeen met die van den buitcudreiiipel der sch utsluis de laatstgenoemde bedraagt ruim de diepte van (le 1 )ieze. 1)e taluds hebben een gebroken beloop, waarvan (le hellingen bli3 ken uit 6g. 60.
1 )e boordvoorziening bestaat uit een regel perkoenpalen 01) de waterlijn , waarachter over ruim
i\1. breedte, in het talud genieten puin gedekt niet stortsteen en daarboven tot .o M.
N.
3
gedekt niet grond ii orts alleen bezod iilg. In liet binnenkanmd ligt de perkoen regel op de
hoogte van t .2 Al.
N.\ .P. , overeenkoniende met het zomerpeil \'an dc Dieze in het buitenkanaal (j) t Al.

-1-

N.1\.P.

1 )e kanaaldijken hebben buiten cle schutsluis cciie kruinsbreedte van 8 M. op liet peil van
6. o M. - - N...P. Langs liet binnenkanaal vertoont de linkerdijk dezelfde afmetingen doch le
recliterdijk --- slechts leidijk - . ligt op het peil van 5.50 M. . N.. 1'. of 0.20
M. liooger dan

Fiç. 6o. Scliecpvaardkan aa ] J;flcI'n-i!'nruttcwjird J)varspi- oficl.

(le

linker Diezedijk beneden I nge le ii met het oog opcciie eventueel later gewenschte verIlooging is e
d kruinsbreeclte hier 10 M. genomen. Lans denrecliteroever van de voorliaven is
buiten den Maasdijk een leidani gelegd op liet peil van 6 Al.
-j- N.A.P. , ten einde overstortiug
van hoog water en ijs uit de bovenliggende uiterwaard te voorkomen. Om te verhinderen dat
(lie dam bij lagere waterstanden als inclinante krib zou werken , is aan (le bovenzijde tot aan
de noruiaall ijn der rivier, over 100 M. lengte cciie grondaanvulling daartegen aangebracht.
liet jaagpad loopt over den linkerkanmdclijk, Over de gcheele lengte ligt l dc kruin van
dien dijk bovendien een grindveg, breed 3.50 ÄL, ter onderlinge verbinding van de aansluitende
rivierdij ken. De afgesneden grindiveg de Steeg" en dc weg over den linker D iezedijk zijn voorts
onderling do r een grindieeg ji de krui ii van den rechterkanaaldij k verbonden. C)verigens zijn
lxtrallellandlwegen en opritten gemaakt tot herstel van uitweg en verkeer. Op de kanaaldijken
zij ii l)ej)lantiiigen aangebracht.
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De schutsluis bestaat uit twee gemetselde lancihoofden, die clk twee paar houten puntdeurcii
bevatten - het cciie stel keerende naar dc Maas, het andere naar de Dieze ---- en cciie schutkolk niet gemetselde zij muren insluiten ; zij ligt volgens de as van het kanaal. De hoofdafmetiigen
zijn als volgt:
Sluiswijdte...................................................... '3
Lengte van de schutkolk........................................ 90

M.

Breedte in het midden ................................... ........ 20

is
01) 40 M. uit het midden ........... .......................
Diepte slagdrempel Maashoofd ..................................... 2.70
Diezehoofd..................................... 0.93
11

- N.A.P.

De sluis is afgebeeld in fig. 6,. De schutkolkniuren hebben cciie helling van i t 20; zij
sluiten over 5 M. lengte met ojiefvormige bochten, geleidelijk overgaande in den verticalen
stand, tegen (le muren in cle dagzijde van de sluisl,00fdcn aan, zoodat 01) verzoek der schipperij,
inspriiigcndc hoeken zijn vermeden.
De sluis\vijdte en de breedte van de schutkolk in liet midden komen met die van de iets
vroeger ontworpen in hoofdstuk IX te beschrijven schutsluis te And cl, welke grootencicels voor
dezelfde vaart client overeen. Voor de diepteligging van de slagdrenipels is rekening gehouden
met eene eventueel later gewenschte verlaging van het Diezepeil niet 0.50 M. en met zeer kleine
afvoeren van de Boven-Maas. De schutkolklcngtc van 90 31. stelt ' 5 Hertogenbosch voor cle
toeninaals grootste Rijnaken bereikbaar. Aangezien voor de gewone vaart cciie kolklengte van
55 M., zooals hij de schutsluis te Cr v cc oe ci ,r, voldoende ware geweest, is nog het aanbrengen
van een tusschenhoofd in de schutkolk onderzocht, doch wegens cle kosten is dat cicnkbeeld niet
tot uitvoering gekomen.
De hoogte van het buitenbeloop achter de Maasdeurcn bedraagt 6.8o M. -J- N.A.P. ; overigens liggen cle sluishoofden op 6.40 M. -F N.A.P. , evenals het sluisterrein. De schutkolkmuren
daarentegen hebben slechts cciie hoogte van S M + N.A.P., terwijl hoven dat peil dc waterkecring wordt gevormd door de aarden heloopcn van liet sluisterrein, in aansluiting met de
sluislioofden. Achter de kolkmurcn bevindt zich een horizontale berm van $ M. breedte. Door
de mindere hoogte konden de koikniuren een vrij wat lichter profiel verkrijgen, terwijl hij liet
schutten onder gewone omstandigheden van die mindere hoogte gemak wordt ondervonden. \Vcl
is ivaar zal ziel) hij ivaterstanclen boven 5 M. -- NAT'. liet nadeel van meer schutwater cleu
gevoelen, doch zulke hiooge standen komeii in den nieu\ven toestand maar uiterst zelden voor,
terwijl alsclan bovendien onder bepaalde omstandigheden de schutsluis zal kunnen openstaan.
Ter weerszijden van de schutkolk is in den kolkmuur een ruim langsriool aangebracht
loopende van liet eene sluisfront naar liet andere ; de toevoer van liet water hierin wordt geregeld
door niicldel van cylinderafsluitingcn, systeem ,,cic Caligny'', waardoor in zeer korten tijd het

Door5,lec/cvc/ec,
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Fig. 61. Schccpvaartkanaal Engelcn-Henriette\\ aard. Schutshtis.
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groote cloorsti-ooniingsprofiel volledig kan 'corden geopend of gesloten. Elk langsriool staat niet
de schutkolk in verbinding door zes zijriolen , die tegenover elkander diep in de schutkolk uitmonden, zooclat de in cle sluis liggende vaartuigen geen hinder van het snel toe- of wegstrooniencle
water ondervinden. liet schutten gaat, niettcçenstaaiïde cle betrekkelijk groote lengte van de

schutkolk, dank zij de riolen cii cvlinclers , zeer snel in zijn werk.
In de sluisdeuren zijn jalousiescliuiven aangebracht , als reserve bij eventueel defect aan de
riolen cii tevens om bij groot verval naast deze dienst te doen.
De sluis rust op eene houten paalfundeering , met palen van 050 M. lengte. \Vegens de
groote riolen was voor de ko]kmui-en eene diepe fundeering nooclig en moest bovendien elke zetting
worden vermeden , in verband waarmede de funcleeringen van die muren onder de schutkolk
door zijn gekoppeld, in den dag der sluis is aan de bevestiging van de vloerplanken 01) cle kespen
en van deze op cle pclen bijzondere zorg besteed. De z\valpen zitten niet houtschroefhouten en
treknagels op de kespen vast. Zooals uit fig. Ci blijkt zijn onder elk sluishoofd vier enkele damwanden tegen ontgroncling en onderloops]ieid aangebracht , terwijl een gemetselde schermmuur
tegen achterloopsbeid waakt Elke kolkiriunr is door 66n clamwrand tegen ontgroncling verzekerd.
I_)e sI uismuren zijn opgetrokken in nietsel werk van baksteen in sterke transniortel , liet
inwenclige in hardgrau iv Cl] cle dagzijden in klinkers de sch utkolkniuren en de vleuel frontmuren evenwel zijn niet zuilenbtsalt bekleed. De s]agclrenipels , slagstijlen , hoekbiokken , dekzerken , trappen , enz. , die aan directe beschadiging b1 )ct staan , zijn van graniet overigens is
hij de uitmondmgen der riolen enz. 01) de gebruikelijke wijze hardsteen toegepast.
De hoofciriolen hebben verticale zijvlaLl<en en geivelfvormige boven- en onderwanclen de
wijclte bedraagt 2 Al.,de hoogte in het niidclen i .7, M. De ziriolen zijn ovaal van vorm
niet eene groctste breedte en hoogte van resp. 1 .0 M. en 0.67 M. De hovengewelven der
riolen zijn uit klinkers in porti1ndlcementspecie genietselcl.

Als resei'vewaterkeerinç in de riolen

zijn h )uten sch uiven aanwezig , niet behulp ivatrvtn ook de clinclerkeiclers kunnen ivorclen
clrooggezet.

De ijzeren cylinclers hebben cciie in ivenclige miciclelhijn van 2.20 M. , cciie p1itttd1ikte
van 7 m.M. en eene hocgte van 6.66 M. in liet Maashoofcl en 6.36 M. in liet 1)iezehoofcl. De
afsl uiting van den onclerrancl 01) den harclsteen wordt bewerkt door een ring van caoutcli mc.
De cvlinclers zijn scharnierend opgehangen aan eene heugelstang

Cl]

gebalanceercl door ecn tegen-

ivicht, dat zich in een afzonclerhijken put in liet metselwerk beweegt en een weg aflegt. driemaal
Z0O

groot als die van de cylinclers. De heffing van deze bedraagt o. ; Al.
De sluisdeuren zijn van eikenhout , behalve cle binnendeuren in het Diezehoofcl , clie van

cljattihout zijn vervaardigd. In elk sluishoofd zijn de sponningen vo r drie schotbalk rijen aangebracht , doch de schotbalken zijn nietaangeschaft cle spoliliingen loopen slechts tct den
onderkant van cle clekzerken door cii zijn niet prilcbalken opgevuld.
De bodeni van de schutkolk is van een stortebecl voorzien , hetivelk , wegelis de diepe
zijriolen , niet den bovenkant ligt op 3.10 i\l . -e- N.A.P. De storteheciclen boven en beneden
de sluis zijn resp. 25 Al. en 40 Al. lang. De tegen cle sluisfronten aansluitende katiaalbeloopen
zijn, van den hocleni tot liet peil van 6 M. -f- N.A.P. , niet basdtglooiing verdedigd binnen liet
bovenfront over 35 i'v[. en langs cle voorhaven over 55 Al. lengte.
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'Een behoeve van wachtende vaartuigen zijn wederzijds de sluis reminingwerken , lang
30 M. aangebracht en verderop bovendien telkens 5 nieerI)llen OP een onderi ingen afstand
van 10 id. De palen en de gordingen zijn van \nieriktanscli grenenhout de gordingen zijn
achter de palen aangebracht.
(fl1ioC\VIS lOf DI'

llU'1'51.1-15.

1 let op de situatie, fig. 61 aangeduide \v()ningblok bevat drie woningen , waarvan de
middelste voor den sluiswichter is bestemd en de twee zijwoningen elk door een sluisknecht
zijn bewoond. Voorloopig is naniel ijk gerekend op een vast psoneel van drie personen
evenals bij de schutsluis te C r dve coe ur. Elke woning bevat gelijkvloers eene woonkamer,
eene sl;itpkitmer en eene keuken benevens een portaal \vaar( nder een kelder de woning van
den sluiswachter heeft bovendien een vertrekpe , bestemd tot kantoor. 1 let woningbiok is opgetrokken uit metselwerk onder leinnenciak en gefundeerd op staal.
Hij elke woning behoort eene afzonderlijk staande bergplaats voor het bewaren van sluismaterieel is een magazijn gebouwd.
II iL' I'(

De veerpont die in hoofdzaak dient voor liet overbrengen van hooiwagens is ingericht
als kabelpont en wordt uit de hand bewogen cle lengte is zoodani dat daar ) twee hooiwagens
achter elkander plaats kunnen nemen. De pont is van ijzer niet do rgaand 1w uten hek de
diepgang bedraagt onbelast 0.40 M. en belast met 5003 K.G. 0.55 M. De boonien van de kleppen
zijn aan de bLlitenzijde der pont aangebracht, ten einde binnen meer vrije ruimte te behouden
niet beh cmli) van cclie onder liet dek doorgaande as worden bij liet ophalen van cciie klep de
beide boomen tegelijk aangegrepen, \\aardoor liet scheluw trekken van cle kleppen wordt voork( )lnen.
Voor de smeeclstukken van de pont is welijzer gebruikt, overigens vloeiijzer. 1 let onderdek,
zwaar 4 c.\l. , is van eikenhout , liet bovendek , zwaar 5 C.M . , van dennenhout.
Voetgangers worden per roeibo t overgezet.
Voor den veermtn is op den linkerkanaaldijk eene woning gesticht , niet aangebouwd
magazijn voor veerniaterieel en afzonderlijk staande bergplaats. De w ng
in bevat gelijkvloers
portaal wo nkanier, slaapkamer en keuken waaronder kelder. Zij is opgetrokken uit nietselwerk ouder lamnencltk en gefundeerd op staal.
DE 1 LIKI'1.dsl.1.Fl5.

De in den Maasdijk langs cle Oude Dieze g

,

he
oe a l et
afgesneden deel van den Binnenpolcler van lfngelen , is van steen en heeft eene overwelfde
opening, wijd i M. en hoog in liet niiciclen 2 i\l. Zij is tevens ingericht tot waterinlating, ten
einde cle winterbemesting voor (len polder te behouden. De waterkeering wordt gevormd door
cclie deur van eikenhiout aanslaancle te„ en den buitenfroiitniuur ten behoeve van de waterinlating is tegen liet binnenfront eene eikenhouten sch cmi f aangebracht.
29
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De fundeering bestaat uit eene betonplaat onder de ivaterkeering dik 2.10 M. en overigens
N.A.P. reiken. De steeneii vloer in
1.10 M. zij is omheici niet damplanken die tot 2.20 M.
den dag der sluis ligt op 1.20 M. + N.A.P. liet nietseliverk bestaat uit klinkers in partiandcementspecie voor dorpels aanslagen , dekzerken enz. is hardsteen toegepast. In de vleugelmuren zijn zoowel binnen als buiten , schotbalksponningen utgespaard. Door stortebedden en
steenglooiingcn , lang aan de binnenzijde 10 M. en buiten 9 M. is tegen uitspoeling van de
aansluitende aardeiverken gewaakt. Door een toeleidingskanaal is cie duiker niet de hoofdwaterleiding van den polder in verbinding gebracht.
IIE

ITV0P:kiNG I)i1Q \IIkkIN.

1-let kanaal is gebouwd in de paren 1897-1902. Het eerste bestek (N°. 203 dienst 18961 899) omvatte den bouw van de schutsluis en de cluikersluis c. a. benevens de vorming van

het kanaalprofiel in den Binnenpolder van lngelen » voor zoovei nooclig was om de boordvoorzieningen en de schutsluis te kunnen maken en de kanaaldijken op te werpen. De grond , die
nog in het kanaalproflel bleef zitten zou later, na het doorsteken van de rivierdijken , voordeeliger dooruitbaggering kunnen worden verwijderd. Volgens een afzonderlijk bestek werden
de cylinderafsluitingen in de riolen der schutsluis aangebracht. Bij onderhandsche overeenkomst
van 27 December 098 werd vervolgens het doorgraven van den Maasdijk en de voltooiing van
het kanaalprofiel tot aan dun Diezedijk opgedragen aan de aannemers van liet genoemde bestek
dienst 1896/1899. Eene openbare aanbesteding was niet wenschelijk wegens de aanraking niet de nog in uitvoering zijnde werken volgens dat bestek het doorsteken van den
en ten einde zoolang mogelijk de
linker-Diezedijk werd in die overeenkomst niet opgel
N°. 203

gemeenschap niet het af te snijden deel van den Binnenpolder van Engelen te behouden.
liet stichten van de gebouwen en het leveren van cle veerpont werden afzonderlijk aanbesteed. Lindelijk had , volgens bestek N°. 178, dienst 1901 , de doorgraving van den linkerI)iezedijk plaats , waarna het kanaal, behoudens enkele bijkomende werken voltooid was en op
1 Juli 1902 voor de scheepvaart werd opengesteld. Gelijktijdig werd het schutten aan de scheepvaartsluis te C r éveco en r gestaakt.
In de bestekken voor den aanleg van het kanaal was bepaald , dat overstroomingen tengevolge van de werking der overlaten niet z uclen worden gerekend tot de buitengewone ornstandighedlen , bedoeld bij

475 der A. V.
1)1: ( )N1 III

1-let algemeen nut van het scheepvaartkanaal lngelen—1 Ienrittewaard met de bijkomende
voorzieningen werd verklaard bij de wet van 7 December 1894, taatshlacl N°. 201. De eindaanwijzing der te onteigenen perceelen had plaats bij Kon. Besluit van 10 Juni 1895 Staatsbiad
N°. 44. Al de perceelen ivaren gelegen binnen cle gemeente i mi gele n. T ngevolge een bij de
eerste tervisieligging der onteigeningsbescheiden ingebracht bezwaar werd de ontworpen duikersluis aan de Oude I)ieze voor den Binnenpolder van Engelen tevens ingericht voor het inlaten
van water. Voor herstel der gemeenschap te land was aan belanghebbenden de keuze gelaten
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tusschen eene beweegbare l)rug' over het 1 )iezc-lioofd der schutsluis en het gestichtepontveer.
Bij de onderhandelingen voor den mi nnelijken aankoop de perceelen toonde dén eigenaar zich
aanvankelijk ongenegen het hoogste 1)0(1 volgens den opgeimsaikten waardeeringsstaat te aanvaarden doch toen daarop de gerechtelijke onteigening aanhangig ZOU worden gemaakt, kwam
hij op Zijne weigering terug. 1 )e grondaankoop kon toen in der minne geschieden.

1)e k( )sten hebben bedragen als volgt
(;r )ndaankoo1) .......................................

1

145.099.85

f

943,965.44

Bestek N°. 203, dienst QU-099, wegens het maken van
cciie sclintsluis , kanaaldijkcn en bijkomende werken in de gemeente l'ngelcn........................................ f
Bestek N°. 174, dienst 1898, wegens liet leveren cii plait-

778,206. i 2

sen van de cvlinders niet toebehoorcn tot afsluiting van de noTen
der schutsluis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

10, 4 12 .30

Overeenkomst voor liet voortzetten der grondwerken ...... ..

i i 1,675.02

Bestek

N°.

179,dienst

1899-1 900 , wegens liet bouwen

van een woningblok voor het sluispersoneel ....................

i 7.2 50.----

Bestek N'. 53 , dienst i 90 i , wegens liet bouwen van eenc
pontwacliteiswoniiig , vier hcrgplaatsen en een magazijn voor liet
veer- en sluispersoneel ..................................... ..
Pcstek N°. 76, dienst 1901 , wegens het maken en leveren

10,200. -

van eene ijzeren veerpont ................. ................. ..

2,1 $0.----

Bestek N°. 178, dienst 1901 , we ens het doorgraven van
dci linker 1 )iezedijk .................................... ....

10,489.-

bestek N°. 67 , dienst 1902 , wegens liet leveren en plaitseti
van mcci-- , lantaarn- en liandwijzerpalen en eenige andew ijzersverken en voorwerpen ten behoeve van (le scliutsluis en het pontveer .,
Ben

digdlieden voor de schutsluis en het

ten en diversen , ongeveer ................................
Bestek N°.

1

.95 3.---

1

,60o.--

)ntveer , roei-

t 10 , dienst i 905 , \vegens liet maken van twee reservedenren

voor dle schutslitis ........................................................
Te zanien

.....f

10,250.795
1,099,31 6.08s

Ten laste van dit kanaal is nog gebracht de leveming van de stoonisloep Inspecteur l'tose",
volgens onrlerhuidsche overeenkomst van 29 December 096, niet de niacliinefabriek II. \Vi :i'ON
0 b otte rdani / 0000.-.
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HOOFDSTUK VIII. DE SLUITING VAN DE FIEEREWAARDENSCHE OVERLATEN EN DE
VERFIOOGING VAN DE WAALDIJKEN.

INLLII)ING.
1)e wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad N°. 4), tot het verleggen van de uitmonding der
rivier de Maas, bepaalt ten aanzien van de Heerewaardenschc overlaten, dat tot cene geleidelijke
beteugeling zal worden overgegaan , met dien verstande, dat de volledige afsluiting niet zal plaats
hebben dan gelijktijdig met de opening van liet ri\-iervak iIeleind—T )ongemond. Zooals reeds
in de tweede afdeeling is toegelicht, bevatte het aanvankelijk aan de Staten-Generaal voorgelegde
wetsontwerp deze bepaling niet. i)e Regeering toch had zich op het standpunt geplaatst, dat de
sluiting van de T Jeerewaardensche overlaten niet in rechtstreekseh verband stond met de vorming van de nieuwe rivier, en dat die, door de rivierhelang- en gevorderde afsluiting in elk geval,
ook zonder dat tot de verlegging van den Maasmonci werd besloten , zou moeten plats hebben.
Reeds in 1881 waren in verband met de vordering der verbetering van cle Waal, de eerste
werken tot heteugeling dier overlaten aanbesteed. In de zitting van de Tweede Kamer van 29
November 1882 werd de genoemde bepaling evenwel hij amendement in het \vetSOntwCrl) opgenomen.
l'en aanzien van den te betrachten spoed hij de geleidelijke beteugeling van de overlaten
was , zoowel in het besluit der Noorcl-Brabantsche Staten van 4 Juli 1 883 0, als in de, onder
clagteekening van 30 Augustus 1883, tusschen den Staat en liet \Vaterschap ter bevordering der
verbetering van den \vaterstaatstoestand in het NO. deel van N oo rcl-B ra ban t gesloten overstefl
November
eenkomst 2) bepaald , dat bijaldien de 1 Ieerevaarclensche overlaten voor of 01) den
van de jaren 1884, 188$ en 1891 niet alle minstens gebracht zouden zijn op de waterkeerencle
hoogte, overeenkomende met de hierna, voor elk der jaren aangegeven hoogte aan de Rijkspeilschaal te St.-\ ncl ci es (\Vaalzijcle) , de uitbetaling van de termijnen der in de kosten van
de Maasmonclverlegging verleende bijdragen , in de genoemde en in de volgende jaren zou worden
uitgesteld tot het jaar, waarin de overlaten minstens aan clie hoogte zouden zijn gebracht, namelijk:
i November 1884 01) 7.— M. + A.P.
7.5°
±
1891 ,, 7.90 ,,
Bij cle mondelinge behandeling van de i\[aasnionclwet in de Tweede Kamer der StatenGeneraal werden onder meer de gevolgen ter sprake gebracht , welke de afsluiting van de
1-leerewaardensche overlaten zou hebben voor cle \Vaaldijken en daarbij verklaarde cle Minister
in cle zitting van 2$ November 1882 , dat ccne tegemoetkoming in de kosten ecner verhooging
van cle \\aaldijken , wanneer clie nooclig mocht zijn gebleken als een wclbcwezen gevolg v:tm
cle clichtiug der overlaten , inoverweging zou kunnen worden genomen.
) Zie bijlimge V.
'j Zie bijLig VI.
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Rij de voorbereiding van de werken tot voortzetting (Ier beteugeling van de Fleereivaardensclie
overlaten ïezeii onderscheidene administratieve bezwaren tusschen liet Rijk eenerzijds en lie t
bestuur van den huitenpolder van Fleerewaai- den benevens de belanghebbenden in liet N.O.
deel van No o rd-B r ab an t anderzijds Na langdurige onderhandelingen die herhaaldelijk werden
afgebroken en we(Ierom hervat 1), werd in i 8 door liet bestuur van den genoeinden buitenIder (le vei-eischte verguiuiing voor liet leggen van een beteugelingsdijk verleend onder voor
liet Rijk aannemelijke voorwaarden.
De Gedeputeerde Staten van Ge 1(1e rI and, krachtens liet Geldersche rivierpolderreglement
tot goedkeuring van die vergunning geroepen maakten evenwel bezwaar hunne medewerking tot
de getroflen regeling te verleenen voordat zou zijn voorzien in de gevolgen die (le bij de
sluiting van de overlaten te verwachten verhooging van den waterspiegel op de \Vaal zou
hebben voor de waterkeeringen (iernaburige polderdistricten.
Ms gev Ig van het liiercnitrent in i88g door den toenmaligen Minister niet liet College
van Gedeputeerde Staten gevoerde overleg werd overeengekomen , dat wanneer, na den aanleg
van den beten elingsdijk door de 1 leerewaardensclie overlaten tot de hoogte van 7.90 M. boven
_\ t. aan (le peilschaal te S t.-\ n d r ie s , een winter zou zijn voorbijgegaan , door desk undigen
van het Rijk en de provincie , wederzijds twee aan te wijzen , voor zooveel mi gelijk op grond
van gedane waarnemingen en overigens langs den weg van berekening verslag zou worden
uitgebracht over de vraag of en zoo ja welke verhooging de waterspiegel d e r rivier de \\aal
tengevolge van de (lichting der overlaten bij den lii ogst bekenden waterstand zou ondergaan
en dat (laarna eene gelijke verhooging van de (lijken (Ier betrokken dijksdistricten zou plaats
hebben voor zoover die (lijken zouden blijken te blijven beneden een door de genoemde tieskundigen vast te stellen maat, ivaarop rivierdijken in liet algemeen bij open water hoven den
hoogst bekenden waterstand behooren verheven te zijn. De door liet polderhestiur van Heerewaarden verleende vergunning werd daarop (100F Gedeputeerde Staten van Geld cr1 and goedgekeurd , terwijl de Minister zij nerzijds de toezegging (leed om indien op de overeengekomen
wijze de no dzikehijkheid van de (hij ksverhooging zou zijn vastgesteld , liet verleenen van cciie
R ijksbijdrige van twee derden in de kosten (lauvin aan de Staten-Generaal te zullen voorstellen.
De vergunning van den buitenpolder van 1 leerewaarden , verleend nadat de I-leerewaardensche overlaten reeds tot liet peil van 7 l. -j- -\ .P. waren beteugeld , hield , in afwijking niet liet
besluit (ler N ord-Brabantschie Staten de bepaling in dat de verdere heteugeling tot 7.50 M. - Â. F.
liioest worden tot stand gebracht vddr i November 1 90 en die tot 790 M.
A. P. voor
i N )veinl )er 1892.

it: 5i,tiII\O \AN i)i 1iIti10\V\,\k1ij,N5(fT!. ()ViKL\Ti\.

liet terrein der 1 leerenaardensche overlaten is ruim een uur gaans lang en strekt zich uit
van (le bedijking van liet land van Maas en \Vaal hij 1)reu111e1 tot de bedijking van (le Bommeleiwaard boven den Meichijk bij R ossuni. in (leii vi rmal igen toestand waren daarin in
9 Zie

juerourent dc vierde afeleeling.
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hoofdzaak drie gedeelten te onderscheiden, namelijk twee onbekade vakken, die respectievelijk
den naam van ,,Dreumelsche overlaat' en Rossnmsche overlaat" of overlaat het klooster
droegen en elk ongeveel- 600 M. lang waren en een daartusschen in gelegen bekaaci ten-em
lang 4200 M. , hetwelk meen hepaaldelk ,,Ovenlaat van Heerewaarden" werd genoemd. De
werking der overlaten van Dreumel en Rossum begon bij een waterstand van ongeveer
6.6o M. + A.P. (6.55 M. + N.A.F.) aan de peilschaal te St. -A n dries; de kade in den overlaat

()
Qç
L , ctzv el 11. -

CL1l CL
VC1

c. 0

91 LCLCL3 C

CLC1

_)LcL )LDOCJ )L1tCCU-.

111

CLCl.. 5

2OO

Fig. 62. 1)e Heere\vaardensche overlaten. Situatie in den voorna1igen toestand.

van Heerewaarden reikte behoudens een kort laaggelegen vak , dat als ,,overlaat van oud
St.-Andnies" bekend stond ongeveer tot het peil van 7 M. - F A.P. aan de peilsehaal te St.
A n cl r ie S oploopende volgens het verhang der rivier de \Vaal. De overlaten van Rossum en
Heerewaarden wai- en gescheiden door de in 1856 aangelegde wenken tot afsluiting van het
kanaal van St.-Andnies, reikende tot het peil van 8 M. + A.P. De afsluitdijk sloot met het
oostelijk uiteincle aan tegen het oude fort van St.-Andries, terwijl het terrein der schutsluis aan
de westzijde ddn geheel uitmaakte met de hooge gronden van het fort Nieuw St.-Anclnies. Het

A. D.
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terrein tusschen het eerstgenoemde fort en den 1-leggelclijk, lang- ongeveer 220 M., vormde den
overlaat van oud St.-Andries' , waarvan de werking begon hij een rivierstand van 6.60 M. + AF.
aan de peilschaal te St-Au cl r i es. De situatie van den voormaligen toestand blijkt nader uit 6g. 62.
De n erken tot beteugeling van de 1- ! eerewmu-dcnsche overlaten tot het peil van 7 M. + A.P.
N.A.P.) te S t.-A n dries bestonden uit den aanleg van drie overlaatskaden in de
omschreven overlaten van 1) ren mei , Oud St.-A nd r i es en R oss u n. De afmetingen van die
karl en waren als volgt
(195 AL

Kade in den overlaat van
Omschrijving.

-

--

-

Dreumel

1

-

-

-

Oud St.-Andries

Rossuni

Kruinshoogte boven AF .................

7.60 Al.

7.17 i'vI.

7.11 M.

Met eene tonrondte daarboven van

0.10 ,,

0.10

0.20

Kruinsbreedte ..........................
Lengte ................................
Beloop aan de \Vaalzijcle .................

2.--- ,,

2.---

Maaszijde .................

6p.— ,,
21
10

Jaar van aanleg........................

01) 1
op 1

1552

224.--- ,,

S.----

600.—

21 op T
10

op 1
1554

21 01)
10

op

i

1 883/i 554

Zoowel de beloopen als de kruinen dier kaclen waren met basalt bekleed , behoudens het
Maasbeloop van de kade in den Dreumelschen overlaat waarop de steenbezetting slechts 2 M.
breed was , en behoudens cle kruin van de kade in den Rossumschen overlaat, waarop slechts

oSo M. breecle bermen van steenbekleecling- waren voorzien en waarop voorts in het midden
een grindo- eg, Ier breedte van 4 M. vas aangelegd. Bij de aansluitingen aan de banclijken van
het land van i\laas en \Vaal en de ]1 minelerwaard waren de kaden oploopencl bewerkt.
In 1 555 werden de drie overlaatskaclen verhoogd tot het peil van 7.50 Al. - A.P.
(7.5 M.
+ N.A.F.) te S t.-.-k n dries en op de volgende afmetingen gebracht.

Kade in den overlaat van
Omschrijving.
Dreuniel

Oud St.-Anclries

Krcunshoogte boven AF .................
Met eene tonrondte daarboven van

0.10

Kruinshreedte ................. ...... ...

2.--- ,,

2.— ,,

2

op T

21 op 1

5

op 1

31 OP 1

aan cle \Vaalzijde ........... ......
Maaszijcle .................
11

830 M.

7.60 M.
0.10

Rossum

7.50 M.
0.20

6.—
21 01)
10

01) 1

4
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Op de kruin van de kade in den Rossumschen overlaat werd een nieuwe grindweg gelegd,
ter\Vill overigens de beloOpefl en de kruin van elke kade op nicum, van basaltglooing werden
voorzieli. \\ijders kon in 1 888 van Rijkswege niets tot beteugeling der 1-1eereivaardensche overHeerewaarden en de Gedeputeerde
m
z
laten worden g
Staten van Gelde ilan d geopende overleg nog niet tot cciie uitkomst had geleid.
Niet zoodra was evenwel de vcreischte vergunning tot het leggen van ccii dijk door de
overlaten door de Regeering aanvaard , of de onteigeningsbesclieidcn werden in de beti-okken
gemeenten ter visie gelegd , ten einde ingevolge art. 62 der wet van 2$ Augustus 1851 (Staatsblad N. 1 2) cle beschikking over de henoodigde terreinen te erlangen. Bij die onteigening
werden evenwel niet te ontwijken vertragingen ondervonden zoodat bijzondere maatregelen en
cciie groote voortvarendheid noodig waren om den, in de vergunning van het polderbestuur van
1 Teerewaarden genoeniden , termijn van i November 1 $90 v( or de voltooiing van den beteugelingsdijk tot liet peil van 7.50 M. -(- \.P. te St.-\ nd r i es niet te overschriiden.
De beten elingsdijk werd in hoofdzaak gelegd volgens liet tracé van den later op te werpen
afsluitdijk daarbij werden de bestauide kaden langs den \Vaaloever niet gevolgd , doch werd
eene nieuwe richting gekozen , verder van de rivier ver\vijderd. In cle eerste plaats zou, door
de kaden te volgen liet winterbed van cle \Vaal ter plaatse zeer zijn vernauwd en zou eene
eventueel noodige nadere normaliseering van de \Vaal aan nauwe handen zijn gelegd , vooral
in het vak tusschcn den Korenmolen en liet Oude fort St.-Ândries, al\vaar cle rechter-\Vaalclijk
schaardijk is van den Korenmolen tot Bato's erf zou de afsluitdijk bovendien zelf schaardijk
zijn geworden. Voorts was uit de opgemaakte ramingen van kosten gebleken , dat liet voorcleeliger zou zijn een geheel nieuwen (lijk te leggen , zooivel omdat cle omstandigheden voor de
aardhaling en liet grondvervoer daarbij gunstiger waren , als omdat de opruiming van de aan of
op clie kaden staande gebouwen , ivaaronder vier steenovens en een molen , daarbij kon worden
ontgaan. T let tracé van den dijk blijkt uit fig. 63, waarin de situatie van liet terrein der 1-leerewaardensche overlaten na cle afsluiting in 1904 is voorgesteld.
liet bovenste één derde gedeelte van den in 1890 aangelegden 4500 M. langen beteugehingsdijk had eene kruinsbreedte van 2 M. , met een beloop aan de \Vaalzijde van 2 T Op T en aan
cle Maaszijde van 31 op i. Het beloop aan de \Vaalzijcle ter breedte van i M., cle kruin,
liet bekop aan de Maaszijde en cciie strook op maaiveldshoogte, breed 3 M. langs den teen
aan deze zijde, waren 'liet eene bekleeching van zetsteen verdedigd. \Vat cle overige 3000 M.
lengte aangaat heeft de dijk eeue krninsbrccclte van 6 M. verkregen , een \Vaalbeloop van
21 op 1 en een Maasbeloop van 7 op

Aaugezien dit gedeelte van den dijk tijdig mes vol-

tooid oni nog vé(r den winter eenige vasthieicl te kunnen verkrijgeti , werden de kruin en de
beloopen slechts van \vinterkranimat voorzien, nadat eerst op liet Maasheloop eene bekleeching
v an zuivere klei dik 1.30 M. \vasaangebracllt. De afgesneden verkeerswegen werden door
niiddel van opritten over den dijk heengcvoercl, terwijl overigens ter voorzieniiig in cle gemeenschap langs den dijk laiidwegen zijn aangelegd. Over liet grootste gedeelte der lengte werd
op de kruin een griudweg aangebracht.
Voor cle afwatering van liet aan cle \Vaalzijdc overblijvende deel van den polder Heerewaarden werden twee steenen duikers gebouwd de eene, wijd o.$o M. is voorzien van wacht-
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deur en schuif en ligt in den Huisschcn dijk, de andere, eveneens wijd oSo M., is alleen
voorzien van cenc \vachtdeur en ligt in de \Vaa!kade tusschen den ii uissclien (lijk en den Molendijk. De duikers Zijn door cle noodige waterleidingen met de polderslouten in verbinding gebracht.
Do r den ijsgang, welke in dun aanvang van ISgi voor kwam en door den daaruit gevolgdien overloop van den beteugelingsdijk werd deze, in weei- wil van de aangewende pogingen tot
verdediging, in liet laatst van Januari en liet begin van Februariernstig beschadigd. Na liet
wegvallen van liet water was liet uit den aard der zaak het eerste wei-k de in den dijk ge-
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De Heere\vaardensche overlaten. Situatie van den afsluitdijk.

stroomde gaten te dichten en de beschadigde beloopen, voor zoover zulks onmiddellijk noodig
was te herstellen. Intussclien was dit niet voldoende en bleef alsnog cle noodzakelijkheid bestaan den beteugelingsdijk in het werkseizoen van liet jaar i 8c t op nieuw op behoorlijke afmetingen te brengen en hem naar de opgedane ervaring te verzwaren en te verdedigen. Daarbij
werd liet Maasbehoop van liet 1200 M. lange henedendijksvak, gelegen tusschen liet oude fort
St.-Ândries en den oprit aan cle Langestraat, welk vak door den overloop liet meeste had geleden, gebracht onder eene helling van 5 op i en van eene zware steenbekleeding voorzien.
Voorts \verdl de grinclverllarding van den rijweg door eene keibesti-ating vervangen. Van liet
30
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midden-dijksvlak, lang i Sao M., gelegen tusschen den oprit aan de Langestraat en den Huisschendijk, werd het v6dr de bebouwde kom der gemeente Heere iv aarden liggende deel, ter lengte van
ruim 903 M., eveneens van steenglooiing voorzien; overigens verkreeg het MaaShelool) in dit
dijksvak eene helling van 7 op 1, met kramiiiat verdedigd, liet boven-dijksvak, gelegen tusschen den Huissclien dijk en den Z\veetdam, lietwelk reeds in T 8o van eene steenbekleeding
was voorzien werd d or de vergrooting van de kruinsbrccdte en door het aanbrengen van eenige
plaatselijke voorzieningen, naar de opgedane ondcrvincling zooveel noodig verzwaard en versterkt.
Tegen het einde van i 891 waren, ter verdediging van den beteugelingsdijk tusschcn den Zweetdam en liet oude fort St.-Andries, in liet geheel ongeveer 84,000M2 steenglooiing aangebracht.
In 189 werd bovendien een gedeelte van den afsluitdijk gevornicl, voor zoover deze binnen
of op de hooge gronden van het fort Nieuw St.-Andries was ontworpen en derhalve op den
afvoer van de Heerewaardensche overlaten geen invloed kon uitoefenen. Dit gedeelte afsluitdijk,
met den aanleg waarvan de slechting en de egaliseering van enkele fortiverken gepaard gingen
verkreeg eene lengte van 320 M., hij de volgende clwarsafmetingen: kruinshoogte 9. io M. -j- A.
met inbegrip van eene tonrondte van 0.30 M. ki'uinsbreedte S M., beloop aan de \Vaalzijcle 2 2
op i en aan de Maaszijcle 312 01) i . De steenhekleeding werd aan de \Vaalzijcle doorgetrokken
tot aan cle clijkskruin.
Ten einde een behoorlijk verband te verkrijgen tusschen dit gedeelte afsluitdijk en de bestaande kade in den Rossumschen overlaat is, in de pl;iats van het gedeeltelijk opgeruinicle fortglacis, cciie overlaatskacle gemaakt, lang ongeveer 155 M., met de kruin, breed 6 M., op het
peil van 7.90 M. + A.P. cii cciie tonrondte van 0.20 M. daarboven. Het beloop aan de \Vaalzijde verkreeg cciie helling van 2 / 01) i, dat aan de Maaszijde van 5 op i. De heloopen werden niet steen bekleed, terwijl op de kruin een keiiveg werd aangebracht.
In 1892 werd vervolgens de doorgaande verhooging van de beteugeling der Heerewaardensche
overlaten tot liet peil van 7.90 M. -j-. A. F. (7.85 + NA. P.) uitgevoerd, waarbij de beloopen aan
cle \Vaalzijde werden opgewerkt onder cciie helling van 21/2 op i cmi clie aan de Maaszijde onder
tot 5 op T , terwijl al de clagziende oppervlakken, althans voor zoover die
helingen van 3
niet door den rijweg werden ingenomen, van cciie steenbekleecling werden voorzien in aansluiting met (leze verhooging werden de rechtstandsmuren van liet \Vaalhoofcl der schutsluis te
S t.-A mi cl ries en liet daarachter gelegen sluisterreimi zooveel noodig verhoogd, terwijl in genoemd
hoofd een nieuw stel ijzeren puntdlcuremL met eikenhouten beplanking, ivercl ingehangen. Ook
werden de \Vaaldenren in het Maaslioofd der schutsluis vernieuwd, in verband niet den grooteren
waterdruk, aan ivelken clie deuren tengevolge der verlegging van den Maasnioncl kunnen zijii
onclerwo rpen.
Met liet oog op cle bewaking van de 1 Ieerewaardensclme overlaten tijdens hoog opperwater
en ijsgang, werd liet Directieverbl ijf nabij den Moleuclijk in teleplionische verbinding gebracht
met cle gemeente R ossn mii.
In het jaar 1904 eindelijk kwam de watervrije afsluiting van de 1-leerewaardensche overlaten,
voorgesteld in hg. 63, tot stand. De afsluitdijk heeft cciie lengte van ruim 6700 Nl., cciie kruinsif9
breedte van 5.50 M., een beloop aan cle \Vaalzijde van 2 op 1 en aan de Maaszijde van 2 op 1.
De kruinshoogte bedraagt aan liet boveneinde, hij de aansluiting aan den banclijk van liet polder-
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Fik. (4. De Ilecrennardensche overlaten. l)\varspi- oficicn van den afs1otdijk.

district van Maas cii \Vaal,

95 M. -- N.A.P. en aan liet benedeneinde, aansluitende aan den
bandijk van de l3onimeleriv:iard, .95 M. -!-- NAT. ivelke liellin overeenkomt niet het verhan 1
1

van den ivaterspiekel van de \VaaI bij een rivierstancl van 9.05 M. + NA .P. aan cle R ijkspeilschaal hij de schutsl uis te S t.-A nd ci es (\Vaalzide). Al de beloopen zijn niet steencIooiinc
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bekleed, behalve het Maasbeloop van het binnen de omkading van den buitenpolcler van Heere
waarden liggende gedeelte dijk, welk beloop van ecne bezooding is voorzien. op de kruin van
den afsluitdijk is, van de Lan esti- aat tot den handijk van de Bommelerivaard, een grindweg
aangebracht; het overige deel van de kruin is bezood. Nadere bijzonderheden blijken uit de
genoemde situatieteekening en de dl\varsproflelen flg. 64.

In 1881 is de voor den aanleg van de kade door den Dreumelschen overlaat henoodigde
terreinstrook, groot 6.27.74 1-lA., ondershands aangekocht voor f 32,300.—. De grondslag van
de kade in den Rossumschen overlaat was Domeingroncl; ten behoeve van den kadeaanleg werd
cciie oppervlakte, groot 6.65.50 TJA, en genaamd de ,,Kloosterwaard'', bij proces-verbaal van

2730 December 1882 door den (!)ntvanger der Registratie en Domeinen te Zalt-Bonini cl in
beheer overgegeven aan den Hoofd-Ingenieur van den \\/aterstaat in het i

i-ivierdistrict te

s-Gravenhage. Het terrein voor de kade in den overlaat van Oud St.-Andries behoorde voor
de helft der lengte in eigendom aan het Departement van Oorlog; de andere helft werd in 1 84
ondershands aangekocht voor f 4020.— De terreinstrooken voor de overlaatskaclen waren z66
ruim genomen dat daarmede later bij den aanleg van den afsluitdijk kon worden volstaan.
Bij Koninklijk Besluit van 24 October 1889 (Staatsblad No. 132) werden, ingevolge art. 62
der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), de perceelen aangewezen, waarvan de
onteigening ten name van den Staat werd gevorderd voor den aanleg van cle werken tot heteugeling en tot afsluiting van de overlaten. In verband niet de, in de vergunning van den buitenpolder van Heerewaarden aan den Staat opgelegde verplichting oni cle beteugeling vd6r i November
1890 tot de hoogte van 7.50 M. + AF. (7.45 Ni. + N.A.1.) tot stand te brengen, moest in cle
eerste plaats de onteigening zooveel mogelijk werden bespoedigd. 1-let bleek evenwel dat onderscheidene gronden, tengevolge van bij den aankoop niet te ontwijken moeielijkheclen, te laat ter
beschikking zouden komen en ten einde nu toch de tijdige uitvoering van de werken mogelijk
te maken, werden niet de betrokken eigeliaren overeenkomsten aangegaan, volgens welke reeds

v66r de sluiting van het koopcontract de vrije beschikking over de gronden werd verkregen.
De aldus enkele maanden voai' den aankoop verkregen oppervlakte bedroeg ongeveer het
gedeelte van het geheele henoocligde terrein ; de gesloten overeenkomsten vorclerclen cciie uitgaaf
van ,f 2330.—. VcSdr liet einde van 1890 werden vervolgens alle ter onteigening aangewezen
perceelen en perccelsgccicelten, in het geheel Ii 2 in getal en ter gezamenlijke oppervlakte van
Si H.A. is A. 72 c.A. , in der minne aangekocht, waarvoor meest worden besteed, niet inbegrip
2705.57 voor vergoeding wegens verlies van tienclrecht, een bedrag van f 271728.28.
van

f

De perceelen \varen gelegen binnen de gemeenten D ren iw cl, ii eer e waar cle ii en R o ss u ni
de aankoop omvatte geen gebouwde eigendommen.
DE tJI'f\0ik1i'( 1011 \\lI1I'ii1Ç.

In 1882 werd de kade in den 1 )reumelschen overlaat aangelegd tot het peil van 7 M. + AF.
te St.-A ncl ri es; in het daarop volgende jaar werd de steenhckleeding op het Maasbeloop uitge-
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breici. De kade in den Rossumschen overlaat kwam in de jaren 188 3 en 1884 tot stand in
laatstgenoemd jaar werd bovendien de lemdam aan den noordwestelijken hoek van het glacis van
het fort \ieuw St.-Andries met hasaltglooing bezet. De kacleaanleg in den overlaat van Oud
St.-A udries einciel ijk werd aangevangen en voltooid in 1884.
In 1888 werden cle drie genoemde kaden , benevens de leidam aan liet glacis van liet fort
Nieuw St.-Anclries en cle afiv eg naar de kade in den overlaat ,,het Klooster" , verhoogd tot het
peil van 7.50 M. + A.P. (7.45 M. -F N.A.P.) aan de peilschaal te St.-Andries, volgens de verlianglijn der rivier de \Vaal. In September begonnen, werden die werken op het einde van
()ct( )be r voltooid.
)p 2$ October i $ po kwam vervolgens de beteugelingsdijk van den Ziveetdam tot liet Oud

fort t.-Andries tot het genoemde peil gereed, waarmede de doorgaande Rijkswaterkeering tussc1iemi cle \Vaalbandijken van de wederzijds gelegen poiclerdistricten tot clie hoogte werd voltooid.
Zij bestond achtereenvolgens uit de overlaatskacle in den 1)reumelschen overlaat, den genoemclen
beteugelingsclijk cle hooge waterkeeringen van liet Oud fort St.-Andries den afsluitdijk van liet
kanaal niet cle sclmutsluis en de hooge gronden van liet fort Nieu\v St.Andries, en de overlaatskade in den Rossumschen overlaat. Niettegenstaancle de nooclige bestedingen reeds waren gehouden vdr dat de in te nenien gronden ter beschikking kwamen, bleef voor de vorming van
den beteugelingsclijk ten slotte slechts een werktijd van vier niaancien over, zooclat voor de
tijdige voltooiing van dien dijk de cmiterste krachtsinspanning werd gevorderd.
1 )aar cle bou\vtijd der kunst\verken niet willekeurig was te bekorten, werden de voornaamste
daarvan vooraf afzonderlijk aanbesteed, hetgeen ook claaroni noodzakelijk was, omdat niet den
aan leg van een groot gedeelte van den dijk niet kon worden aangevangen, your dat de bedoelde
kunstwerken ivaren voltooid. 1 )e twee steenen cicukers clienencle tot afwatering van liet aan de
\Vaalzijcle overblijvende gedeelte van den polder T leerewaarcicn, iverclen, dank zij clie wijze van
handelen op $ Auçustcis 1890 opgeleverd. Aan den aannemer werd een bedrag van f6800.—
boven de aaminemimmgssomn cnthctaalcl als pmmle wegens de vervroegde oplevering. J)aar hij cle
aanbesteding van den heteugelingsclijk zelf de 1001) en de duur der onteigening nog geheel
onbekemicl waren was liet bestek voor den clijksaanleg zoodanig ingeiicht dat deze den aannemer in gedeelten van bepaalde lengte en hoofdzakelij k volgens tweer1ei profiel kon worden
gelast zoowel om de werken hij den clijksaanleg te kunnen regelen naar de achtereenvolgens
ter beschikking komende aaneengesloten terreinen, als om cle wijze van verdediging der beloopen
verband te doen houden met de eischen van liet jaargetijde , waarin liet betrokken chijksgecleelte
zou worden voltooid. De gang der omiteigening en liet door overeenkomst ter beschikking verkrijgen van terreinen maakten liet niogelijk met de heneclenste twee derde gedeelten van den dijk
01)

30 Juni en met liet bovenste één derde gedleelte op 31 juli 1890 te hegiminen en den ge-

heden dijk nog tijdig te voltooien de bijkomende werken kwamen op ii Deceniber 1890 gereed.
.\an den aaminemer werd, volgens overeemikomiist , wegens vervroegde oplevering een bedrag van
.1

boven cle aanliemingssom uitbetaald. In het geheel zijn in 1890 : 185,000 M grond

in den dijk verwerkt terwijl, ter verdediging van liet gevormde i)roflel, 24,000 M 2 steenglooiing
en 64,000 M krammiiat werden aangebracht.
Bij dcii lioogen vloed op liet einde van Noveniher 1890, ivercl aan den pas voltooiclen dijk,
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niettegenstaancie hij toen slechts enkele centimeters waakte , geen schade berokkend. Door den
ijsgang, welke in den aanvang van 1891 plaats had en dcii daaruit gevolgden overloop van
den dijk met hevigen aanval door het overstortende ijs, ontstond evenwel ccne vrij belangrijke
schade , inzonderheid aan clie dijksvakken , waar op de kruin een griritweg was aangebracht. )
Dam-bij stroomden twee gaten in den dijk, het cciie gat, lang 20 25 M. , viel den 30ste Jaiuiari
juist beneden dc oprijlaan bij Bato's erf en daardor stroomden water en ijs in den Kopschenpolder ; dank zij de onmiddellijk aangebrachte voorzieningen, \vercl dit gat niet grooter,, doch
de op- en afritten gingen geheel verloren. Op den St Februari ontstoncl vervolgens 01) oneveer
250 M. boven den 1- lcggcldijk een klein gat in den beteugelingsclijk. De stand der \Vaal te
St.-A n cl r ie s was toen $.op M. -)- AF. en ondanks de hevige overstorting van water en ijs
bleef de dijk, met uitzondering van de genoemde gaten, 01) de hoogte van aanleg in stand.
Op 2 Februari stroomde de dijk van ongeveer 285 M. boven den 1 leggeldijk tot 50 M. boven
het Oude fort St. Anclrics evenwel een weinig af en die verlaging zette zich gedurende cle volgende dagen geleidelijk voort, totdat op 8 Februari in genoemd dijksvak nagenoeg de hoogte
van liet maaiveld (ongeveer 5.65 \I.

AF.) was bereikt. De Waal was toen gedaald tot 7.19 M.

-f- A. I. te S t.-i\ ii cl r ie s. Na 9 Februari voerden de beschadigde clij ksvakken , tengevolge van

het waken van naburige kaden , geen water of ijs meer af.
Teneinde de verloren gedeelten van den heteugelingsdijk zdio spoedig doenlijk weder aan te
brengen , werd onmiddellijk met dcii aannemer eene vereenkonist aangegaan , volgens welke
de beschadigingen waren bij te werken , liet gat in de oprijlaan naar Bato's erf met rijswerk
was te dichten , de afgestroonidc bcloopcn en het wcggcstroonidc clijksvak bij den 1 kggelclijk 01)
nieuw met grondl waren te vormen en liet gehecle clijksvak van liet Oude fort St.-Andrics tot
den oprit aan de Langestraat was te voorzien van een rijsbeslag met zware steen. De gunstige
iveersgesteldheicl , het uitblijven van vorst cii de lage rivierstand maakten liet niogelij k in dit
doorgaas onuntige seizoen , liet werk reeds

half \art te votooie

s hermede

voorshands in de \vatcrkcering tot (lc vereischte hoogte voorzien , het bleef alsnog noodzakelijk
den bctengelingsdlijk opnieuw onder profiel te brengen , hein naar de opgedane ervaring te verzwaren en te voorzien en den verloren rijo eg 01) de kruin te herstellen. Deze werken werden 01)
20 Mei 1891 in 't openbaar aanbesteed, in welk bestek eenvoudighcidlshalve tevens werden opgenomcn de werken , noodig om den beteugclingsdijk over zijne gehccic lengte te verhoogen tot
het peil van 7.90 M. -j- A.P. (7.85 i\l. ± NA]?.) , welke verhooging, ingevolge liet bepaalde in de
vergunning van den polder T leerewaarclen , v66r 1 November 1892 moest zijn voltooid.
Intusschen was reeds 01) 15 Mei 1891 aangevaingen met cle vornhing van een gedeelte van
den afsluitdijk , voor zoover deze , binnen of op de hooge gronden van liet fort Nieuw St.-Anclries
vallende, op den afvoer van de Heerewaardensclic overlaten zonder invloed was, benevens met
het maken van een gedeelte overlaatskacic ter verkrijging van een behoorlijk verband tusschen
het bedoelde gedeelte afsluitdlijk en de kade in den Rossumschen overlaat. 1)eze werken kwamen
in September 1 891 gereed, nadat in verbandl met de tijdens den ijsgang in den winter van 1891

) Voor bijzonderheden de het VerAag van liet voorgevallene op de Neclerlandiscile rivieren in den winter
van 1890 01) 1891. his. 107 en joS.
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opgedane ervaring, enkele wijzigingen in het bestek waren gebracht. In aansluiting niet deze
werken wercicii nog in 1891 uitgevoerd (le verlu oging van een gedeelte der sluisniuren van de
schutslui.s te St-Au cl ri es en het aanbrengen van een nieuw stel puntdeuren in het \\aalhoofcl .
Met de werken tot verhooging en verzwaring vm den beteugeling-sclijk werd 0]) 1 Juni 091
aançevangen cii cle v66r dcii eerstvolgenden winter te maken voorzieningen waren niet dc bijkomende werken, tegen liet midden van Noveinbe,- in h ifdziak gereed : daar bij werd den
aan nenier wegens vervroegdeoplevering aan premie uitbetaald een bedrag van / 4,$90.. Na
in de \vintcrniaindlen te zijn gestaakt , werden de werken op 1$ April 1892 hervat en op 12
October van dat jaar voltooid opgeleverd.
Afzonderlijk werden nog eenige voltooi ingswerken aan liet dijkvak 11 nisschendijk--Lang-cstraat
aanbesteed deze werden in de maanden Augustus en September 1892 uitgevoerd.
Op liet einde van genoemd jaar werd in verband niet de behoeften van den he\vakingsclienst
van cle overlaten , overgegaan tot liet aanleggen van eene telephoongeleiding tusschen R ossu 11
en liet clirectieverblijf, gelegen nabij liet punt waar de bcteugelingsdijk den Molendij k snijdt.
Nadat nog in 1893 liet Maislioofcl van de schutsluis te St.-A ii cl ri es van een bij den nicuwen
toestand passend stel deuren was voorzien , zijn aan de Fleerewaardensche overlaten geen werken
Weer uitgevoerd tot dat de \vatcrvl-ije afsluiting in liet jaar 1904, gelijktijdig niet de opening
van den Maasmond , kon worden tot stand gebracht. In Maart 1904 begonnen , werd die afsluiting- , begunstigcl door steeds werkbaai- weder, in Augustus van hetzelfde jaar voltooid.

A. l3etcugeling tot 7 M. + A. P.
Onteigening voor de kade in den l)rcnunelselien overlaat.
Bestek N°. 198, dienst 081,, wegens den aanleg van cciie

/

kade in den i)reunielsclien overlaat ...........................
Bestek N°. 1 $7 , dienst 1882, wegens het niet basaltglooiing

20,139.20

bezetten van een gedeelte van liet beloop aan cle Miaszijcle van
cle kade in den Dreunielschen overlaat ........................
Bestek No.

13,947.--

dienst 1883 , wegens den aanleg van eene
kade niet grintweg do r den lossuinselien overlaat, genaamd
1

,,het Klooste...............................................
Onteigening van cle kade in den 1 Icereivauclenschen overlaat (Oud St.-Andries) .....................................

1

60$6.0',

24,023.4,023.---

Bestek N°. 2 1 1 , dienst 1883, wegens den aanleg van cciie
kade in den I-lecrcwaa,- clensc]ien overlaat (Oud St.-An(lrics) ......

46,346 ._
[e transporteeren ...
9

i

2)

11732.20

0p de 8taats5grooting ten ]aste van liet artikel van- de \Vaal.
Op de Staatsbeg- rcoting ten laste van een afzonclerl ijk artikel. Zie de ivet van 15 Juni
1 883 (Staatablad

\0

!IoofstuX VIII. 1/ccrcwaardciisc/i o3'er/atcJl cii T 1ka/dijX'cn.

240

Transport ..... .
B. Verdere beteugeling en afsluitingen.

112,732.20

1)

Onteigening.
Voorloopige ovcreenkoinsten ........................... f
(rondaankoop ....................................... ..
dienst 1888, wegens het verlioogen en
verzwaren der bestaande Rij kskaden in de Heerewaarciensche
overlaten................................................ f
Bestek N°. iii, dienst 1890 , wegens het maken van eenige
Bestek

N.

2,330—
274,728.28
-

,, 277,058.28

i$8

57,796.25

werken ten behoeve van de beteugeling der Heerewaardensche
overlaten ....... ........................ ....... ........ ..
Bestek N°. 110, dienst 1890-1891 ,wegens het maken van

18,644.—

een dijk ter beteugeling van de Heerewaardensche overlaten en
daarmede in verband staande werken .......................,,
Herstel van winterschade ..............................,
Bestek N°. 197, dienst 1890 , wegens het maken van met
de beteugeling en afsluiting der Heerevaardensche overlaten in
verband staande werken nabij en in het fort Nieuw St.-Andries ,,

204,38 1905
44,262.75

34,030. 10

Bestek N°. 203 dienst 1890 , wegens het verhoogen van
een gedeelte der sluisinuren van de schutsluis te St.-A n dries en
het maken en inhangen van een iaar ijzeren puntdeuren in het
\Vaalhoofd dier schutsluis .................................. ,,
Bestek N°. 110, dienst 1891-1893, wegens het aanbrengen
van voorzieningen aan de beteugeling der Heerewaardensche
overlaten en het in 1892 ophoogen van die heteugeling tot
A.P. te St.-An dries, met het uitvoeren van daar7.90 M.
mede in verband staande werken ............................,
Bestek N°. 124, dienst 1892, wegens het ophoogen tot

+

6419.—

545,893.863

7.90 M. - A.P. van den beteugelingsdijk der Heerewaardensche
overlaten tusschen den Huisschendijk en de Langestraat en het
aanbrengen van voorzieningen aan dien beteugelingsdij le.......,,
Bestek N°. 19$ , dienst 1892, wegens het aanleggen van

82,000.—

eene telephoongeleiding ..................................,,
Levering van l'tijksmaterialen voor de genoemde geleiding.,,

1,47 3. —
6,000.—

Fe transporteeren ..... f 1,000,900.87

1)

Op de Staatl)egrOoting ten laste van het artikel voor de verlegging van rico Maasmond.

f

389,790.48

!Ioofdst,iX' 1 JIJ. Hecrc'a'(elrd(ws(/zc-

'c - r/eteji

,, IT ia/di7'tw.

Iran sport. f 1000900.87
liestek N°. 37, dienst 1893 , ive.i liet maken en inhangen
van een paar ijzeren I)untdeurefl in liet Maasimofd der schutsluis te St.-1\ nd rie.s........................................
5,756.-Hestek N°. 216, dienst I9031904, wegens liet maken van
den afsluitdijk door de 1-leerewaardensche overlaten .............

24

f

389,790.48

2 13,840.08

1022496.95
'i'e zamen ..... / 1,612,287.43
1 Iler\ali is Op de Staatsbegrootingen ceri bedrag saIi / 1,499,35 5.23 ten laste van de verlegging van den \laasuiioncl gebracht.

l)E VERI-IOOGING VAN 1)l' \VAALDIJKEN.

1)e Coniiiiissie van cleskundigeii , bedoeld Oj) blz. 229 o cccl ingesteld in 1 $91 > en bracht
nadat de beteugelingsd ii k door de I-Ieerewaardeiisehe overlaten in 1 $92 01) de hoogte van
7.90 M. -H A. P. te

t.-A n

ri es was gebracht en door haar uitvoerige waarnemingen en bere-

keningen omtrent de te verwachten verhooging van dcii ivaterspiegel van de \Vaal waren gedaan
in 1896 verslag tut.
Aan de Commissie was de opdracht verstrekt tot liet instellen van een onderzoek omtrent
cle verhooging van den \vaterspiegel van de \Vaal bij open water, tengevolge van de clichting
van cle 1 [eerewaardensche overlaten en de in verband (laarmede eventueel gevorderde verhooging
van cle dijken langs clie rivier, liet verslag dat omtrent dit onderzoek zou worden uitgebracht,
werd ingewaclit nadat er,, na de verhooging van den beteugelingstlijk door cle ldeere\\ aardensclie
overlaten tot 7.90 M. -- A.P. te St.-A ii d rie s , een winter zou zijn voorbijgegaan en moest
gegrond zij ii op gedane waarnemingen , of, zoo zich daartoe cle gelegenheid niet mocht hebben
voorgedaan 01) berekening.
'I'usschen liet jaar,, waarin de Commissie ivercl benoemd en dat , waarin zij haar verslag
uitbracht , is geen vloed voorgekomen waarbij cle afvoer van de \Vaal genoegzaani tot den
grootst bekenden naderde om de te verwachten verhooging van den ivaterspiegel volgens den

9 1 )e coilunissie was samengesteld uit zes in plaats van vier leden waarvan er door elk der partijen drie
werdeii aangewCzen. 1 )e deskundigen van liet Rijk, benoemd bij beschikking van clvii i\liuister van Waterstaat
l--lindel cii Nijverheid, dcl. 13 October itii N. 133, waren cle lieeren W. F. LEIaL\N5, inspecteur viii) (lvii
Waterstaat in de 21 Inspectie, tevens \Toorzitter der coilunissie, C. ['9. 11. ScluNuilIiio,I];, 1-100fd-ingenieur van
den \Vatersta,it vuur liet 1-tivicrbeheer en R. P. J. Tt1'rcrN Noi;iuii;siis. Ingenieur van clvii \Vaterstaat. I)e deskundigen van de provincie Ge] derla ncl, benoemd hij besluit van Gedeputeerde ttaten, dcl. 29 September 19I
N 44 aren de heeren M. A. \AN IIIO1N O, Hoofd-ingenieur van (lvii l'invmcialen \\aterstaat
vnn 0 elcici- la id,
G. ]. [.
rio CRi:\uI2SS , I)ijkgraaf van liet poiclerdistrict Culenborg en van liet waterschap cle J,mgeuit\viiterinO- , en .\. Ocouxe T)riei , Hccifcl-ingenieur van clvii f'rovinciilr-n \Vaterstaat van t) verijssel , tevens secretaris der eolnnuissie.
31
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weg der ervaring te bepalen. Van de drie hooge vloeden , die in Januari $92, Februari 1 $93
en Api- il 1 $95 voorkwamen is echter gebruik geniaakt tot liet doen van \vaarnenliligeii niet
liet doel meer betrouwbare gegevens te verkrijgen voor den weg van berekening. Ook bij den
hoogen vloed van Maart 1896 werden afvoermetingen gedaan aangezien (leze evenwel geen
mcmve gezichtspunten opleverden , zijn zij in liet veislag der Coniinissie buiten beschouwing
gebleven.
t )e Commissie kwam in haar verslag tot de slotsom , dat na cle volledige afsluiting van de
1-leerewaardenselie overlaten (tot de hoogte van 9.10 M. + A.P. aan (le peilsehaal te St. \ nd ri es)
en de, met de opening van den nieuwen Maasmoiid gepaard gaande afsluiting van de Maas hij
A ii dcl, een hoogste waterstand 0

cle \Vaal kan worden ver\vaellt , hooger chin cle tot dusver

hoogst bekende stand van 4 Jan uari 1883

St.-Andries ...............

0. 1 7
0.51

Zalt-Boniniel ..............

0.55

Elerwijiieii ................

0.35

Vuren....................

0.17

te Tiel .....................

Voorts gaf (le Commissie , op grond van het door haar ingestelde onderz ek , te kennen
dat rivierclijken in het algemeen 0.80 M. boven den hoogst bekenden waterstand hij open rivier
beliooren verheven te zijn , welke maat bij schaarclijken en bij dijken, clie aan teinden van zuid
tot west zij ii blootgesteld , tot i M. moet worden vermeerderd.
Xadat cle Commissie zich aldus had uitgesproken, is de Minister met Gedeputeerde Staten
van G ei cle rit nd in overleg getreden omtrent de voorbereiding van cle, in verband met cle te
verwachten verlmooging van den waterspiegel , nooclig gebleken verhooging van cle \Vaalchijken.
Een gevolg van dat overleg is geweest , dat de betrokken clijksbestciren , iiaiiielijk clie van cle
Tielerwaarcl , de liommelerwaard boven den Meiclijk en de Boninielervaard beneden den Meiclijk
°p uitnoochiging van Gedeputeerde Staten een ontwerp met begrooting hebben doen opniaken
voor clebedoelde verlmooging van hunnen dijk langs de\Vaal. 1)e dijk van het pciclerchistriet
Maas en \Vaal was bij het onderzoek gebleken overal meer clan de vereischte hoogte te bezitten.
1)e ingezonden ontwerpen zijn vervolgens door den betrokken I-loofclingenieur van den Rijks\\aterstaat en den 1 loofdingeniecir van den Provincialen \Vaterstaat van Gelderland gemeenschappelijk onderzocht en, met inachtncniing van enkele clocr clie 1 loofdingenieurs nooclig
geoorcleelcle wijzigingen en aanvulliigen , als grondslag genomen voor de berekening van het
bedrag der toe te kennen Rijksbijdrage. De ramingen van kosten van de bedoelde ontwerpen
sloten niet de volgende cijfers
voor cle Tielerwaarcl ................................................/ 351,000.—
lionimelerwaarcl boven den Meidijk ..................... ....... ..41 2,000.11

beneden

,,

...............................137,000.---Te zunen

1 900,000.

Jfoo/dstiik 1 JJI. R'rcwa,Yc'/isc/ic o'ci- /aIe,i cii 1 1ai/a'/f'cii.
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Bij deze ramingen is uitgegaan van de aanname, dat liet Rijk slechts bijdraagt in die kosten
van de verhooging en de daarmede samenhangende verzivaring van de dijken welke noodig
zijn om de dijken te verhoogen overeenkomstig cle door de Commissie berekende verhooging
van den wraterspiegel van cle \Vaal, tot ten hoogste cle mede door cle Commissie aangegeven
maat, waarop rivierdijken in liet algemeen boven den hoogsten waterstand hij open rivier beliooren
te zijn verheven.
1 let bedrag der Rijksbijdrage is , gevolg gevende aan cle gedane toezegging hij de wet
van 22 Juli 1 Spp (Staatsblad N
82) voor elk clijksdistrict bepaald op twee derden van de
D•

kosten niet aanhouding van de bovengenoemde ramingscijfers als maxima. De Rij ksbijdrage
zou daarnaar derhalve ten hoogste / 600,000.— bedragen.
De dijksverhooginçen zijn in de parel] 1900-1904 door de drie genoemde dijksdistricten,
voor zooveel noodi g
at
uit gevoerd volgens vooraf door dcii
\linister goedgekeurde bestekken. De dijkskruin is overal gebracht op liet peil, waarop, volgens
de opgave der Commissie rivierdijken in liet alm
g

i
b j
en
rivier behooren verheven te zijn. liet bnitenheloop is daarbij gebracht onder cciie helling van
1

op i en tot o.o M. beneden de kruin niet steen bezet. Dc dijk van de Tielerwaard is in

cle jaren i poo ipo i verhoogd van T ie 1 tot N eer ij n en en in de jaren 1 9O3 1904 van N eer ij n en
tot t) a 1cm die van de ilommelerwaard boven den Meidijk in 1900 bovenivaarts en in 1901
benedenwaarts van Zal t-B om ni cl cle \Vaaldijk van de Bomnielerwaard beneden den Meidijk
en cle Nieuivendijk zijn in igoo verhoogd. liet behoeft wel geen betoog dat de dijksverliooging
op sommige dichtbebouivde punten tot veel moeielijkheden aanleiding heeft gegeven.
Bij de uitvoering bleek, dat de raming voor de Bommelerwaard beneden den Meidijk, wegens
de nooclzakelij klieid tot inneming van particuliere terreinen en onteigening van hoonien , ln( est
iv irden overschreden in verband \vaarniedle hij de wet van 12 Januari 1903 (Staatshlicl N

10)

liet maximum cijfer van cle Rijksbijdrage voor dit district niet 8,5oo.— werd verhoogd.
lvenzoo bleek de ranling voor de Tielerwiard te laag te zijn, omdat de stcenbekleecl ing op liet
huitenbeloop des (lij ks aanvankelijk niet ruim genoeg was cntworl )cn : bij de wet van 5 Juni
1 9O (Staatsblad N . 166) werd claaroni liet 1ii;lximum der Rijksbijdrage verhoogd met 62,00.--.
f

1 )aarentegen bleken de uitgaven voor de Boliiliieler\vaard boven den Meidijk vrij belangrijk
beneden de raming te blijven. De totale kosten hebben bedragen
voor de Tielerwaard ................................................
Boinmelerwiarcl boven den Meidijk. ...........................
beneden

............................
Te zamen ....-

f 444,8 11 .02
376,o00.
..149,871.845

1 970182.87

in welk bedrag door het Rijk , in verband niet de hij cle wet hcpiilde maxima , is bijgedragen
met /646,019.875.
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Ho6/stiiX' IX. 11, wcid' cii tol hcniiig 'aii dcii jJaasmoiid.

UOOFDSTUIZ IX. DE AFSLUITING VAN DE MAAS BIJ ANDEL EN DE OPENING
VAN DE NIEUWE RIVJER.

DE \VERKIN TOl' AFSLUITING VAN DE MAAS BIJ ANIJEL.
Overeenkomstig het bepaalde bij het eenig artikel sub b van de wet van 26 Januari i
(Staatsbiad N°. 4), is het gedeelte van de rivier de Maas beneden H e usden afgesloten. Deze
afsluiting bestaat uit een watervrijen dijk dwars door de rivier bij A ii dcl , waarin, tot behoud
der sclieepvaartgemeensclia) langs de Maas, ecne schutsluis is gebouwd. De afsluitdijk vormt de
verbinding tussclien de bedijkiig van het polderdistrict Bommelerwaard beneden den Meidijk
op den rccbteroever der rivier, en die van liet waterschap het Oud 1 and van Altena 01) den
linkeroever,, en is zoodanig gelegen dat de uitwatering van de Boinnielerwaarcl beneden den
Meidij k nog aan de Maaszijde valt , zoodat ook die polder deelt in het genot der verlaagde
rivierstanden , als gevolg van de verlegging van den Maasmond. Van cciie verplaatsing van den
afsluitdijk nog meer henedenwaarts is afgezien, omdat daarmede de watervrije hedijking van den
polder Jia Munnikenland gepaard had nioeten gaan. Lene afsluiting van de Maas niet twee
dammen - cle eene bij 1 leus dcii en de anclei-e bij i\ ii dcl - ware noodeloos kostbaar geweest
en zou bovendien de bezwaren hebben gehad , dat de aanwas in het afgesloten Maasvak werd
gestuit en dat de scheepvaart onder bepaalde onistandighieden aan twee schuttingen werd onderworpen. De richting van den eenigen afsluitdacn is ten slotte vastgesteld in verband met de
belangen der defensie, volgens welke de rechte lijn , gaande van het fort Giessen naar den
beneclensten clij kslioek van de Ilommelerwaard , aan bijzondere eischen voldeed ook enkele
details van de inrichting der afsluitingswerken houden met de belangen van s lands verdediging
verband.
De situal ie der afsluitingswerken is voorgesteld in fig. 65. Kon het lichaam van den afsluitdijk 01) de uitei'waarcl en door het zomerbecl der rivier eerst gelijktijdig met de opening van
den Maasmonci worden gevormd, de grond- en kunstwerken , op de wcclerzijdscbe oevers moesten
vddr dien zijn voltooid en werden clan ook reeds eenige jaren te voren gesticht : zij bestaan uit
cciie scheepvaartsluis op den linkeroever der rivier met de voorhavens , leiclaninien, borstwcringen dienstwoningen en andere hijkoniencle \vcrkcn
een ijzeren duiker op den linkeroever
cciie inlaatsluis en cciie keersluis op dcii recliteroever,, ten behoeve van de militaire
inunclatic van de Bomnielervaarcl , met de toelciclingskanalen en de bijkomende gronclwerken
een gedeelte afsluitdijk

op

den rechteroever.

I)t SdIIEIJ\.\\KTS!,LI5.

De scliecpvaartsluis is ehouwcl op de iiitcroaard aan den linlseroever ; zij vormt met cle
wccicrzijclsclie voorhavens , welke in elkaars verlengde liggen , als t ware eene afsnijcling van cle
bocht, die de rivier ter plaatse maakte. De sluis bestaat uit twee genietselcic hoofden , in elk

1.\.
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waarvan een stel ijzeren \Vaaier-vlotdeuren is a ngebracht Cii clie eene scliutkolk insluiten , welke
ter iveerszijden wordt begrensd door aarcien beloopen.
De hoofdafmetingen zijn als volgt:

Sluiswijdte in den dag ................................

13

Lengte van de schutkolk..............................
chutlente ..........................................

110

\Vijdte van de schutkolk in den bodem .................

20

120

1 )iepte slagdrempel Maashoofd ......................... 2. 89
\Vaalhoofd ......................... 2. 14

e- N.A.P.

±

1 )e cliepteligging van de slagclrenipels is bepaald naar Cciie \\':Iterdiepte van 2.10 M. beneden
cle laagste ebbestanden
welke in den nieuwen toestand aan beide zijden van den afsluitdijk
werden verwacht. Een diepgang van 2 11. kan namelijk voor de dei\Ja:ts bevarende schepen
als ruim worden aangenomen. Bij het vaststellen van (le sluiswijdte is zoowel gelet 01) cle
breede raclerstoonibooten clie op cle Maas in cle vaart zijn als op de afmetingen van
sommige oorlogsvaai- tuigen voor welke de sluis toegankelijk 11oct zijn. De schutlengte , aunvankelijk ontworpen op 90 M. verkreeg tengevolge van een in de l'weecle Kamer der Staten-Ceneraal
geopperden wensch ecne zooveel gr )otere maat gelijk aan clie van de scliutsluizen van het
Merwedekanaal
1 )e schutsluis ligt tusschen twee civiel-en in clie elk voor zich aan Cl) en vloed onderhevig
zijn z oclat het hooge water in den regel hij elk getijcic afwisselend aan heide zijden optreedt
tusschentijcls 11 orclt het verschil in peil boven en beneden de sluis nul en is het bovendien
geciniende korteren of l:ingereu tijd zhi klein dat de sluis kan openstaan en de scheepvaart
derhalve niet aan eene schutting is onderworpen. lijdens groote afvoeren van cle \Vaal )f van
de Maas en daarmede gepa:trcl gaande liooge waterstanden op éne dier rivieren keert cle sluis
gedurende eene zekere peiiocle permanent naar ééne zijde en het waterverschil kan daarbij groot
zijn. 1 )c- sluis moet ten allen tijde gelegenheid geven tot schutten : van een schutpeil kan derhalve
-een sprake zij n. 1 )e sluis nicet cene voorinaals vrije riviervaart bedienen zooclat veelal onderscheiclene vaartuigen waaronder 1 )assagiersbooten en lange sleeptreinen ongeveer gelijktijdig in
cle voorhavens aankomen en clan zoo s)oedlig inogel ijk moeten ivorclen clo rgeschut. Hoewel cle
voorlia\ens door hooge leidainmen zijn ingesloten en cle lange renimingwerken aldaar ruimschoots
gelegetilici(1 tot vastmei-en bieden liggen wachtende vaartuigen hier toch neer blootgesteld cl an
in een kanaal. In verband niet een en ander zijn aan de schutkolk de bovengenoemde runie
afnietmgen gegeven , w:iarniecle echter zuinigheiclshalve cle toepassing van aarden heloc pen in
plaats van schutkolkniuren samenliing . twee redenen \iaarom de hoeveelheid scliutwater betrekkelijl< groot is. Heeft dit waterverbruik cut den aard der zaak geen bezwaar waar liet cle
scheiding betreft v:ui twee rivieren , cle invloed , 11elken clie gr( ote hoeveelheid heeft op den
duur van cciie schutting » wordt claarch mr niet ontgaan. l»en einde nu toch cciie snelle schutting
mogelijk te maken » zijn in de sI uisho( fcleii zeer ruime riolen aangebracht en is het gebruikelijke
dubbele stel puntdeuren in elk hoofd vervangen door één stel waaiercleuren, aan welk type van

C/Oo~7ec/C.

/

4

41

lY

L.

yS

/

/

/

rçP2

E

4?

9C7//Cc7/ ' c/ecrJ7zec/e.

J-c. (1 Y.

-

-
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IJogfdvtii,' /V.

i)e wer,'iw /ot opeiii//ç

(01 ((('/1

_lÏa(l.i7Jlond.

247

waterkeering voor deze sluis bovendien onderscheidene voordeelen zijn verbonden. Ten eerste
vorderen cie sluisiioofden daarbij niet de groote lengte ivclkc hij hoofden met twee stel puntdeuren noodig is cciie omstandigheid van belang voor de vaart door de open sluis. in de
tweede plaats kunnen waaierdeuren de bedoelde vrije doorvaart zoo lang mogelijk waarborgen aangezien die deuren tegen stroom in kunnen worden gesloten : is de stroom door de
sluis 01) een gegeven oogenblik te sterk voor cle veilige doorvaart van een in zicht koiiiend

vaartuig dan kan onmiddellijk en der sluishoofden worden gesloten , zoodanig dat liet schip in
elk geval eene klare sluis vindt ; bij die sluiting kan dan bovendien partiJ worden getrokken
van liet waterverschil lietwelk den stroom te iveeg bracht, in de derde plaats scheppen de
ivaaierdeuren de mogelijkheid om den duur eener schutting te verkorten aangezien niet cle
opening der deuren niet behoeft te worden gewacht totdat liet water binnen en huiten gelijk
is gevloeid. Voorts w()rdt liet dagelijks enkele malen op cle juiste tijdstippen onderling verwisselen
van cle vloed- en cle ebdcuren ontgaan slechts behoeft liet personeel ()p liet tijdig openen van
cciie schuif in dcii \viLier bedacht te zijn. \Vegcns de hegrenzing van de sehutkolk door beloopen
vui door muren werden voor de
sluishoofden lange frontmuren gevorderd cciie
onist tucligheid
iii

weil te

die het ..,envil 1 elik i. uibien-

cle bi cccle

ii i

iiei 1 issen iii cle 11 mci

E

t

7

Vindelijk komt liet \ooi deel cl it

o m neicleuien bi1 cleuimiig niet gaan 1 1 ippelen
bi1 deze s1mn

-

ii

in hmj/oncleie fl1 ite tot ''i 11

ree Ii t.
De ivaaiervlotclecrcn zijn zooclanig geplaatst climt zij in elk hoofd naar buiten
openclraueii. 1 )c beweging gesclucclt nut cle

-

-

-

67. 1)e mfs1miitingsmverken van de \1ams
hij Andel. R no 1 sch uit.

hand , waarbij nochtans zooveel mogelijk
van liet iersch il in watern iveifim h ven en beneden cle sluis partij ivorclt getrokken.
l)c funclecring van cle sluislioofcicn is cene gewone paalfuncieering cle heipalen zijn lang
onder cle muren

1 4 M. en in den dag 9 c 10 M. 1)e kespen liggen looclreclit op cle as der
slcus de pamen der pilen zijn cl;m;irin in zival nwstaartvoimige gaten opgewigd onder cle muren
niet twee wiggen en in den dag niet drie wiggen. Onder elk sluishcofd zijn zes damwanden
aangebewhe twee aan twee resp. onder de ivaterkccring en tegen de uiterste kespen aan de
rtnnite tusschen elk paar claniwanclen is atngcvulcl niet beton. In den dag der sluis is cle vloer
tegen oppersen beveiligd door dennen zwilpcn niet de onderliggede

mde an

ijzeren hmoutschiroe\-en verbonden. Het metselwerk bestaat inwendig uit hiarclgrauw en in cle
clagzijden cnt klinkers

alles in sterke trasniortel. De bovenkant der sluislioofcicn ligt evenals

liet sluisterrein op 5,86 M. J- NA. P. in 6g. 66 is liet Mmashioofcl in horizontale en in verticale
doorsnede voorgesteld.
De oni de vamierkassen heenloopencic rh )len zijn m M. breed en ongeveer 2 M. 11()0g. ilk
riool is aan heide cmitcinclen afgesloten (hoor een kroosliek , hetwelk door cene nooclsclicuf kan

Iloofdstn,f'

248

J)c swrhii tot

oe/1z/1g

van

d'CJ/

Iiaasiiioiid.

s'

-

worden vervangen , voor geval men liet riool
wil droogzetten. Ongeveer halverwege wordt
588

cle hoofdwaterkeernig gev )rmd door cciie
zware schuif, die onder sommige omstandiglieden een waterverschil van ongeveer $ M.
moet keeren en clie van tegenwichten en
rollen voorzien zich op en neer kan bewegen
langs rails welke zich in de schuifopeningen
bevinden de schuif is in 6g. 67 in doorsnede
afgebeeld. lene dergelijke schuif geeft toegang van het riool tot de ivaaierkas. .\ls
t\veede \vaterkeering is in elk riool eene klepdeur aangebracht cli-aaihaar om eene verticale as en ,,roerklep'' genaamd. Deze kan
door den waterdruk in beide richtingen
draaien , zoodra slechts een klink wordt opgeheven , en opent alsclan plotseling liet volle
rioolprofiel de klep in doorsneden vooi-gestelcl in fig. 68 komt daarbij te staan in
cciie in liet metselwerk uitgespaarcle kas.
Lene te snelle beweging van de roerklep
wordt tegengegaan door een zuiger, clie zich
beweegt in een cylincler, waaruit de lucht
slechts door cciie zeer naci\Vc opening kan
ontsnappen.
Ten einde de kleppen en schuiven gemakkelijk te kLinnen nazien en eventuecle
gebreken in de aanslagen te herstellen zonder
liet verkeer te stremmen zijn van de aanslagen vaste raamwerken gevormd , clie in

8

s)oigen van liet metselwerk beweegbaar
zijn en in hun geheel omhoog kunnen worden
gehaalc.l. I)e waterdichte aansluiting van de
raamwerken tegen liet metselwerk wordt
verkregen door mossponningen.
Voor cle aanslagen en cle puiitstcikken der
waaierdeuren is Ncorscli graniet gebruikt
overigens is in 't algemeen hij de hoeken van
Fig. 68. De afsluitingswerken

van de Maas bij Andcl. Schutsluis. Aanzicht en
horizontale doorsnede van de roerklep.

mucirwerken hardstecn toegepast alleen zijn
cle gebruikelijke clekzerken zuinigheiclshalve
weggelaten en vervangen clo r hoekijzers.
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1lke waaiervluteleur vol- int een drijvend stabiel geheel hetivelk als een schi1) kan worden
behandeld. De eigenlijke (leur cii cle \vaaier worden elk gevormd door vijf horiz titale geConsirueerde regels waartegen de enkelvoudige beplating en de noodige verticale verstijvingen zij ii
bevestigd, liet onderste gedeelte van liet sainenstel Wordt gevoriiicl (loer ecne Iuchtkist ongeveer

2

i\1 In eg welke de driehoekige ruimte tussclien (leur en \vaaier t t aan den tweeden

regel van onderen inneemt. Boven de luchtkist bevindt zich eene d
drieh ekige ruimte hoog

3.20

[.

een stro inschot afgescheiden

(1

, clie van boven open is doch langs de ziiwanden waterdicht

kan worden afgesloten De bovenste lii )riz iiitale regels van dc deur zijn met de overeen koi.stige
van

dcii \v;iaier cl( )or een

horizontaal geconstrueerd gehint verb nden. De 6gu ren
6 p, 66 en 70 stellen cle deuren
resp. in aanzicht en in cIoor
i1 e(len

vi r.

1L

llke deur draait beneden in cciie taats die in dcii
sluisvioer is aangebracht.

. .

-,

°

hals is niet de gebruikelijke,
in liet metselwerk verankerde
h ilsbecigel

--

.
-

oor cle bevestigiiig van den

-

L

lei

,eljeiid
/ -

een lioi izont i tI 1 u,-enhlo1-.

4

dat vastzit op ccii zivaren
11/ei cii b tIk die voor liet in-

-

en uit u en een de dccii e
heel

kail

n oidcri ii ee

nomen deze balk is over de

:

waaierkas gelegd nagen eg
strOoken(lc met de d;igzijde
van cle slcns en aan weers-

I1

6. 1)e akluitinçswerken

Vfl

(le

1i1 .\ndc].

\Vaaieri'otdcur.\anzicht.

zijden opgesb)ten in schoenen clie in liet metselwerk
verankerd zijn. In norni;ilen toestaiicl heeft liet water door eene openiig in liet stroonischot
vrijen toegang tot cle cli'iehockige ruimte hoven de lcichtkist en geeft deze liet geheel liet vereischte
opdrijvencle vernu gen

cle taats zoovecl als gewensclit is te ontlasten. 1)e hoogte van d e
luclitkist vas , in verband lnermecle bep;talcl door den eiscli dat zij , ook bij de allerlaagstc
001

iv;iterstanclen geheel moest zijn ondergech mpelcl. i\I Wt de clecir ie rclen vervoerd dan wordt het
stroomsc]iot boven cle lcichtkist \vaterclicht gesloten , cle door dat schot ingeslcten driehoekige
ruimte leeggcponipt en in cle luchtkist zooveel water gebracht als geivenscht is oni liet geheel
een zekeren diepgang en de vereischte stabiliteit te geven.
Door de luelitkist heen is een h()rizontale koker aangebracht clie aan de zijde van cle
32
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waaierkas door cciie schuif A , (zie ffg. 66) kan worden gesloten, terwijl bovendien aan liet uiteinde van den waaier buiten de luchtkist ecne opening is gelaten welke kan worden gesloten
niet cciie schuif B. Door middel van dcze schuiven kan dc ivaaierkas in verbinding worden
gesteld nietliet water aan die zijde van de deur , alwaar cle hoogste waterstand lieci-scht en kan
alzoo de groote schuif, welke de waaierkas niet liet riool verbindt gesloten blijven. lindelij k
zijn in dc deuren nabij de voorhar
groote openiligeil C aangebracht
die niet tolkleppen kunnen worden
gesloten. Deze kleppen hebben

1

evenmin als de roerkleppen in de
riolen, aanslagen noodig en kunnen

1/

/

om cciie verticale is naar iveerszijden openslaan zij kunnen naast
de riolen worden gebruikt tot be-

-

-

.---

----

-

j

-

/

0

spoediging der schutting of wel dc
i iolc

hij

C\

entucel defect

\ci -

vangen.
Voor de beweging van de
waaiervlotdeuren uit de hand is
op liet hovenviak een getand
c1iidiant van groote midclellijn
aangebracht hetwelk kan worden
bewogen door een op den reeds
vernielden ijzeren balk boven dc
waaierkas bevestigd windwerk.
De ivaaierkassen zij ii aan de bovenzijde afgedekt niet plaatijzer,, rustende op getrokken ijzeren balken.
Op de luchtkist zijn twee verticale
ventilatie-kokers bevestigd, in ddn
waarvan zich een ijzeren ladder
bevindt waarlangs de luchtkist
voor onderhoud en inspectie toe70. De afsliiitingswcrkeii van de i\ltas bij Ande]
\Vaaiervlotdeui'. I)oorsnedu.

gankelijk is. Tevens kunnen
voor en nh liet vervoer der
deuren (le aan- en afvoerbcnzcn

van liet hallastwater door die kokers worden ingebracht.
De lengte van cle deur en die van den ivaaier bedragen voor elk der vlotcleu ren
respectievelijk 7.9 M. en 9.13 M. De hoogte is, zoowel voor de deur als voor den ivaaier, in
het Maashoofd 8.32 M. en in liet \Vaalhoofd 7.37 M. Elke waaicrvlotcicur weegt nagenoeg
65,000 K.G. Als reserve is een waarlooze deur, afgelweld in fig. 71 aanwezig, die cenigszins
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meer samengesteld van constructie is en ivillekeurig en, der vier waaiervlotdeurcn kan vervangen. 1)
De bodem van de scliutkolk liggende op het peil van 2.89 M. --- NAT, is met stortebed
bekleed. De \vederzijdsclle beloopen hebben, van den 1)0(1cm tot liet peil van 4.86 M.

-J-- NAT.

cciie hellmg van i op i en daarboven van 21 op i. Het sluisterrein ligt 01) 506 NT. + N.A.1'.
De beloopen van 1 01) 1 zijn bekleed met eene kleilaag van 1 11. dikte waarop eene glooing
van zuilenbasalt dik 0.50 M. en in beton gemetseld is aangebracht.

o aZoo,6o11

lig. 71.

2

- ---

S

De afsluitAngswerken van de Maas bij Andel. \Vaarloozc (leur.

'l'er begrenzing van de ligplaats voor vaartuigen zijn in de scliutkolk twee rien geschoorde
scilanip] alen van Amerikaunsch grenenlu )ut aangebracht de sclioren steunen 01) betonbiukken

9 \uur nadere bijzonderheden kan oorden verwezen naar di beschrii ving van (let) (intoerper van deze schutsluis, iiIke uitstekend aan de zon bijzondere eischen blijkt te beantwoorden, de 0iid-l-oofd-lugenieur van den
Waterstaat R. P. J. 'i'ITrIiiN No[;riliNiUs: ( uide lJrokri1uue du \'le congr's international de navigatinn inttrieure
Iravaux de sepLration de la Meuse et dii \\ abal': en vourts naar hei gedenkboek van het koniiklijk Instituut van Ingenieurs 1547—i897 : «I)c afsluiting an de \laas hij Andel", door F. l)orvEnNIi:s en SCHNEIAA,AAE.
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van 2 Mi inhoud die in de taluds zijn ingelaten. Be den bouw der sluis in hellenden stand
geplaatst zijn die hanepooten in 1907 verticaal gesteld. Vier houten trappen met loopbrugjes
en ijzeren laciclers geven toegang van de vaartuigen naar het slnisterrein.
Aansluitende tegen cle sluishoofclen , zijn de bodem en de taluds der voorhavens over zekei-e
lengte met stortebed en bastltglooing verdedigd , ook in verband met de vrij sterke stroomingen
welke hij deze sluis, wegens cie toepassing van vaaierdeuren kunnen voorkomen. Voor wachtende
vaartuigen zijn in de voorhavens lange rein nungwerken aanwezig van waar die vaartuigen
clucclalven de nooclige geleidinç vinden naar de schutkolk. l-Iet remnling\ver k
telkens door
aan cle noord-oostzijde van de Maashaven , alwaar voor cle vaartuigen , die de schutkolk in- en
uitvaren in verband niet de heerschencle windrichting in hooge mate behoefte aan geleiding
bestaat is 76 Al. lang en is daarbuiten nog door drie duedalven verlengd cle overige remmingwerken ziin elk 45 Al. lang.
i)e Maashaven is 450 'Al. lang en heeft eene grootste breedte van 1 00 M. in den bodem
NA. 1!. De wederzijclselie beloopen zijn van steenhij eene doorgaande diepte van 3 Al.
glooiing voorzien. i\an de lanclzijcle is de haven over de geheele lengte door een leiclam , hoog
aan de rivierzijcle is de leidam slechts 90 Al. lang, doch in aan4.36 M. --- N.A.P. begrensd
sluiting daarmede is het terrein langs cle haven opgehoogd tot het peil van 3 Al. -- N.A.P. en
met klei bekleed. 13e haven is door eene vaargeul , lang 1040 Al. en breed 6o M. tot 70 i\L
net de diepte in de rivier in verbinding gebracht.
De Viaalhaven is 400 M. lang en heeft cciie breedte van normaal 45 M. in den bodem
eene
doorgaande diepte van 2.40 M. --- NA. F. : de iveclerzijdselie heloopen zijn met steen
hij
bekleed, 1 ) e haven is ingesloten door leiclanimen met cle kruin op 4.36 M. -}-- N.A.P. en is door
cclie vaargeul lang 200 M. en breed 22.50 M. in den bodem verbonden niet de diepte in de rivier.
Langs de leiclamnien is een jtigp-.cl aangelegd.

kOl IlRUG.

Over het Maashoofcl der schutsluis ligt cciie beweegbare brug ten behoeve van het verkeer
over den grinciweg op de kruin van den afsluitdijk welke weg liet land van Altena verbindt
met den vasten wal en den spoorweg door de Ilonimelerwaarcl. 1-let is eene rolsprietbrug op
twee geconstrcieerde ijzeren hoofclliggers \vaartusschen cle clwarsclragers zijn heiestigcl die liet
ijzeren onclerclek en het h uten bovendek dragen. De hoofclafnietingen van de brug zijn als volgt:
Lengte tusschen de opleggingen .........................
leuningen ...........................
Breedte

14.40 M.

Lengte van de lioofclliggers .............................
., d\varsdragers.............................
Hoogte

29.02

Dikte van liet plaatijzeren onclerclek ......................
houten bovendek ........................
Lengte vui cle koebrug.................................
ilreecite ......................................

3.50
0.20
0.01

0.04
3.50
3.40

f/oo/a'sti/e LX. De werX'tvi tot opcll///
Middellijn van cle rollen
Onderkant

.

lioofdliggers

Bovenkant

liet bovendek

Helinig

de koebrug

'a,i dcii Jfadsmoiz(/.

.
.

253
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6.22

°P 14.

De rolbrug wordt bewogen door middel van twee liengelstangen welke tegen de onderzijde
der ho fdliggers zijn bevestigd. Het \vindoerk bevindt zich 01) liet sluishoofd aan dc landzijde,
alwaar tevens de inrichting is aangebracht tot het op- en afvijzelen van de koebrug. De
ho(ddliggers rusten 01) vier roll e n, terwijl acliter\vaal- ts zich een paar dergelijke rollen bevinden
tot liet dragen van de brug bij liet openen cii sluiten. De assen der rollen rusten op ivrijvingscvlinders. Aan liet iifsluitliek op liet sl tushoofcl aan de voorzijde der brug is cciie inrichting
aangebracht welke liet openen van de brug belet anders dan bij gesloten stand van het hek
terwijl liet opencn van liet hek bij niet gesloten stand der brug niet niogelij k is.
In aansluiting niet cle brug is de rijweg ((ver korte afstanden niet keien verhard.

I'egeu

(leze verharding sluiten de khinkerbestratingen en de begriuclingen op liet slnisterrein aan.

I)11;N'I \v( )NIN(aN.

Vo r cle huisvesting van liet hedienencle personeel zijn op liet sluisterrein bezijden de
schutkolk vijf clienstivoningen gesticht, namelijk ééne woning niet verdieping voor den sluis\vacliter en twee woningblokken elk voor twee sluisknechts. De woning voor den sluiswachter
bevat tevens een Directielokail , cciie waclitplaats voor liet dienstdoende personeel en een magazijn
voor sluisniaterieel. 1 )e woningen , opgetrokken cnt metselwerk onder pannen dak , zijn gefundeerd
op zandkisten.

\V11iJNGEN.

Ier iveerszijdeii van liet Maashoofdl der schutsluis zijn , ongeveer looclreclit op llarc lengteis,
liooge aarden borstiveringen aangebracht , in verband niet militaire doeleinden.

IJzI;R1.\ 1)1:! 1»JIi.

lot herstel der uitwatering van liet afkesneden deel van cle uiterwaarci boven den afsluitdijk
is in den linkerleiclam langs cle [aisliaveii een ijzeren duiker niet stecnen scliuifkoker gebouwd,
wijd in uiiddellijn 1.25 M.

1 \L.\ AlSI t I5.

De inlaatsluis in den afsl uitclijk op den rechteroever der rivier client om in geval van oorlog
de Boninieleiwaarcl beiieclen den Meiclijk te kunnen inciiideereii van uit de \Vaalzijcle der afsluiting, in aaunierki ng genomen dat aan clie zijde 0 den regel cle hoogste waterstanden zullen
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voorkomen. Door toeleidingskanalen is zij aan de cenc zijde verbonden niet de rivier en aan de
andere zijde niet den Brakelschen boezem die do( de bestaande uitwateriligssluizefl niet cle
polderwaterleidingen in gemeeiisClial) staat.
De sluis is cciie gemetselde duikersluis met drie over\\elfcle openingen elk wijd 3 M. De
breedte der penanten bedraagt 0 4 M. De uet«kccdng wordt in elke opening gevormd door
cciie eikenhouten schuif, welke door een op cciie scliroefsttng iverkenci winclwerk kan worden
N.A.P. de geboorte van de geop- en neer bewogen. De aanslagdorpels liggen op 0.74 M.
welven ligt op 2.46 M. + N.A.P. en de top op 2.82 M.

-•F

N.A.P. De schuiven loopen in hard-

steenen sponningen ook de hoekhlokken van de sluis zijn van harcisteen. Like opening kan
niet twee schothaikrijen worden afgesloten. Desluis rust 01) eene houten paalfundeering niet
g renen heipalen van 14 M. lengte en kespen van eikenitout. ()nder de waterkeering is een
door twee damwanden ingesloten hetonkoffer aangebracht : evenzoo langs het boezemfront langs
het rivierfront is eene enkelvoudige damwand aanwezig. De damplanken zijn 3 .6o M. lang.

K 1'l'kSl .tIS.

De keersluis client om te voorkomen, dat het door de iuundaticsluis op den Brakelschen
boezem gebrachte water zou afvloeien naar de Maasziide van den afsluitdijk. llet is eene
open sluis niet twee openingen van 2.50 M. wijdte elk waardoor onder gewone onistandigheclen
de Brakelsche boezem uitwatert. 1)e openingen zijn gescheiden door een penant, breed 114 M.
en kunnen elk door twee schotbalkrijen worden afgesloten. De sluis is opgetrokken tnt metselwerk , met toepassing van hardsteen vo r de jokdorpels en de dekzerken ; zij rust op eene gewone houten paalfundecring 'liet hei1a 1 e11 van 7 M., en schoorpalen van 9 M. len(-,gte. Onder dc
schotbalksponningcn is een betonkofïer aangebracht, breed 1.44 \I. en ingesloten door twee
damwanden.
r\1'Si.I_ii'l )IjK.

De afsluitdijk begint op den rechteroever van de Maas aan den Nieutven l)ijk , deel uitmakende van de beclijking van deRomntelcrtvaard beneden den Meiclijk , nabij en benoorcien
het aansluitingspunt van de Brakelscute boezemkacle aan dien dijk. Uitgaande van dit punt loopt
hij , op een afstand van ongeveer 100 IVE., nagenoeg evenwijdig aan den Nieu\ven dijk tot aan de
Brakelsche sluis, van waar hij zich clan verder volgens eene rechte lijn richt naar het midden
van het fort Giessen tot aans] uitencle tegen den bandij k van het Oud land van Altena. De afsluitclijk kan worden beschouwd als te bestaan uit drie gedeelten , waarvan liet eerste, lang 676 M.,
is gelegen op den rechteroever van de Maas, als 't ware gedekt door de beclijking van cle
Bominelerwaard liet tweede gedeelte, lang 325 M., loopt van den rechteroever der rivier naar
het plateau bij de sclicepvaartsluis op den linkeroever en vormt de afsluiting van liet zomerheci,
terwijl eindelijk liet derde gedeelte, lang 615 M. , cle uiter\vaardl afsluit tusschen liet plateau bij
de schcepvaartsluis en den Altenasclien hanclijk. iIet eerste gedeelte van den afsluitdijk is gemaakt gelij ktij clig niet den bouw van de kunstwerken op cle beide oevers der rivier ; de vorming

-
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van het tweede en het derde gedeelte daarentegen kon eerst in het openingsjaar van den Maasin mcl worden heiverkstelligd hand aan hand met de vordering der openingswerken aan 't 1 leleind
en hij 1-Jeu sd cii. De totale lengte van den afsluitdijk genieten van bandijk tot bandijk bedraagt
ongeveer 1795 M.
De kruin van den afsluitdijk is doorgaande S M. breed en draagt een grindiveg die over
de reeds genoemde rolbrug over het Ma;L hoofd van de scheepvaartslui. voert en waarvan de
verharding breed 3.50 M. in aansluiting is gebracht met de kunstwegen op de bandijken van
de Hoiiiinelerwaard en liet land van Altena. Ongeveer in het midden van het zomerbed is de
d ijkskrnii plaatselijk verbreed door middel van cciie tegen het noordeliik beloop rumgebnichtc
gnmdoqe clie een gedenksteen draagt ter herinnering aan de scheiding van Maas en \Vaal
liet peil der kruin bedraagt 5.56 M. -J--- N.A.P. met cciie tonrondte van 0.30 M. daarboven
overeenk )niendle met de hoogteligging van een Pouderovensclien bandijk alleen over cciie lengte
van 100 M. gerekend uit het aansluitingspunt met den Altcnasclien bandijk heeft de afsluitdijk
gelijke hoogte als deze namelijk 6.o M. -1- N.A.P. De overgang van de cciie kruinshoogte Op
de andere heeft plaats onder een beloop van 50 01) 1. In dit overgangsvak is aan de \Vtalzijde
van cle dijkskrinii een artillerie-emplacement gemaakt bestaande uit cciie borstwering en twee
te q en van wei ii ig omvang.
1-let eerste gedeelte van den afsluitdijk heeft een beloop aan de \Vaalzicle van 5 op 1 en
aan cle zijde van den hirakelschen boezem van 4 op i . Het gedeelte door liet zomerbed de`
rivier heeft weclerzijclsche beloopen van 5 op i terwijl eindelijk de afsluitdijk op de uiterivaard
een beloop vertoont van 31 op t aan de \Vaalzijde en van 5 op i aan de Maaszijdc. Het
1iclitam van den afsluitdijk is wat liet eerste en liet derde gedeelte betreft samengesteld uit
dc klei- en zandgronden , welke de ontgravingen opleverden liet lichaam van den dijk door liet
zonierhcd bestaat uit rivierzand en is, zooals hieronder zal worden toegelicht door opspuiting
gevornid. De beloopen zijn ter dikte van

1

M. met klei bekleed behalve liet talud langs den

hirakelsclien boezem waarbij die maat slechts o.So M. bedraagt de kleibekleecling op de ber uien
der kruin is 0.40 M. Al cle dagzicncle aardcverkcn zijn van cciie grasliiat voorzien met uitzonvan cle terp voor den ccicnkoh) 1
steen en van de beloopen der na te nociiien bermen langs den afsluitdijk door het zonicrbcd
ilering nochtans van de vrij stijle beloopen - nagenoeg

1

der rivier, welke beloopen met steeiiglooiiiig zijn verdedigd. leii normaal clwarsprodel van elk
v1li den afsluitdijk is voorgesteld in fig. 72.
Langs liet eerste gedeelte van den afsluitdijk zijn bertiieii °l maaiveldshoogte gevormd
breed 12 M. aan de \Vaalzijcle en S M. aan de boczeiiizijde. 1)oor dit gedeelte zijn achtereen-

dier gedeelten

volgens doorsneden de ijunnikenlandsche Kavelilig de Sehouwcndij le en de Maasbekading van
den buitenpolder liet Munnikenland de beide eerstgenoemde vegcii en de weg langs de genoenicle
kade zijn door opritten met dc kruin van dcii afsluitdijk verbondcii. Een gedeelte van de
genoenicle pol(leieidle is langs de noordwestzijde van liet toeleicliuigskauiaal iiaar de militaire
iiiuuiclatiesluis verlegd, liet

Polderdijkje'', waarin de lirakclsche sluis ligt, is vaui den afsluitdijk

tot den Pouderovenschen bandijk tot 5.56 M. -]- N.A.P. verhoogd ; de gu'indweg op den afsluitdijk is daaroverlieen cloou'gctrokken en liet huis De hok" is afgebroken. Dc militaire keersluis
is doer een di arsdam , heog 2.86 M. -j--' N.A.P. in verbindling gebracht eencrzijcls niet den
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afsluitdijk cii anderzijds met den Pouderoyenschen bandijk in de afwatei- ing is door het graven
van enkele slooten langs den (Iijksteen Voorzien.
Langs de heide zijden van den afsluitdijk door het zumerhed is de beschikbare grond aangestort tot het peil van 3 M. -4- N.A.P. , 'liet vrijlating van de vereischte çeulcn naar dc in undatiesluis en de kcersluis op den rechteroever der rivier. Ter voorkoming van schade aan den afsluitdijk
(1001-

golfsiag , is het rivierivaartschc bcloo1) van die aanplempingen daar waar die niet brcecler

clan

10

M. zijn en derhalve liet karakter

Vuil

hooge bermen dragen, niet steenglooing verdedigd.

Langs de \Vaalzijde van den afsluitdijk op de uiterwaard is op maaiveldshoogte ccii berni
van 6 'M. breedte gevormd waarover tct toegang naar de aldaar gelegen perceelei een landiveg
ra&
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Dc afsluitingswerken van de Maas bij \ndel. l)varsprofielen van den afsluitdijk.

loopt die door niidclel van twee opritten met de clijkskruin in verbinding staat. Aan de Maaszijde is een berm van

10

M. breedte behouden. 1)aar langs ligt cciie sloot , welke door den

bovengenoemclen ijzeren duiker in den linkerleidam van de Maashaven uit\vatert. Deze sloot
heeft ten einde daaraan de benoodigde hoeveelheid kleigrond voor den afsluitdijk te kunnen
ontleenen , eene breedte van

10

M. in den bodem verkregen.

DE AFSLUITDIJK VAN DE MAAS AAN 'T HELIfIND.
De hedcling van de Maas is aan 't Heleind , onmiddellijk beneden liet heginpunt van cle
nieuwe rivier, watervrij afgedamcl. In de eerste plaats is daarmede liet voordeel verkregen dat
de w-aterstandeu in het cloocle riviervak WelI-Anclel worden beheerscht door het peil der nieuwe

//oof(istu/' L\.

I)''er X'e,, /o7

j5cIiz1i

257

Z'// (l''I/ JI((lS//lO/1d.

7 1L771'

73.

I)ifsuitdIjk vande \I

aan het ileleind, situatie.

rivier bij He u c n en ten tweede wordt de rete]matige inskomning van het Maas\vater in de
llietl\\ (

rivier

(lfld1(l()()F 10

]n)()e mate bevorderd.. Over de kruin van den afsluitdijk loopt een

trin(I\veL, te! \e1i)it1(IiflL van den afkesuedeil Heruschen polder net de H)mnielerwa;trcl en den
33
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spooriveg 's-ilertogenhosch----Utrecht. Deze rijweg zet zich over cle krum van den noordcriivicrdijk en cle draaibrug over het 1 Ieusdensch kanaal voort tot in dc landen van Heusden en
Altena. In den afsluitdijk is geen schutsluis gebouwd doch cle scheepvaart van de i\laas naar
A ii d ei neemt haar weg door het bovendeel van de nieuwe rivier en het 1 leusdenscli kanaal.
De afsluitdijk vormt eerst over korten afstand het boven\vaartschc verlengde van den noorderri vierdijk bij het Beriischc sto( ungeniaal , loopt dan niet cciie bocht door liet zomerbed van de
Maas, om zich ten slotte op dc uiterwaard, volgens cciie rechte lijn te i- ichten naar de bedij king
van de Bomnielerwaard boven den .\leidijk cii daartegen onder ccii rechten hoek aan te sluiten.
De totale lengte bedraagt 68
van de Maas ,

185

\l . ,

gemeten volgens de as , namelijk 50 M. op den linkeroever

M. in liet zonierbed en 40 M. op de uiterwaard. De breedte van de kruin
NA .1'. niet cciie tonrondte van 0.30 I\l. daarboven •, en
6.po i\1

bedraagt 8 M. , de hoogte

de wedcrzijdsche heloopen hellen onder 3 op 1 .Aaii de zuidzijde van liet clijksvak door het
zomerbed 1 op het peil van 2.50 M. + N.;\. 1?. , een berm van 12 M. breedte aangebracht,

Fig. 74. De ifsluitdijk van de Maas aan liet Ileleind. 1)warsprofieleri.

hellencle naar den dijk toe onder een beloop van

50

op i . Langs de noordzijde bevindt zich

een dergelijke berm , breed 10 M. Aan beide zijden van liet dijksvak op de uiterwiard zijn
bernien op maaivelcispeil gevormd tot aan dc \vaterlcidiigen , die langs dc grenzen van Rijkseigendom zijn gegraven. In de waterleiding aan de zuidzijde is een ijzeren duiker niet steenen
front en houten schuif gelegd » ten behoeve van de afwatering van den uitcrwau clpolder. liet
beloop van dcii berm aan de noordzijde van liet cl ij ksvak door liet zomcrbecl is van steenglooiing voorzien overigens zijn cle beloopen en de berincu niet cciie klcilatg van 1 M. dikte
bekleed en bezoocl. liet lichaani van den dijk is gevormd uit rivierzcnd , zooveci mogelijk door
opspuiting. De grindverliarcling op de kruin is

3.50

M. breed ; de hernien ter weerszijden zijn

niet cciie kleilaag van 0.40 M. dikte bekleed en bezood. De bermen zijn door twee opritten in
verbinding gebracht niet de clijkskruin. liet zomerbed van cle Maas aan de zuidzijde van den
afsluitdijk is tot aan cle rechter normaallijn der nieuwe rivier aangeplempt , niet uitsparing van
cciie haven , waarin cle bovengenoenicle duiker uitwatert. De situatie en de dwarsprofielen van
den afsluitdijk zijn voorgesteld respectievelijk in de fig. 73 en 74.
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liet Igenieen nut van de onteigening' van eigendommen ten behoeve van de afsl uiting der
rivier de Maas nabij \ n dci werd verklaard bij cle wet van 29 October 1 $92
taatsblad N°. 244.
1 )e aanwijzing der perceelen had plaats bij koiunklijk Besluit van 19 Juni 1 $93 Staatsblad N. 8.
De pereecien waren gelegen binnen de gemeenten A ii cle!, G i essen Brakel en P oude rov en.
1)ie op den Gelderschen oever, 25 in getal en te zailien groot 1) 11 .A., 5$ A. en 01 c.
werden in de jare:i 1893 en 1894 in der niinne aangekocht voor / 46,690.005 , onder welk
bedrag de kooso
o
cciie grote oerenvoig,
l
. )j) den
Noord-Ilrabantschen oever werden in 1893 vijf perceelen , te zanlCn groot 2 Ii ..A., 6$ \., $4
C.A.

auigekocht voor /' 1 2,883.31 , terivij 1 tegen twee eigenaren in het najaar processen aanhangig
werden gemaakt, als gevolg waarvan in het volgende jaar nog een bedrag van /' 53,047.47
moest worden besteed voor de onteigening van 1 5 I-l.Â., 51 \., ii c.A.
De onteigeniig van de gronden voor de openingsiverkeii aan liet Heleind cii bij 11e nsde ii
was begrepen onder die voor dciiaanleg van liet riviervak Heleind—Dongcm )nd.

DE tI'i'voI:RINO \'\

llI vmkI1I;KI:IIll:xie.: \vl:EK1'.N 'i'j

iii:i,.

Tegen liet einde van September 1894 werd liet maken van de kunst- en grondw'erken op
de beide oevers van de rivier de Maas hij -\ n dcl en Po u der o y en aanbesteed en nog in hetzei fcie jaar werd niet de ontgraving van den fundeeringsput voor de sclieepvaartsluis begonnen.
Fnkele maanden te voren was, bij onderhindsche overeenkomst, afz nclerl ij k

1

)pclrsclit verstrekt

voor de levering van cie voor de slagdorpels en andere onderdeelen benoodigde hoeveelheid
oorsch graniet. in 1895 werd niet de aannemers van den boniv der sclieepvaartsiuis cclie overeenkomst aangegaan VI lor liet aanbrengen van enkele \vijzigiigen in liet bestek , waarvan de
wenscliclijkheid eerst tijdens de uitvoering aan liet licht was gekomen. lIet leveren ei] t e l
van de \vaaier-vlotdenren en dc overige ijzerwerken van de scheepvaartsluis en de inundatiesi nis werd in genoemd jaar volgens afzonderlijke hestekisen aanbesteed. In 1 $p7 kwamen de
go lid- en kunstii erken op de beide oevers der rivier gereed , behoudens de dienstwoningen , ciie
eerst in liet jaar 1900 werden gebonivd. 1 )e rcnimiigwerken bij de scheepvaartsinis zijn in 1907
uitgebreid.

II: t I!v)!EI\i; \.\\ IIE \\lkk1,\

i)e werken tot

1 ()1 oI!,JN(; V\N DIS

vall de nieuwe rivier \Va]'eii ten dccle

l\.\*\IIiN1c

aan t 1 leleind , ten

dccle hij Ei en sd en en ten dccle hij -\ n.d ei, Zij bestonden nit
d.

liet slecliten van den 110 gen

iaasdijk aan 't 1 lelcind , liet opwerpen van dcii afsluitdijk

door dc Maas aldaar en liet bovenwaarts doortrekken van de beilding der nieuwe rivier tot in
de i\iaas.
E.

het slechten van den .\alburgschcn dijk bij lie usd en, liet in onderlinge verbinding
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brengen van de gevormde bedding der nieuwe rivier, ter weerszijden van dien dijk en liet voltooien van de zuidelijke monding van liet Heusdensch kanaal
c. het opwerpen van den afsluitdijk door de Maas bij \nd ei en liet \Oltouieii van de voor-

havens der sclieepvaartsluis.
Die werken niet de bijkomende voorzieningen moesten eenmaal begonnen , in én zomer
worden voltooid en de uitvoeriig diende - ook mgevoige een daartoe strekkencl besluit van
het gewestelik bestuur van Non rd - B ra b a nt - zoodanig te worden geregeld dat, naar gelang
gedeelten van liet \vinterbed (f van het zomerbed van de Maas dooi de vordering der afsluitingswerken aan den feitelij ken \vaterafvoer zouden worden onttrokken voor v )ldoende gelegenheid
tot afvoer van Maaswater naar de nieuwe rivier zou worden gezorgd. Bovendien moest, ingevolge de wet van 26 Januari 083 (Staatsbiad W. 4), in hetzelfde werkseizoen de watervrije
afsluiting van de 1-leerewaardensche overlaten worden tot stand gebracht.
Nadat bij cciie suppletoire wet de noodige fondsen op Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting
voor 1903 besclnkbaar waren gesteld , werden de werken aan liet Heleind bij Heus dcii en bij
And cl op 23 December 1903 aanbesteed en kon de uitvoering , begunstigd duw passende
waterstanden en nagenoeg aanhoudend werkbaar weder, in 1904 plaits hebben.
OP 20 Januari gelijktijdig aan 't 1 [elcind en bij 11e u sd cii begonnen waren de werken
er in cle eerste plmits op gericht oni eene openmg in den Hoogen Maasclijk aan 't Heleind te
vornicn zoowel oni de scheepvaart te kunnen verleggen langs 14 eu scic n en A a 1h u rg als om
volgcn.s die ricliti lig een deel van liet Maasw'ater naar \V ii k te voeren en clerhilve niet de
beperking van het profiel der Maasbecicling bij W cl 1 te kunnen aanvangen. Op 23 Februari brak
wegens den sterken stroom , werkende van beneden af - door den
cciie der baggerniolens
1-bogen Maasclijk heen en op liet einde dier maand was reeds cciie opellillg van 25 M. breedte
tot het peil van 1.20 M. -- N.A.P. in den clij k gevormd.
Inmiddels w'aren ook te Au dcl de werken begonnen door niet behulp van zandzuigers de
voorhivens van de scheepvaartsluis op diepte te brengen , zonder nochtans niet den uitkomuenden
grond liet eltectieve rivierproflel te beperken, terwijl de werken bij lie u scl en er o. ni. op waren
gericht om liet prohel der nieuwe rivier beneden (en\alburgschen dijk --- hetwelk sedert de
voltooiing in 1894 door iianzanding cmi opslibbing sterk was achteruitgegaan
01) de vereisclite
afmetingen terug te brengen ook o erd de rivierbedcling miii cle bovenzijde van den Aalburgschen
clij k op diepte gebaggerdi. in verl)uidl niet een cii ander werd liet verkeer Iver dien clij k op
i Maart 1904 opgeheven en cle brug bij 1 1 cii s cl en v r liet publiek verkeer opengesteld1.
De vordering der werken aan 't Ii eleincl gedo gcle om op

ti

-\ inT 1904 cle scheepvaart te

verleggen door de nieuwe rivier lans lie u s dIen en verder cU or liet 1-ieusdcnsch kanaal z odat
uit dhien hoofde tegen de afdamniing van de Mans bij \V e II geen bezwaar meer hest md. Reeds
in de voorgaande niaanci was in beperkte mate aioigeviiilgeu niet liet op\verpen van perskadlen
01) de uiterwaarci waai'tussehen later liet liehiinu van den ;lfsluitdhij k cl mr nj)pei'smg van zandl

zou worden gevormd doch niet liet oog op den afvoer van liet Mamswater was liet no )dhig dien
voortgang der werken aldaar eenigerniate te teniperen. inuiiers, al marcil dle rivierstanden in
de tweedhe helft van \Iimrt ook zoozeer gedaald , dat liet Heusdeusch kanaal zonder bezwaar
nagenoeg volledig in dcii waterafvoer zou kunnen voorzien

zoolang liet sciz cii niet verder
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was gevorderd was liet zaak op een plotseling lieriiieuvden was bedacht te zijn

1)

en de
beperking van de bedding te \Ve 11 te staken tenzij te Hen scle n degelegenheid kon worden
geschapen (>111 de rivier zoo noodig eenige ontlasting iii de richting naar den ;\nier te verzekeren.
1 let baggerwerk beneden den .Aallirgsclien dijk nam even\vel niet die vI ticht \Velke in
verband met de gehezigde grondwcrktiiigen mocht wcrden verwacht aangezien de molens tijdens
de ebbe geroilnen tijd aan dcii grond geraakten. [n verband hiermede ondervond ook de tijdelijke afdaiiiniing van liet zoiflerhed der nieuwe rivier beneden (le brug hij Ile usden vertraging.
Deze tijdelijke adainniing i as ontworpen in (leo zin van een overlaat niet liet doel om door
ontlasting van dc Maas da;troverheen tijdens de afsluiting van liet zoinerbed te Au dcl den
vaterspiegel te Hen sd en zi lodanig te verlagen dat het riviervak T leusden\Voudriehem gedu-

flij'

2

-gt

c

L

-\•

evc/ rptieL?
't

Fi.

. Tijdelijke ()\

530ve,,

5

]1/ii(kIIn iii (Ie ilieU\\e Vi\ 0! beueduii IlciI(Ien.

rende een groot deel van liet getijde nagenoeg strooinloos zou zijn en d e afdamin
m
g te r\ n d cl
(1erhalve

01)

een v lndlige en weinig kostbare wijze zou kunnen

ovcrltatdam afgebeeld iii lig. 7
de kruin op 1 M.

ns

rdcii t! It stand gebracht 1 )c

was daartoe over ioo M. lengte in liet midden tler rivier niet

N.A.P. gelegd. In den loop van de maand Maart, zosivcel inogelik door

oppuitmg van zand gevormd , werd die d;imn in liet begin van Mei •, niet behulp van eenig rijs\vcrk gesloten .N adat de kruin en de heloopcn waren bekleed en verdedigd , werd 01) den dam
cene kleikap aangebracht, reikende tot liet peil van
M. -J- N.A.P. niet liet doel den dam
voorshands als \\aterkeering in de plait van den .\alburgschcn dijk te doen treden en hem

I)d(rlUOl(I lees (le \Vs1CiSIJiCkUl 0(111 de Mnas te ( ra ve in de eerste (lagen van \priI met 1.70 l.
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eerst als overlaat inwerking te stcllen, zoodra hij behoorlijk zou zijn gezet en cle tijd daartoe,
in verband niet de vordering der overige openingswerken , zou zijngekomen.
(jelijktijdig niet de vorming van den tijdelijken dam werden in de zomerkade op den rechteroever der rivier twee vakken tot overlaat ingericht, teneinde over de uiterivaard . achtcr den
dani om , Maaswater te kunnen afvoeren bijaldien zich cle noodzakelijkheid daartoe in den
allereersten tijd, zoolang de dam nog niet voldoende zou zijn gezet mocht voordoen De gunstige
rivieistanden maakten clie voorzorg evenwel overbodig en de overlaatsvakken zijn later wederom
gedicht zonder dat zij hebben dienst gedaan
De waterspiegel in het rivici- vak tnsscben den \alburgschen dijk en den tijdelijken dam
werd, door middel van in dien dijk gelegde buizen, zeer geleidelijk niet Maaswater opgezet , zoodat de tijdelijke dam eerst langzamerhand volledig m,crd belast en de cloorbaggering van den
Aalburgschen dijk ten slotte in gelijk water kon plaats hebben. 1)it geschiedde in de vierde
week van i\lei waarna de verdere oprunoig van den clijl< niet groote kracht ivercl doorgezet.
Aan 't 1-leleincl was intusschen reeds 01) 7 \lei de afsluiting van het zomerbecl tot liet peil
van 2 M. -+ N.A.P. tot stand gebracht. Uit den aard der zaak deden zich daarbij geen moeilijkheden voor de rivierbodem was eerst door middel van onderlossers zooveel mogelijk verhoogd,
waarna eene persniolen overigens het po fiel vormde en slechts bij de sluiting van den dani eenig
rijshout werd benoocligcl. De atsiuitclijk werd vervolgens, zooveel mogelijk door op)ersing viii
zand en overigens niet behulp 'm normaal spoor gevormd.
Te Au cle 1 was de uitdieping van cle vo irhavens der scheepvaartsluis krachtig voortgezet.
Op het einde van Maart werd cle grondslag klaar geinaakt voor den afsluitdijk op de uiterwaard,
waarvan het lichaam in de volgende oiaanclen 1oct heb ulp van normaal spoor werd gev rmd.
Tegen het einde van Maart werd aan den berm der bedij king van de Bominelerwaarcl bij den
Pouderovenschen hoek eene verzakking waargenomen , clie even wel niet in onmiddellijk verband
stond niet de afsluitings\verken en op het verloop daarvan clan ook een iiivloccl heeft uitgeoefend.
Toen in cle eerste helft van Juni 1904 liet gronclverzet hij 11 en sdle n en bij f\ ii dcl ver genoeg
den
en Iaasniond en de scheiding van Maas en \Vaal te
gevorderd was iii tot de opening van d
kunnen overgaan, weiden de voorbereidende maatregelen getroffen om clie werken bij gunstige
omstandigheden van \vecler en waterstanden , gedurende de eerstv dgencle week van (100(1 tij tot
stand te brengen. Op 15 Juni werd de scheepvaart te A ncle 1 dcoir de scliutsluis verlegd , waartevens werd aangedoor de vrije hand in de beperking van liet rivierprohel wcrel
vangen niet liet veismallen van cle kleikap op den tijilelijken dam beneden 1l eus den. \oor het
cloorsteken der kap werd de clatuni van 20 Juni , zijnde de dag van kwartiersmaan vastgesteld
het tijdstip van hoogivater beneden den dam viel op dien dag te 1 2.30 om. Om ii uur v.ni.
ivercl begonnen niet cle kleil<ap in liet nuciclen der river over 40 M. lengte tot dloorbiekens toe
te verz\vakken , waarna de overblij vencle kleirug te 12 uur in de as der rivier werd doorgestoken
en liet Maaswater zich in de nieuwe bedldling stortte, om voor liet eerst langs dien weg naar zee
te stroomen, Het cloorsteken had plaats bij een verval van 0.52 Nl. en een waterstand beneden
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midden t) te (lag

til

nacht
9

doortverketide ,

zooveel

ittogelijk hot gctvenschtc

de uitscltiiring in het

'k

H

1il
derlossers z( )ovet'] mogelijk
wei'd te niet gedaan. Voor
cle levering van itet henOodig(le ZUid \\li'eIl drie

.
91

9
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groote baggerniolens te werk gesteld. Naarmate de afvoer van den overlaat beneden lleu sd en
toenam, verminderde de ebstroom te A ii dcl zeer aanmerkelijk , doch er ging uit den aard der
zaak bij elk getijde een vrij sterke vloedstroom. h den niicldag van 22 Juni schenen alle omstandigheden

de verlagiig van de waterstanden te lie u sd en, de vernauwing van liet riviergunstig om de V( )ll edige afsluiting in den volgenden nacht cloi r te

protiel hij A n cl ei, enz.

zetten hetgeen dan ook zonder veel moeite gelukte. Op 23 Juni 1904 des ochtends te half
acht, \verd de sluiting van den dam op liet peil van 1 .io MI. -- N.A.P. verkregen de waterstanden waren op dat oogenbli k 1 . 10 MI. - J- N.A.P. lan de Maaszijde en 1 .00 MI. -]- N.A.P. aan
de \Vaalzijde. Behoudens eenig baardoerk ()in liet zand in liet sluitingsgat vast te houden is
de dam door opspuiting van zand zonder rijsli nt gevormd. In de volgende dagen werd de clani
geleidelijk door verdere oppersing van zand verhoogd en verbreed, zoodat op liet einde der
maand cciie doorgaande hoogte van 3.30 I\J. --}- NA 1!. was bereikt. Enkele uren van spanning
deden zich voor op 23 Juni toen liet water aan de \Vaalzijde hij stormvloed - den z n geiiaaiiitot 2.30 M. - N. .\ 1>. pliep en cle zandclani nog nauwelijks overal tot dat
peil reikende cciie waterhoogte van 1 .20 \l. keerde : door liet ijlings opwerpen 'in zandkaden,
1)
verdedigd niet riet en steen op de bedreigde punten kon liet gevaar worden itge\vencl.

den hcoitorni

De dagelijks gemaakte v )rderingen hij cle ifsl uit ing der rivier te r\ ii (lul zijn voor de periode
van 13 tot 23 Juni graphiisch voorgesteld in flg. 76 volgens cle dagelijksche peilingen te 8 uur
v.m. Aangezien cle gunstigste dag voor liet cli s)rsteken van cle kleikap beneden 11 e usde ii Maandag 20 Juni werd geacht cii de voorli opige beperking van liet zoiiierhecl te \ ccl cl , niet liet
itsciuing , niet vet der mocht worden doorgezet , werden de verken
aldaar op Zaterdag iS Juni gestaakt tot Maandagochtend. LTit den aard dci' zaak was liet zand-

oog el) liet zancveries oo

verlies in die periode toch vrij groot, zooals blijkt uit prottel N°. 5 van fig. 76.Als pro] el N°.
is in fig. 76 bovendien aangeduid cle kritieke toestuicl tijdens den stormvloecl van 25 Juni.
Fig. 77 geeft een sehematisch overzicht van cle veranderingen in cle getij bewe ing aan
't lleleincl, te Heusclen en te An dcl, tijdens cle opening te Heusclen en de afsluiting te AncIel.
t 1 ielcincl is af te leiden, dat cle rivier van 14 tot 18 Juni geleidelijk
\verdl opgcstu\vdl als gevolg van cle voorloopige beperking van liet zonierbecl te A ide 1. Dank
Lit cle getijlijnen aan

zij cle werking van den overlaat beneden lie iis cle n • nam clie opstciwing 01) 20 en 2

Ciii niet

toe , ofschoon de beperking van liet zomerbecl te An cle 1 in clie dagen krachtig vorderde. Naarmate cle werking van den overlaat tienani en cle hoeveelheid langs \V oci cl r i cli cm binnentrekkencl vloeclvater verniinclercle , daalden cle \\ateistaiidlen aan 't Heleinci aannierkehij k en na cle
sluiting te Ancle 1 op
stormvloecl van

25

23

Juni verkreeg de getijhijn een geheel anderen vorm. Tijdens den

Juni was de ehbestancl atniiierkelij k lager dan liet peil van laagwater op

14 Juni, toen de weersgesteldheid zeer gunstig was, ter ivijl de hoogte van hioogwater op 25 Juni
liet vloeclpeil van 14 Juni maar wei ii ig oversehireecl.
'Ee He ci scl en hadden de getijlijnen hoven en beneden den dani voor 21 Juni ccii geheel

) 1 )e u iterivaarclen langs de i T as 1 iepen , in a kjkng niet hetgeen in vorige jaren onder dergelijke nmstaiidigheden was gebeurd, cijclens den gen neniden 110 S sdnrni niet onder en ondervonden alzoo door een t Cv,] reeds
ate voordeel an dat werk.
twee chigen na de scheiding van i\laas ci \iiI in bi jonclere
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verschillend karakter. Niet zoo ganic' was op genoeniden datum de kleikap doorgestoken of het
laag\vater beneden dcii dam rees

uiiimerke1ijk. Naarmate de afvoer van dcii overlaat t( )eildill
veranderden de getij] ii tien hoven en beneden den dam ten Cellen unie van vorm en naclerden beide
tot een tcisschentoest;tiid. Bij den stortuuvloed van 25 Juni bereikte het Iloogwater nauwelijks liet
peil \iiil gewoon hoogwater in den toestand Vodr 21 l uiii.
De getij lijn te \

ii cle] (aan de Maaszijde van den dam) wees
vergeleken niet die te Iie ci
cl en, vddr 21 Juni tijdens de ebbe telkens een vrij constant verhmig aan doch in den nam iciclag
van 22 J cmi was dat verhang dank zij de
iverking van den overhiat te lie cis cle n, verdwenen.
De getij lijnen te An cle] en te EI en s cle n gaan daarna vrijwel te zamen op en neer, ook bi) den
stortiuvloecl \1il 25 Juni.
,

,

,

1 )e getijlijnen ter weerszijden van de schutslciis te

n cle] w aren reeds op iS Juni onder
dcii itvloecl van dc aanmerkelijke beperking van liet zomerbecl aldaar, waircloor de ebbe boven
cle sluis \\ercl verhinderd af te loopen tot ongeveer liet peil van liet laagwater beneden cie sluis
P 14 J cuu was van cciie dergelj
ostcwi
11~) g ietsme. De etilie v
2 J cliii
wijzen er op dat O() k hij hoogwater een niet onaanzienlijk verhang (van beneden naar boven)
_

,

in liet vernanwcle iivierp

c

j

,o

ne

fslitg
u

3

J cmi een onderling geheel k'CI-SC]I il]Ull(l karakter blij ken te hebben aangenomen. De getijlij nen
van 25 J ciii i geven ccii indruk van cle beschutting, waarin de
Maasuvaarclen zich door de aan ccezigheic] van den dani, tijdens den hooistorm van

1904

hebben kcinnen verheugen.

Nadat de afsluiting te An cle] tot stand was gekomen, werd beneden 1-1e ci scl en begonnen
niet liet o rcumen van den overlaatcl;cm welk werk
in de derde week van Juli cvercl volt ioici
daarna nu est nog eenig baggerwerk in cle nieuwe rivier beneden de overbrugging ciorcien verricht.
iii iii ite liet i i\ ei pu (ie] cle vrije cc ltei beic ein
beter
ech ocle onclei iiieii de e cii] ii nen
te iie cisc] en, a a n 't 1 [eleind en te \ n cl ei geleidelijk veranderingen, zooitls
,

blijkt cut lig. 78,

al waar,

vo r de eerste niaanclen nti cle scheiding van Maas en \Vaai cle waargenomen waterbeweging, telkens 0]) cle dagen van
nieuwe-, kwartiers- of vcdle maan, is voorgesteld A l werd
in clie k rie periode uit den aard der zaak geenszins de tocstcncl van evenwicht bereikt,
zO

geven

clie cc aarnenuingen toch een i iuclrnk hoeclanig de waterbccc'eging zich in den
0 iestancl zal i nstel leli

niediccen

Uit clie

gciur blijkt, dat cle algemeene clahng van de getij lijn aan t ii elcinci geleide]
ijk
\'Oortging en dat het versclui 1 in peil tcisschen hoog- en laagwater niet rcn m cle helft toenam.
Omtrent de getijlijn te Lie disc] cii geldt dezelfde opmerking. Reeds op 19 Jci]i vielen de
getij] ijnen boven en beneden de phiats van den overlaatclanu in elkander. De getij] un aan cle
Maaszijde van cle schutsluis te .-\ n de] vertoont met clie te I1e ct scl en slechts weinig verschil.
De getijlijnen l)oven en beneden cie schutslcus te Au cl ei wijken onderling echter zeer veel
af. De ccaterhcwegiiug is aan de \Vaalzijcle veel intenser dat] aan cle Maaszijcle
en de tijdstippen
van ho g- en laagwater treden aldaar vroeger in. Uit eene vergelijking niet lig. 78, viJgt dat
dle getij beweging aan cle \Vaalzijc]c aannierkehij k grooter is clan vddr cie afsi cuting
der rivier.

De

v lto ing der openinçscverk e n volgens liet bestek volgde in cle jaren 1904 en
34

i

905
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geleidelijk. Cli September 1904 \varen (Ii' gronciwerken gereed, in verband \vaarmecic den
aannemer de in het bestek bepaalde maximum-premie, wegens de vervroegde oplevering van
die werken, kon worden uitgekeerd. Behalve deverdediging van beloopen en eenig baggerwerk
in de vaargeul, waren onder de uit te voeren werken begrepen het maken van uitgebreide
aanplempingen en ophoogingen bij Heus den, het ophalen van de bermen van den noorderrivierdij k beoosten het 1 Ieusclensch kanaal, het maken van eene los- en laacl1daats onder lied ikhuizen, het aanbrengen van verhardingen , enz.
Na 01) iS Augustus 1904 aan boord van het 1)irectievaartuig ,,Kravenhoff" den nieuwe!)
in
\faasmond feestelijk te hebben geopend, werd door 1 Iarc Majesteit Koningin \V11.1-IEI .l 1X,
tegenwoordigheid van Zijne Koninklijke lh)ogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van
de
Mecklenburg, op den afsluitdijk te An (Tel een gedenksteen onthuld, ter herinnering aan
scheiding van Maas en Waal.

De kosten van de in dit hoofdstuk beschreven werken hebben bedragen als volgt
112,620.79
f
Onteigening .........................................
Bestek N°. 197, dienst i$4--1 897, wegens het maken van
kunstwerken en grondwerken op de beide oevers der rivier. ..../'
Overeenkomst voor de levering van NOorsch graniet ........

517,591 . 57
9,845

897 , wegens het maken en
Bestek N°. 154, dienst 1895verdere ijzerwerken der
de
en
deuren
stellen van de ijzereli
scheepvaartsluis ........................................... ..
\0,
40, dienst 1896 , wegens het maken en stellen
Bestek
van de hewegingswerktuigen der schuiven in de militaire inun-

134,532.—

datiesluis ..................................................
Bestek N°. 155 , dienst 1 $99— 1900, \vegens het bouwen van

5 , 369.—

de dlienst\voningen hij de scheepvaartsluis ..... .. ..... .. ...... ..
Bestek N°. 217, dienst 1903-1905, wegens het maken van
werken aan het Heleind , hij ii eu sd en en hij Au dl cl (opening

25,120.—

van den vlaasmond en dlaarfl)ede in verband staande werken en
leveringen) ............................................... ..
Bestek N°. 199, dienst 1906, wegens het uitbreiden der
remmingwerken hij en in de schutkolk van de scheepvaartslnis ,,

669,441.80
1044.20
1,393,743.57

1'e zamen .... f 1,506,36130
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HOOFDSTUK X. VOORZIENING IN DE AFWATERING VAN HET INUNDATIEGEBIED
VAN DOMMEL EN AA BIJ 'S HERTOGENBOSCH.
IN LE 1 DING.
VclLens het belrolde in liet Lcnib artikel , sub e der wet van 26 januari 1883 (Staatsblad
ND.

4) moest niet alleen worden vi uirzicn in (le aN\aterin van de bezijden de nieuwe Maas-

iiiondinc4 çeleen landen

doch ook

III

clie Van het inundatieehiec1 van 1 )olui))cl

Aa nabij
1 ertoenhosch. lvenwcl waren de hiertoe iiiodie werken in liet subsicliehesluit der Noord(fl

Brabantsehe staten niet hekrc] )eli onder die , welke niocsteii zij ii vi iltooid alv ircns de Maas
dooi- liare nieuwe beddink zou oorden beleid.
()fsch( ion (leIhOl VC de arwiteri iic van liet in undatiebehied liii s-I t e rt oc en h os eb door dc
lniOi]clverlebbinb

op

zich zelf reeds zou \\ irden bcha;it ivebens de daaruit

Viii irts

iruitende

verlaging van ii\aerstaliclen te C rh vecoe u r en te 1I ccli k Ii cii zei was liet maken van speciale
werken voor dat gebied bij de Maasniondwet gestipuleerd. 1 )eze omstandigheid vindt bui re
verklaimg in liet feit dat ZO als ook uit liet inedegedeelde in de eerste afdeeling blijkteene
afdoende verbetering van den ivaterstaatstoestancl van ni ordoostel ii k

Nou rd - 1 r ah a it niet
mogelijk was zoolang de Maas wegens haar afliankel ijken toestand van de \Vaal niet in staat
zou zijn voor een bchoi irl ijken afvoer van eigen water en ijs te zorgen. 1) Het kan dan ook
niet veroi inderen dat de verbeteriig van den o iter staatsti iestand voor de betrokken streek als

t ware de belieliaming vi irnide van de viii irdeelen

elke de n ienive Maasniond zou brengen en

evennun dat die verbetering als zoodanig onafscheidelijk aan de cntvoering van liet I>m4e rivierwerk werd gekoppeld en in de ii[aasniondwet genoemd.
In de eerste plaats was, ter verbetering van den waterstattstoestand nabij s-1[ e rt ogen ho se 11
liet oog gericht op een afzonderlijk afivateringskanaal voor de hooge ivateren van Doniniel cii
Aa loopencic van 's-l-Ie rtoge ii bosch naar de Alaas en uitniondende op een benesten C r vec iieci r gelegen punt. Hierdoor zi mden niet alleen de hooge \\aterstunden te s-El e rt ogen b ose Ii
verlagen en de verplichte langdurige innnclaties van de streek bewesten de 1)ieze met liet
schrale 1)1 niniel- en Aaoater een ei ide nemen doch bovendien zou liet voordeel w orcicn verkregen , dat cle Dieze in tijden van watcrbezoaitr voor liet afkoniende liciwater zou kunnen
worden afgesloten, o aardoi ir zoonel de irrigatiebeluugen van cle ain gelegen polders, als de belangen
van cle sclicepvautrt

up

's 11 er togen b (is cli belangrijk zouden \VOrden gebaat.

Len ontwerp voor een zoodan ig kanaal was onischreven in nota 11 behi o rende tot cle
t icliclitencle bescheiden welke in 080 door den Minister aan de lweede Kamer der StatenGenerutal \varen verstrekt niet betrekking tot de werken buiten de eigenlijke nieciwe rivicrbeclding-.
Zie ook lueroioirent tien brief des
Sto, als hij]aie 11 hierachter ifbeciriikt.

Iiiiistcrs,ian ( ecicptitceitie

tatcn

in

iiord-1ir:iizini

ci.d. 7 Jtinieri

fioo/ïstuX'

268
Volgens dit plan

zou

van J)omme/

V. lid

LII

Au.

een kanaal worden gegraven van 's-I lui- t oge fl1) osch naar 1-1e di kh u 1 z en,

waardoor de Doimuel hij hoog opper\vter
landen daarmede tevens
niet het Doimielw;tter

,

hoewel indirect

ZOU

worden ontla-t ter\\'ijl (le langs de \a gelegen

Z( )uclen

worden gebaat omdat de 1)ieze dan niet meer

Zijn bczvaard. Om het kanaal tijdens hooge waterstanden van de

ZOU

I)ieze af te scheiden was in de westelijke staclsgracht van 's 1 Tel- togen bosch eene afdanitning
niet uitwateringssluis ontworpen. D or deze sluis Cu de bestaande in (Te \Tueliterbrug bezuiden
's Hei- togen 1)0 scli

ZOU

een soort van schutkolk worden ingesloten niet heliul1) waarvan de

schèepvaartgemeensehap tusschen de 1)ommel en de 1)ieze in de bedoelde tiidperken zou kunnen
worden onderhouden. liet kanaal zou eerst in werking komen hij een \va1estand van 2.66 M. ±
N.A.P. te 's Hertogenbosch

,

omdat liet Dom nelwtter hij lagere standen

]l iet

zou kunnen

worden gemist voor het op peil honden van de 1)ieze en voor de waterverversehing van 's 11crtogen bosch.
T let kanaal ging uit van cle cloorlaatbrug bezuiden het station 's 11e rtoge ii ho sch in den
Ho xe! en volgde eerst den zuiderteen van de 50 rbaan ii mc V lij ni en tot aan
de cloorlaatbrug in het liossche veld. Hier ging het kanaal onder den spoorweg door ), richtte

spoorweg naar

Zich langs den kortsten weg naar den ivestelijken banclijk van het land van 1 leusden

,

volgde

dien dijk vervolgens tot hij de Haarsteeg en loste Zich ten slotte in de 1 leclikhuizensche Maas
01) om te zamen niet deze door de bestaande sassluis en door eene nieuw te bouwen sluis 01)
(le i\[aas te loozen. liet kanaal zou ter \veerszijdleil worden bedijkt. De doorsneden waterleidingen
,

,

zouden deels afwatering op het kanaal verkrijgen en deels daaronder door worden gevoerd : op
de kruispunten niet de hoofdverkeerswe en zou liet kanaal worden overbrugd.
1-let kanaal zou eerst worden gegraven zoodra de nieuwe Maasniond zou zijn geopend
Bokhovensche overlaat gesloten de linker-Diezedijk opgeh mgcl
derhalve

-

rampen uitgezonderd

-

cii

,

de

de Baarclwijksclie overlaat

buiten (lienst zou zijn. De doorlaatbrug in den spoorweg

door het Bossehe veld zou, in verband niet den aanleg der kanaaldij ken wcrkeb os worden, (loch
voor de loozing van inunclatiewater hij eventueele doorbraken van den linker-Maasclijk boven
Ii ccli kh ui zen zouden cle clijksvakken in clie cloorlattbrug tot hulpgaten worden ingericht. De
buitcnbeloopen der kanaaiclijken zouden niet tegel) dengolislag worden verdedigd

,

oniclat de

jaarlijksche overstrooniingen van de polders bewesten de Dieze tot het verleden zouden hchooren.
Door het waterschap ter bevordering der verbetering van den waterstaatstoestand in liet N . O.
(lee1 van No 0 rcl-B ra ban t zouden de vereischte irrigatiewerken worden aangelegd

,

welke werken

van Rijkswege, voor zoovee] nooclig , onder het kanaal door in onderlinge verbinding zouden
worden gebracht.
OVII~ IILEG

'I11' ])l

Pit

Çjj:

Bij liet in October 1887 omtrent deze aangelegenheid niet cle Provincie geopende overleg
bleek

al spoedig

,

dat

er omtrent de jaarlijksche inundatie van (le polders bewesten de 1 )icze

verschil van gevoelen bestond althans, in tegenstelling niet den gedachtengang clie hij het opmaken
,

van Nota B had voorgezeten meenden belanghebbenden clit clie winterbemesting in den vorm

11 den

bouw der

door] aatbrucj

is

reeds niet dit k na don (wcrp

rekuninL

gellonden.

J )niiiiiic/ e,i

1r.
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van eene volledige inundatie bela mdcii zou moeten blij ven alleen niet dit verschil dat de overstrooming dier landen in den bestaanden toestand door de natuur in wat al te ruime mate
verricht vi )ort;i;in (1) kcnistmatige wijze regelniatig en uitsluitend niet fias\viiter

Z( 1fl

geschieden.

i;en tweede bezwaar tegen het )ntw rpen kanaal vormde de irees dat liet waterschap de
\ Igemeene Om kitclj ug' niet ten volle van het vi iordeel der verliiagcle Maasstanden zon kunnen
genieten omdat de 1 ledikhuizensche Maas, waarop dat waterschap nit\vitert door het toegevierde 1 ) mmei water in zekere mate zou iv nden o)gczet. \\iizigmg van het kinadplan zoüdinig dat deze twee hm fdbeziviiren al inden worden ondervangen , deed liet cindcijfcr der begroo6 ng van kosteti ZO)) hoog oploopen , dat naar cene andere oplossi lig werd uitgezien.
i'l.\N CRhVIL'kHF1iIKIILIZj.;N.

\ls

gevolg hiervan zag een ont\vei-p voor een kanaal van C r ve coe u r naar lied ik-

Ii iii zen liet licht. Volgens (lit plan zon de Dieze tot ]];[bij C r: vee 0e u r voor den afvoer van
liet hooge Donnnel- en Aawater dienst blijven doen terwijl die afvoer verder zou geschieden
door de ( )ude 1 )ieze en door ccii als verlengmg van deze langs dcii linker-Maasoever te graven
kanaal

\vaarvaii de benedenna )nd even beoosten liet II eclikhnizensche Sas zo u liggen. In dien

niond was geen nitwateringssluis ontworpen omdat cle bestaande schi itbalksluis in de Oude 1 )ieze
te C r vee oe ci r, binnen liet kanaal vallende , als zoodaii ig zou knii nen cl ienst doen. lot aanvoer
van liet iunnclatiewater nit de Maas voor dciv interbeniesting van de streek bewesten de Dieze,
was een groote syphondniker onder liet kanaal ontworpen. Behalve de niinciere kosten had dit
kanaalplan cle volgende voordeclen boven de gewijzigde nota B.
10.

door de op te werpen kanaaldijken zelf, derhalve z ndler n ienwe uitgaven werd cle

sluiting v:m den Bokhovenschen overlaat verkregen
2e

de traverse v mr het innndatiewater naar den iaard wij kschen overlaat bij eventueele

d n rbraken van den Ii nkcr-Maasd ijk boven C r vee oe ci r, werd door cle kanaaldij ken niet versperd
3° . liet bevlociïn sgebiecl bewesten de Dieze werd door liet kanaal niet in t\veedn verdeeld

4* cle besta;incle uitwatering aan het 1 Iediklinizcnsclie Sas bleef onaangeroerd.
Daintegein ver stond liet nadeel , zonwel uit een oogpunt van afwatering en irrigati e, als van
scheepv:i:nt , dat de Dieze tot nabij C r vecoe ci r niet het hooge 1)onimel- en \awater bez\vaardi
z in blij ven.
i'l..t\ I:x(;1, 1I;N-1)( )l:vl:kI:\.

Bij liet verder ter zake gebonden overleg tnsschcn ]iet Rijk, de Provincie en cle belanghicbbenden rees cle vraag of niet cciie meer benedlenwa:1rts gelegen cntnioncling voor liet kanaal
ware te kiezen teneinde meer zekerheid te verkrijgen omtrent de verlaging van hooge waterstanden bij 's 1-1 er togen bose Ii. in de overtuiging dat hier,, zoowel in den winter als in den
z nier elke decimeter winst gr te waarde zou hebben i), werd toen van Rijkswege een ontwcrl)
o)gem:edt voor een kanaal, hetwelk zou uitgaan van cle Dieze bezuiden i n gele ii, en de
1)
Zie ook: A. ki:usc,\ iER. Plan tot \vatervrijmakin
van s-1l c it 0C 111)0 S cli
tusschen de Znicl-\\ illenisvaart en dc Rivier de I)omnlcl. 's-Her t og 001)1)5 C 11 1877.
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een kedeelte der landen
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Bosschc sloot volgen tot in het Vlijmensche Ven, om zich vcrvolgcns op te lossen in eene
groote watervlakte een soort van meer, ter groote van i oo 1--lA. , hetivelk de lage, onvruchtbare
landen , die zich langs de bedijking hij Vlij men , Nico n kuik, ene uitstrekken zou innemen.
Door een te vormen kanaalvak langs den rechterleidijk van den Raarcl\vi]kschen overlaat zou
het kanaalwater ten slotte uit het meer op de ilerçsche Maas hij 1)0e \'e ren worden geloosd.
Met liet meer" werd zoowel besparing van aanlegkosten , als cle verki'ijging van een klein verhang
op liet kanaal beoogd.
liet kanaaiplan ingelen----l)oeveren vormde binnen zekere grenzen cle ivecleropvatting
van liet clenkbeelcl om den afvoer van 1)onimelwater door de lionder(l-elsche brug 1) te vervangen
dooi' dc ontlasting van cle Dieze langs cle Rosselie sloot, een clenkbeelcl , hetwelk door den \iVaterstaat reeds lierhaalclelij k was gcol)pei-cl \'66r dat er eenig uitzicht 01) cle verlegging van den
Maasmonci bestond ly De bestaande toestand toch gaf telkens aanleiding tot nioeilijkheclen , in
verband met cle omstandigheid , dat de verplichting tot het slechten van cle zomerkacle in de
honclercl-elsche brug berustte bij cle benedenwaaits gelegen landen.
11JlNScJl.t1'III.IjI
1)oeh o 1< tegen dit kanaal plan rezen onderscheidene bezwaren en om ii o hij de ten slotte
te volgen oplossing aller belangen zooveel mogelijk te behartigen, ivercl op uitnoocliging van
den Minister van Waterstaat, 1-lanclel en Yijverheicl , in gemeenschappelijk overleg tusschen liet
Rijk en de Provincie een nieuw onderzoek naar de beste richting voor het kanaal in estelcl cii
een nieuw ontwerp opgemaakt. liet toen aangenomen tracci is bij liet thans in uitv enng zijnde
kanaal van 's-I-I e rt o ge nbosc li naar Dr o ii gele ii aangehouden.
Ka\.\a1. 's 11 l:1,1))(;I:N1i)scl11)k()N(;I;1,l:N.

1-let kanaal gaat uit van de doorlaatbrug in den spoorweg naar Box tel, hezuiden het station
's Iie rt oge ii bosch, loopt eerst in zuidelijke, daarna in westelijke richting en sluit zich voortdurend zoo na mogelijk aan tegen den zoom der bezuiden liet inundatiegebied van Dommel
en Aa gelegen hooe gronden, ni zich ten slotte hij den llaarclwijkschen overlaat noordwaarts
om te buigen , den linkerleiclijk van dien ( verlaat te volgen en eindelijk, clivars cli

oF

de buiten-

polclei's van 11atrd\vijk en \Vaalwij k heen de nieuwe rivier te hei-eiken, ter plaatse van liet voornialigc G an 50 ccii, onder de gemeente 1) ro nge le ii.
Ben van de aan die kanaalrichting verbonden voordeelen is, dat daarbij geen wijzigingen
in bestaande polderbelangen worden gebracht, zooclat liet kanaal kon worden gevornicl zondeidat ten deze bijzondere voorzieningen noodig zijn. Het kanaal is slechts ongeveer 8 Kilometer
langei' clan dat volgens nota 11, tei'wij 1 de lengte van liet riviervak Hedikhuizen—Gansoyen
9 Kilometer bedraagt, zooclat de kanaalstanden hij de zestig-elsche brug ccli niet onbelangrijk
lager peil zullen aanwijzen clan onder overigens gelijke omstandligheden bij het kanaal naar
') 1,ter (n1cc])ou\vdI in de zestig-elsche brug.
) Vergelijk ook het kanoalplan zJ.eemans" VOO 1869, beschreven in de eersle afdeiling.
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II cdi kh u i zen liet geval zonde zijn geweest liet kanaal' s-Hei'togcnhoschDi'ongeIen schaadt
-een enkel belang en bevordert, naast die van Dommel en Aa, de afwatering van liet langs de
ztndzijde van liet inundatiegebied gelegen terrein, liet biedt gelegenheid om bi1 rampen zooals
doorbraken van den linker-Maasdijk of van den linker 1)iczedijk, het overstroomingswat ei- af te
v eren tusschen den rec]iter-kanaald ijk en den oostcl ijken leiclij k van dcii liaardwij kschen overlaat
en (l( )or liet liiII)giit in dcii zuidei'i'ivierclij k beneden 1 )o cve re ii op de Bergsche Maas te lo( zen,
of zoo noodig bovendien dwars over liet kanaal heen in dc 1 aoigstraatsche buitenvelden te
brengen. Eindelijk kan liet kanaal binnen zekere grenzen dienstbaar \i rden gemaakt aan den
tijdigen afvoer van vooi- de \viilterbenlesting van de streek bewesten de 1 )icze binnengelaten
iiiinditiew:iter,

.tFI,ulrIN(; \'.\\ DI: I[1'ZI.

)fscln on , blij keus het bovenstaande cle achtereenvolgens opgemaakte ontwerpen in hoofdzaak gericht waren op de v mi ing van een kanaal v or dcii reclitstrecksclien afvoer van liet
heiwater van 's-i le rt ogc iii) osc h naar de Maas zoo is een dergelijk kuiaal op zich zelf niet
voldoende om in de afwatering van liet inundatiegebied van Domniel en Aa nabij

CII-

I) os cli te voorzien , d cli belio )rt als coniplenient daarbij eene in richting tot afsclieiding van
(Ie Dieze van liet gebied van 1 )oinmel en Aa in tijden van veel waterbcz\v1ar. Alvorens to t de
beschrijving van de in uitvoering zijnde kanaal werken over te gaan zij bedoeld verbaiid hier
duidelijkheidslialvc toegelicht.
\Vanncer in den bestaanden toestand - -- door dc opening van den Maasinond in zoovcrre
gewijzigd , dat de waterstanden op de Maas belangrijk zijn edaalch — liet peil van de Maas
te C r vec oc n r te hoog is geworden voor de uitli ozing van de Dieze en dientengevolge de
afvoer langs die rivier cenigen tijd gestremd blijft dan heeft liet door Doniniel en Aa aangevoerde water geen uitweg en w )rdt liet iiundaticgebied nabij 's-l-1 c rtoge n bose Ii met overstr( oniing bedreigd. Bij langen duur geraakt dit onder water.
)vcrstroolning (les \vinters enkel als ge\ Ig van (le gestrenide loozing, kan thaiis cene
bepaalde hoogte ii ict overschrijden (haar liet door D nnnel en Aa aangevoerde water zich kan
ontlasten door de ze.s'ti - -elsclie brug en , z odra de waterstand boven 4.()6 M. -- N.A.P. is gestegen , bovendien over den linker-1 )iezcdijk. Net water vult daii liet inunditiegebied bewestcn
de Dieze tot zeker pci 1 cii vindt uitsluitend uitweg ver den Baarchwij ksehcn overlaat, tot dat
cle inniiddels iigctrcden val op cle Maas tevens nitstroonnng te lie di k h u i zeil , te Ci' cve coen r
of over den cltartussehen in gelegen Miasoever In ge] ijk naakt. Bij zeer 11(0 ge rivierstandcn is
liet inundatiegebiecl be\vesten dc l)ieze bovendien inniidclels, over den Bokliovenschen overlaat
heen rechtstreeks niet Maaswater bezw aard geworden terwijl in langdurige period1es van groot
waterhezwan daarenboven, van de Beersche Maas afkomstig water over den linker-Diezechijk
kan zijn gestroomd. i)aar de liaardwijksche overlaat op 3.98 M. -j- N.A.P. ligt , eindigt cle ontlasting in die richting reeds bij een waterstand van oiigcveer 4.21 M. + N.A.P. te 's-1 Ier togenho se Ii. liet water beneden dat peil moet langs de Dieze en, voor een deel der streek , langs
liet 1 Jcchikhuizensche Sas worden afgevoerd. Om de gedachten te bepalen, zij hierbij gemetnomeerd
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dat de Bokhovensclie overlaat liit 01) gemiddeld 4.46 M. -j- N.A.P. cii de \/lijnicnsche overlaat
01) 4.26 M. + N.A.P.
Bij hooge 7)merstandeii veroorzaakt de gestrenicle loozing te C reve Co cor eveneens cene
rijzing op de Dieze, de Domniel en de Âa afhankelijk van den duur der hooge i\laasstanden
doch cle zijclelingsclic afleidingen en overstortingen langs de Dieze komen dan niet voor zoowel
omdat het waterbezwaar in den regel kleiner is als omdat aller\vege door zoinersluitingen en
kistingen tegen overstrooming van de benedenwaarts gelegen landen wordt gewaakt. ieeds bij
ccii peil van 3.86 M. -]- N.A.P. worden de bekade hooilanclen langs dc licneden-T)ommel en de
Beneclen-Aa met ovcrstrooming bedreigd cii alleen door liet opkisten der bekadingen kan zulks
worden voorkomen of verschoven. Meermalen gebeurt liet dat tegen liet stijgende water geen
keering meer mogelijk is en dat uitgestrekte beeniden tijdens den hooibouw door de ramp der
overstrooming worden geteisterd. Doch ook al kon die overstroonhing worden voorkomen, dan zou
toch het groote nadeel der gestremde cutwiteriug voor de benedenpolders in dien tijd van liet
jaar althans bij eenigen duur der hooge waterstanden blijven bestaan.
In den ,,ie,taen /e.vta,,ii zal het afwatedtigskanaal vans-1Ie rt ogen bosc 11 naar 1) ron gele n
liet gebied van L)onimcl en .Aa te 's-1 Te rtoge nhosc Ii ontlasten zoodanig dat
i °. het kanaal telkens eerst in werking komt bij een waterstand boven 2.06 M. -j- N.A.P.,
zijnde liet Diezepcil te 's-I-1 c rt ogen b o sc Ii omdat liet water van Dom mei en i'ca beneden
genoemde hoogte ivordt benoodigd voor liet op peil houden van de Dieze
2e de afvoer langs het kanaal een maximum van 53 i[' per secunde kan bereiken , zonder
dat liet voor (le overstrooming der hooilanden critische peil van T.86 M. H N.A.P. te 's-Hertogen bosc Ii \V rdt overscli reden
3e de afvoer langs het kanaal een maximum van 95 1V per seconde kan bereiken , zonder
dat liet voor de overstrooifling van den linker-L)iezedijk critische peil van 4.96 M. -1-- N.A.P. te
's-H e rtoge nbosc Ii wordt overschreden.
De genoemde afvoercijfers van 33 W en 93 111 per secunde vertegenwoordigen resp. den
maximum zomer- Cl] winterafvoer van Domme! \a en Le » mede in aanmerking genomen liet
eventueel van de Belgische bevloeiingen afkomstige Maas\vater.
Het eenvoudigste geval

lietwelk in dcii regel bij ho ge zonierstanclen zal optreden

is nu

dat liet kanaal bij gestreinde loozing en gesloten sluizen te C rf vee oeu r in werking komt bij
een waterstand boven 2.06 M. -- N.X.P. te 's-i le rt ogenb osc ii en in werking blijft, totdat de
waterstand aldaar tot beneden genoemd peil is geclialcl. Zoodrt in clie penode de Maas zooclanig
is gevallen dat uitwatering te C rvcc (Jeu r iveder ni mogelijk is kan de afloop van liet water
van Dommel en .Aa uit liet gemeenschappelijke gebied zich vercleelen en zoowel langs de Dieze
als langs het afwateringskanaal naar de Maas plaats hebben.
In den winter is de toestand niet zoo eenvoudig, ten eerste omdat bij gestremde loozing te
C rève coc ci r de sluizen aldaar ivordieii geopend, teiieinde liet voor cle ivinterbemesting van de
polders langs de Dieze benoodigcle Maaswater binnen te laten , en ten tweede, omdat in langclurige periodes van hooge rivierstanclen water van de Beerschc Maas op de Dieze komt. Bij
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gewone \\erkiilgeii namelijk blijft het fleersche i\Iaaswater in de polders heo)steii de Dieze
totdat de sluizen kunnen loozen doch bij hevige of lngdui-ige iverkingen wordt liet water door
cle iiolcleroveilaten op de 1 )ieze en daarmede naar de oi streken van 's-T Je r toge nb o ze h gebracht.
I)e opzetting van de Dieze nu door liet binnenlaten van vet Maas\vater te Cr6 vee o eur
iiiag door de werking van liet afwateriugskanaal ii;Lar Di- oh gele ii niet worden belemmerd
terwijl het kanaal voor den afvoer van water van de ilcersche Maas niet is bestemd. Lit een
en ander volgt (lat ter \oorzieniig in den t( estand een nuddel noodig was

0111

de Dieze beneden

's-1 le rt oge nb 05 Ii te kunnen afsluiten zoodanig dat
10.

de i)onuiiel en de Aa boven die afsluiting in gemeenschap blij een met liet afwate-

ringskanaal
20.

de p ilders langs de Dieze liet voor de winterbeniesting noodige Maasivater beneden

clie afsluiting kunnen inlaten
o

1)1

liet op de Dieze komende Beersche 11aas\v;iter beneden (lie afsluiting bI ijft

4°. (le afwatering van de l)ieze bij een peil beneden 2.06 M. - N.A.P. te 's-J Ier t oge 11s cli behco In k dO r de afsl cutmgsii'erken been kan plaats hebben en
°.

de scheepvaart van de Maas op 's-1 le rt uen bos cli (lol Ir die werken zou wei iig niogelijk

wordt belemmerd.
'Ier voldoeniig aan al die eischen zal de Dieze beneden de spoor\vcgllaven te
ID 1)5011

\V

keersl uis

'5-1-1 er

t oge ii-

rden afgedanid cii zullen naast die afdammi ng cle hereids vOItol ide sluizen
Cl]

eene

eene scli utsluis - keerende naar cle Maas- of il ordzijde, in gebruik worden gesteld.

In n rnlalen toestand staan beide sluizen open en hebben cle afwatering en cle scheepvaart
daardoor heen plaats. \lleen wanneer instr miig naar (le zijde van 's- 11cr to g en o cli moet
worden belet , 6. i., blijkens liet bovenstaande, in bI logst zeldzame gevallen

ie Irden de sl u zeil

gesloten. ( )ok bij cciie eventueele doorbraak van dcii linker Maasdiik zal zulks liet geval zijn.
Volgens den gecl;tchtenç;nig , clie bij liet ontwerpen der afz luitingswerken v;ui cle Dieze werd
gevolgd, zou cle verdere kcering van Maaswater uit liet g

orden

verkregen door cciie watcrvniTe opho ing van de I)iezediken , namelijk van den rechter 1 )iezedij k
tussclien cle afclaniming en den spoorwegd ijk van le 1 in 's-F-lcrtogenb scli-

ijmegcn en van dcii

linker Diezeclijk tussehen de ;ifclaniniing en cle Maas. liet Ileersche Maasivater zou clan niet meer
be\vesten (le 1 )ieze kunnen konien , doch te Cr6veco en r worden geloosd en de water inlating voor
cle iiinterbeniestiiig van de streek bewesten cle Dieze zou gesch icclen door cciie van Rijkswege
bij 111k Ii o ve n te bouwen in laatzl uis , nadat cle overlaat (oor belanghebbenden zou zijn gesil ten.
1 )e watervnije ophooging van liet bedoelde gedeelte rechter-] )iezedijk is reeds cutgev end
en

ook de hinkerdijk van liet kanaal l'ugeIen1 leiini6tteivaard ligt watervnij, doch overigens

is de ontworpen doorgaandeivaterkecniug langs cle Dieze nog niet tot stand gebracht en zal cle
ophoogiug van den linker- 1 )iezedij k zelfs vernioecicl ii k achterwege blijven .\ang ezien 111111.
bij geopenden stincl (1cr sluizen te Cr6 \' cc oe ci r de ii atersttncl op de Dieze Til ogcr is clan die
te 11 ok Ii cive n , cii clnor belanghebbenden bewesteii de Dieze met minder kosten cle wenken
kunnen cvorclen geniaakt , vcreischt om liet water vni cciie van Rijkswege in den hinker-1)iezeclij k te bouwen inlaatsluis over liet gebied te verspreiden , clan vanaf de Ont\\Orpen sluis te Ilu 1<Ii ve ii, zal liet niet belanghebbenden nog loupende overleg \\elliclit tot de keuze van de
35
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Iaatsthedoelde oplossing voeren. Daarmede in verband wordt de wenschelijklieid overwogen tot
ophooging van den Aardappeldiik en tot loozing, beneden zeker peil , van het voor de streek
bezuiden dien dijk in te laten bevloeingswater langs liet afwateringskanaal naar D ron gele ii.
1-lebben de l)lannen voor de langs de Dieze uit te voeren werken derhalve, in verband niet cle
kwestie der ivinterbevloeiing van de westivaarts gelegen streek, nog geen vasten vorm aangeliomen,
uit liet bovenstaande blijkt, dat daarbij in elk geval cle volgende beginselen zullen voorzitten
cle hevloeiing der polders langs de i)ieze geschiedt met Maaswater en is geheel onafhankelij k van den afvoer van Donimel en Aa
2 °.

het Beersche Maaswater blijft buiten het gebied van Domniel en Aa:

3°. cle scheepvaart op de Dieze zal niet meer hebben te kampen niet groote stroomsnelheden, als gevolg van groote afvoeren van Dommel en Aa, en
4° . de he6indiging van eene periode van hooge waterstanden nabij 7sliertogenbosch zal
spoecliger in haar werk gaan clan voorinaals omdat, zoodra de val op de Maas wederom
uitstrooming te Cr6 vee oe ci r toelaat, liet gebied van Domniel en Aa gelijktijdig langs liet
afwateringskanaal en langs de Dieze zal worden ontlast.
DL CITGEVOERDI VLRKLN.
Thans overgaancle tot de beschrijving der werken, welke reeds ten dccle zijn voltooid en
ten dccle nog in uitvoering zijn, moeten worden onderscheiden

: 1)

a.

de werken tot vorming van het afivateringskanaal 's-1 lertogenbosch—Drongelen;

ik

de werken tot afsluiting van de Dieze bemmeclen 's 1-1e rt o ge ii ho s e h

c.

cle werken voor afwatering en irrigatie van de streek beoosten de Dieze.

a.

[tlT KAN\A

'5 [1I;R1O( lN11()SCTI-1 R(1)N ËiiN.

liet kanaal begint bij de doorlaatbrug in den spoorweg naar 13 ox tel bezuiclen liet station
's Me rtog e uh osch , volgt de westzijde van dien sooriveg tot aan en langs het fort Isabella
loopt van daar langs den dijk van den dorpspolcler van Vucht (cle Kanipdijk) tot aan den noordwesthoek (1cr legerplaats aldaar,, richt zich vervolgens westwaaits langs den (lijk van den
Binnenpoldcr van Cromvoirt door de 1 lelvoirtsche en de 1)runensche heide naar den Baardwijkschen o\-erlaat, loopt langs den \vestelijkcn leidijk tot Baard iv ij k en vervolgens in noordivestclijke
richting naar de nieuwe Maasmoncling in de richting van Ga ii so yen, alwaar het kanaal cloer
middel van eene groote uitwateringssluis niet vijf openingen in de nieu\ve rivier uitmondt. 1 let
kanaal, lang ruim 19 kilometer, is voorgesteld 0 plaat VI. Het zuidwaarts omgelegde Oude
Maasje (het zuiclerkanaal, beschreven in hoofdstuk V dezer afclecling) is door middel van een
v
onder het
niet de genoemde uitwateringssluis tot 66n kunstwerk gecom bineerden sphoncluiker
afwateringskanaal voor Dommel en Aa doorgevoerd.
'

Zie ook de Ingenieur' \O 52 van 1906: J. 1'. \V \TENOORST. liet ifivateringskanaal van 's-Hertogenbosch
naar Drone1en en de verdere werken tot het vciIieteieii vin duim \Vatersiaatstnestand in hec Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-ilrim bont.
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vormende den

ligt op 2.06 M. -- N.A.P. , overeenkomen(e niet liet zomcrpcil

bovenniond van liet kanaal

van de 1 )iezc te 's 11 en toge nb os cli. De i)ommel nadert clie doorlaatbrug tot 01) een afstand
N.A.1'. afgegraven.
van 120 M. ; liet tussclien gelegen terrein ivorclt tot het peil van 2.06 M.
De kanaalbodeni breed IS i\[. ligt bij den bovenmond 01) liet peil van 0.36 M. -j-- N.A.P. en
N.A.P. bij de nitwateningssluis te G an sove n. De
c1ialt van daar ge1 ijkinatig tot op 0.50 M.
ivederzij(lsclie beloopen hebben , niet liet oog 01) de losse geaardheid van den grond cciie helling van 4 op 1 tot i .6o M. hoven den kanaalbocleni , alwaar een berm, breed i .6o M. wordt
gevornid. Van clezen berm t( t 3.60 i\I. boven den kana;ilbocleni hellen de talncls onder 3 op 1
en eindigen aldaar in een lioogen berm clie aan de rechterzijde 1.50 M. breed is en aan de
linkerzijde S. 50 M. Van den hoogen berm tot cle clijksicruin hebben cle beloopen ter weerszijden
van liet kanaal cciie helling van 21 op 1. liet buitenbeloop van den linkerkanaalclij k heeft eene
helling van 2 01) i behalve in de Langstraatschc buitenveldcn alwaar clie helling, niet liet oog
01) overstorting bij rampen beneden liet peil van 4.40 M. + X.\.P. tot 4 op i is verflauwd.
Het aan den golfslag van liet voor de ivinterheniestmg der lanclstreek beivesten (le Dieze in te
laten water hlootgestelcle buitenbeloop van den reeliter-kanaalclijk heeft beneden liet peil van
3.50 M. + N.A.P. cciie helling van 3 0 1

daarboven, tot 4.50 M. - N.\. 1?., van 5 01) i en

verder tot de clij kskruin ivecicroni van 3 op I. i)
De kruinsbrecclte bedraagt voor de beide dijken 5 \I .. behalve waar deze maat wegens
behoefte aangronciherging is overschreden (tot een niaxininni van

10

M. ) in den Baarclivijk-

schien overlaat bedraagt de krninsbrcecltc pluitselijk maar 3.50 M. liet pd der kruin is 6.25 \J .
boven cle zoniersluiting in den Baardwijksehmen overlaat en 5.40 M. -- N.A.P. beneden
cle spooriveghrug aldaar niet een gelijclelijken overgang tusschen clie twee hoogten.
De afmetingen van liet clwirsprofiel zijn zoo ruim genomen, dat eene stroomsnelheicl van
o.6o i\i . per seconde niet behoeft te \vorclen overschreden terwijl dc inrichting van de sluis te

Ga n soy en zooclanig is getroffen, dat de sluisivachter liet in de hand heeft die snelheid in verband niet den afvoer van liet kanaal en de hoogte van liet getij in cle flergschme Maas naar
hehoefLe te regelen. De breecle liooge berm langs den hinkerkamiaalclijk laat eene kinaalverbreecling
tot 25 M. in den bodem indien cle behoefte daaraan zich in eene verre toekomst mocht doen
gevoelen, toe. Twee normale clwarspn helen van liet kanaal zijn afgebeeld in hg. 79.
Alle bermen en heloopen

niet nitzonclermg van cle beneclenste, omdat daartoe eene vrij

kostbare beniahing zon ivorclen vereischt

worden niet eene kleibekleeclimig verdedigd, terwijl

bovciidlien op cle lage bermemi rietbepotingen ivorclen aangebracht. ()in cle kracht van den golfslag tegen liet buitenbeloop

v1ii

den rccliterdlijk te breken, zal langs den clijksteen hakhout won-

den geplant.
Nabij den h ivenmiioncl van liet kanaal cmi in den Baardoijkselien overlaat ivorclt de linkerkanaaldij k plaatselijk door bestaande waterkeeningen gevormd. 1 angs cle oostzijde van(le
Procklev ivorclt debeclijking van den lbiiimieiipoldcr van C no mmiv o i rt in ivatenvrije verbinding
gebracht niet den linkerkanaaldij k.
i)

D e gcwomie jiuinlijksclie o intcriniiiidatie van de pnlcicrs liewcstcn de Dieze bereikt een peil van 3.90 I. +
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De kunstwerken bestaande uit ii bruggen en p duikers , worden uitgevoerd in cementijzer.
De bruggen zijngelegen hij de kruisingen met resp. de Molenvensche stecg de Maasstraat , den
provincialen weg van N e u iv k u ik naar Ii cl v o i r t, den lindiveg van den Zandkant naar het
Kuiksche verlaat de Z\v1lu\vmoersChe steeg , de 1 looge I'apestceg, den Rijksweg van Dru ne n
naar 11 aard iv ij k en de Veldsteeg. De bruggen zijn alle vast en zijn, niet uitzondering van die
in (iefl Rijksweg, looclrecht op de kanaalas gericht. De overbrugging in den Rijksweg is scheef
en bestaat uit twee bruggen naast elkander, de eene voor gewoon , de andere voor tramverkeer,
rustende op denzelfden onderbouw. De breedte tusschen de leuningen bedraagt voor de brug in
den pro\inc11eii weg 5 1V!. , doch is overigens overal 3.50 M. de lengte tusschen de landhoofden
bedraagt voor alle bruggen 46 M. , door twee jukken in drie spanningen verdeeld. 1 )e fundeeringsplaten van de landlioofden en de jukken liggen op ongeveer i M. beneden den kanaalb (1cm
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de in dcii dag komende vlakken verkrijgen cciie licht-gele zaudsteenkleur (lie onder ivaLcr \\orden
met k )ulteer bestreken.
Debruggen voor gewoon verkeer zijn berekend op cciie gelijkmatige belasting van 600 K.G.
per M 2 ; de tranibrug is berekend op eene mobiele belasting bestaande uit vijf locomotieven met
twee asbelimstingen van i ton elk hij een racistand van 11 M. en cciie totale lengte van 4.20 M.
De toe te laten druk op den znidbodem onder cie fundeeringsplaten is a;cngenoinen op 3 K .G. per
c.\i De sanienstelling van liet beton is .4 deden cement op 7 deden zand en 10 deden grind.
De p duikers \\-aarclo r het zu idwaarts gelegen terrein rechtstreeks op het kanaal af\vatert,
liggen alle in den 1 nkerkinaald ij k. Zij bestaan uit ccii koker van rechthoekige doorsnede
voorzien van

e f()t

rei

beide uiteinden. De duiker voor dc llrocklcv is binnen-

waarts breed o.tio M. en h og 3.03 J. , dc overige kokers zijn o.ic M. bij o.So M. of 0.50 M.
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\I. Ik waterkeering bestaat bij den duiker voor de Broeklev uit een stel puntdeureu

en bij de overige duikers uit een waclitdeurtje van dennenhout aan de kanaitizijde. Onder de
\\aterkeering en aan beide uiteinden van eiken duiker is een verticaal scherm aangebracht
reikende t( t

T

11. beneden den bodem van liet kunstwerk. Iliuten en binnen is de bodeni door

steenhekleeding tegen ontgrondiug verdedigd. iike duiker is voorzien van schotbalksponn men
de schotb:dken \\-orden in daartoe ontworpen plattizeren loodsjes opgeborgen.
In uitzicht is nog gesteld een sluisje in dcii rechterkanaiddijk bij de kruising niet de Leij
tot lol zing van in undatiewater van liet Possehe veld.
Dat 1uur gewapend beton als bouomiteriatl voor de kunstwerken i s
e
n
jne
oorzaak in de aanzienlijke besparing van aanlegkosten
circa 25
- daarmede verkregen.
lii vendien zijn de onderhoudsk sten van dat materiaal zeer gering, eene omstandigheid, (lie bij
de geisoleerde ligging van de kunstwerken en de betrekkelijk groote oppervlakte van ie rijvloeren
der bruggen mede van veel gewicht is. Voor beschadiging door aanvaring heb oeft niet te worden
gevreesd daar nagenoeg geen scheepvaart op liet kanaal zal plaats hebben.
i)1 UIIV()I1,1N0 \,\N itt K.\N\\f,\\'ItI..jÇlN. 11

liet kanaal is in uitvoering volgens bestek V. 197 dienst 1907--! 911.

Voor den bouw
der kunstwerken is cciie overeenkomst gesloten met de 1 [ollandsche Maatschaupij tot liet maken
van werken in gewapend beton te 's Graven li age. liet kanaal moet op T Mei 1910 voor de
eerste maal wI Irden opgeleverd. Het te doorsnijden terrein bestaat, hoven de zonierkade in den
Ba;trduijksclien overlaat uit schrale heidegronden niet een lioogen grondwaterstand beneden d e
genoemde kade wordt liet terrein gevormd door de bekende Langstraatsehe hooi- en weiiindeii.
In t algemeen is de uitvoering moeilijk ouidat het terrein g rootendeels drassi is en bovendien
des 0 inters geinundeerd in verband waarmede in liet bestek is bepaald, dat schade cmi r inundatie
beneden liet peil van 4.50 M. + NA. P. den aannemer niet wordt vergoed telizij ontstaan aan
een reeds geheel voltooid en goedgekeurd vak. 1-let gronciverzet bedraagt volgens berekening
2,130000 Mi in proflel ii aarean 250,000 Al' klei die voor de bekleedingen zorgvuldig moet
worden afgezonderd en gedeeltelijk over grooten afstand vervoerd. In liet bovengedeelte van
liet kanaal is (le ingraving aanzienlijk grooter dan de ophooging, in liet benedengedeelte daarentegen is liet tegenovergestelde liet geval. De uitvoeriig der grondwerken geschiedt in den droge
voor de ontgravingen zijn excavateurs opgesteld en voor liet vervoer van den grond wordt
normaal spoor gebezigd de dijksvorming geschiedt niet transporteurs.
It 1 )\f!di I\IN

1 )e iorniiig

liet kanaal heeft moeten wachten

de opening inn den Maismoud
doch de onteigening der benoodigde gri inden heeft reeds een tiental jaren vroeger plaats gehad.
\11i

op

1 let algemeen nut van liet afwateringskanaal van s Tiert (ge uh osch naar 1) ronge le ii , uliet
de bij komende vo rzieu ingen, werd verklaard hij de \\et van 13 Deceniber 1 92 (Stattsblad
\oor liijzonderhcden zie: de Ingenieur M. 6 VUfi 1909: 0. t. \. Ors T.Tn'ruu in: Jeu!r lie uitvoering
van hed afvateringskanaal van s-H ertoge ii bos cli flair t) rn ngel en.
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N°. 2721 De einclaali\Vijziflg der te onteigenen perceelen had plaats hij Koninklik besluit van
15 Februari 1894 (Staatsbiad N°. 25)) De perceelen waren gelegen binnen de gemeenten s Fiertogenbosch, V ught, Cromvoirt, Helvoirt, D runen Loon op Zand , Banrdw ij k en
\Vaalw ii k. Inevolge de bij de tervisieligging ingebrachte bezwaren, is de plaats van enkele
bruggen iets gewijzigd , terwijl de brug in de Zwaluwmoersche Steeg aan het ontwerp is toegevoegd. De onteigencie oppervlakte bedraagt in liet geheel 293 H.A., 51 A. en 43 c.A.,
waarvoor is besteed 1352,400.87 met inbegrip van den afkoop van tienclrechten. De aankoop
geschiedde in der minne in de jaren 1894 en 1895.
Alvorens met den eigenlijken kanaalaanleg werd begonnen, waren reeds uitgevoerd
1 ° de uitwateringssluis aan den henedenmoncl met de bijbehoorende werken, volgens bestek
N°. 214, dienst 1896-1899.
2e eene bodeinvoorziening van briksteen tusschen kribpalen, aan liet boveneincie van liet
kanaal, volgens bestek N°. 234, dienst 1905.
DE 1Ç1XS'l' \VE1dKEN TE 1 )R( )N(11I,1N.

De uitwateringssluis aan den benedenmond van liet kanaal is, zooals hereids in hoofdstuk V
dezer afdeeling is aangestipt, zuinigheicishalve met den syphonduiker voor liet omgelegde Oude
Maasje (jzuiclerkanaal tot ckn kunstwerk gecombineerd. De fundeering van de sluis is tevens
fundeering van den duiker, terwijl deze op eenvoudige wijze tegen ophersten kon worden voorzien door omgekeerde gewelven in den vloer der sluis aan te brengen. Bovendien kon de duiker
korter zijn dan wanneer hij afzonderlijk onder liet kanaal, met de wederzijdsche dijken, ware
aangebracht.
De plaats voor het in hoofdstuk V beschreven \Vaalwijksche stoomgemaal werd gekozen
aan de benedenzijcle van den genoemden syphoncluiker, waarvan de funcleering en de waterkeeringen aldus, uit een oogpunt van eenvoud en zuinigheid , édn geheel konden uitmaken met
clie van den poinpkelcler en de daarnaast gebouwde in- en uitlaatsluis voor het omgelegde Oude
Maasje. Daar nu liet \Vaalwijksclie stoomgemaal c. a. vddr de opening van den Maasmond moest
zijn voltooid , was tevens de tijd van uitvoering van liet kunstwerk aan den henedenmond van
liet afwateriugskanaal 's-HertogenhoschDrongelen bepaald.
De totale sluiswijdte bedraagt 12 M. , verdeeld over 5 openingen, n.m.l. céne in het midden
van 6 i\l. en twee aan elke zijde van 1.50 M. wijdte elk. De drempel ligt in al de openingen
N.A.I. De grindweg 01) de kruin van den zuiderrivierdijk is over de sluis heen
op 0.36 M.
omgelegd , met liet oog waarop de sluisopeningen zijn overwelfd. Voor de niiddenopening ligt
de geboorte van den hoog op 3.50 M. + N.A.P. en de top 01) 5.15 M. --- N.A.P. : voor elke
zijopenilig zijn de hoogtematen respectievelijk 3.00 M. + N.A.P. en 3.50 M. ± N.A.P. Bovendien zijn de zijopeningen twee aan twee overwelfd door een hoog met de geboorte op 3.50 M.
± NA.]?, en den top op 4.70 M. + N.A.P.
De algemeene situatie van de werken aan den benedenmond van het afwateriugskanaal is
voorgesteld in fig. 40; in aanzicht zijn die werken afgebeeld in de 61 41 en 42, terwijl eindelijk

-

-_

- r

I

T

ia;Ti

f

UP

-

?z/e

LIL
- -

1
1

1:

1
411

r
XC

k

n
11. So.

i

1::
FH1I1

\.fwiitcrin"ktnaa1 . -Hertoen])och-DrofleIefl.

Vcrticale doorsneden \ an het kunstwerk a1n den benedenmond.

ti

280

ffoo//stzi/'

1/el in,i,,el/chicd

zOu

i)ouuuuui'/ cii 1o.

door dubbele schotbalkrijen worden afgesloten. De deuien en de schotbalken zij ii van djattihout;
de schuiven van getrokken- en 11ttijzer.
\\anneer liet kanaal in den winter veel water moet afvoeren cii de liergsche Maas h( )oge
standen aanwijst, zal liet volle sluisproftel in werking moeten komen. Bij lagere waterstanden
op de Bergsche Maas heeft men den afvoer van liet kanaal door middel van de schuiven in de
zijopeniflgen of de schotbalken in de middenopening in de hand. Pij ijsgang op liet kanaal zal
de breede middcnopening in liet hijzi inder hare diensten bewijzen.
In den zomer zal uien liet 1 )omniel- en Aawater in den regel niet gesloten ebdeuren in
de middenopening kunnen afwachten in cle zijopeningen kunnen cle ebdeuren worden opengezet
en de schuiven gesloten. 12t kanaalpeil zal dan bij de sluis geleidelijk stijgen tot 1.85 M. ± NAt.,
u
erde de n
waarna de ontlasting door de iniddenopening over de ehdeuren heen be g
afvoer kan regelen niet behulp van de schuiven in de zijopeningen
Zoolang de waterstand te 's-ll e rtogen bosch liet peil van 2.06

l.

N.A.P. niet heeft

overschreden voert liet kanaal behoudens liet henielwatcr van de zuidwaarts gelegen gronden
niets af en de sluis te 1) ro nge le n kan dan worden gebruikt oni liet kanaal door waterinlating
op liet gewenschte peil te houden terwijl door de niiddenopening kleine landbouwvaartuigcn
kunnen worden toegelaten. De kanaalstand kan geleidelijk ivorclen opgevoerd tot liet peil van
gewoon hoog water in de rivier. Voeren de viij op liet kanaal loozencle gronden veel water
af, dan kan cle kanaalstancl vcrho( gen doch liet niaxiniuin peil zal daarbij weinig meer dan
1.85 M. -j-- N AF. bedragen , aangezien hij dien stand de ontlasting over de ebdeuren heen begint.
Be hooge rivierstanden en bij stornivloeclen kan cle sluis, door middel van cle vloedcicuren en
de schuiven worden gesloten hij ijsgang in de rivier 7.10 noochig door schotbalken.
Toen cle uitwateringssluis c.a. werd gebouwd was liet zuiderkanaal reeds voltooid en iii werking in verband ivaarniecle de plaats van liet kunstu ek zoodanig moest worden bepaald dat
de werkput binnen de linkerbekading van liet zuiderkanaal zou blijven. 1 let buitenkanaal is daar[.) gevorclen. De zuiclerrivierclijk is naar liet kunstwerk
door betrekkelijk lang (ruim 350
toe omgelegd en de griuchiveg op de kruin is door middel van eene brug over de sluis heen
gevoerd. Op cle brug en de aansluitende wegvakken is eene keibestrating aangebracht. De grintiveg
naar \Vaalw ij k, gcnaaliicl „d e Putsteeg", is niet cle brug in verbinding gebracht.
Zoo\vel boven als beneden cle sluis zijn lange evenwijdige vleugelniuren van zuilenhasalt
gebouwd , waarvan liet oorspronkelijk ontworpen proliel nog tijdens den bouw is verz\\aarcl.
Buiten die vleugelniuren zijn cle wecicrzijclsche talucls tot aan liet einde der lange stortebeclden
niet steenglooiing verdedigd.
Met de bediening van cle sluis is een persoon belast , tot huisvesting waarvan cciie woning
in cle nabijheid is gebouwd. \Vegens scheuren als gevolg van zettiiigen in cle hooge zamiclterp
ivaarop clie woning is geplaatst is zij eenige jaren later herbouwd.
Als bijkomende werken moeten worden geiioemcl cene schotbalkloocls van gegalvaniseerci
plaatiizer, een ijzeren duiker voor liet agesuecleii deel van den 1)uiten1s Icler van \V aal o ij k
een steenen duiker ten behoeve van cciie eveneens verbroken afwatering van den binnen- en
den liuiteiip )lder van 11 ta rcl w ij k en een ijzeren duiker ten behoeve van het afgesnecleii ooselijk
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deel van de (ansoyensche uiterivaard. Deze kunstwerken zijn reeds, resp. in de hoofdstukken
V en T dezer afdeeling beschreven en op de situatie ÏSg. 40 aangeduid.
11E LIT\( i1EIN0.

l)e bouw van het kunstwerk aan den benedeninond van liet afwateringskanaal 's-l-Iertogenbosch—Dronçelen is uitgevoerd volgens drie hestekken en drie ondeiliandsclie overeenkonisten.
Bestek N . 214 dienst 1 $96—I $99 omvatte den bouw van liet kunstwerk, met de daartegen aansluitende uitwaterincissltus voor het onigelegcle Oude Maasje, het \Vatl\vijksClie stoomgemaal , de
dienstwoningen de loodsen , de duikers voor de binnenpolders van Waalwijk en Baard iv ij k,
benevens eenige grondwerken binnen de omkading van liet werkterrein. In April 1898 werd den
tiiuieiner bovendien bij contract opgedragen liet omleggen van het zuiderkanial (Oude Maasje)
naar den syphonduiker teneinde de indienststelling van liet \Vaalivij kschc stoonigeivaal te bespoedigen. De uitvoering van de overige grondiverken geschiedde volgens bestek Ni 186, dienst
1898-1899, hiertoe behoorde ook de vorming van een 300 M. lang vak van liet afvateringskanaal 's 1 Iertogcnboscli—Drongelen , aansluitende tegen het kunstwerk. Bij twee onderhaudsche
overeenkomsten werd den aannemer van dit bestek opgedragen de verzwaring van enkele basaltvleugelmuren cii den bouw van den ijzeren duiker in de Gnisoyensche uiterwaarcl. ldnclelijk
zijn, vcdgens bestek \D• 149, dienst 1900 cle oever- en hodenivoorzieningen eenigszins uitgebreid.
1-let geheel was in liet jaar 1900 voltooid.
\ VE \:\ \ K

f

Onteigening ......... .. ...............................
Bestek Ni 214, dienst 1 $96-1899, wegens liet bouwen van
eene uitwateringssluis ,

352400.87

niet gronclduiker aan den benedennioncl

van liet kanaal van s 1 lertogenbosch naar Drongelen, een
sluouiivaterniolen , clienstwoningen, duikers enz................

f

()vereenkoinst wegens liet aanbrengen van verdedigingswerken

278,308.—
15,720.—

Bestek Ne 186, dienst 1898-099, wegens het maken van
gronclwerken nabij cle uitwateringssluis .......................

,,

53,133.----

Overeenkomst wegens het maken van een ijzeren duiker. .....
()eereenkomst wegens het verbreeclen van basaltmuren.......

7,900.--1

3,890.—

1

2444.-

Bestek N. 149, dienst 1900, \vegens het maken van oeveren hodemvoorziningen ....................................,,

J

381,395.—

15,33 i.66 f

733.795.87

-

liestek ND. 126, dienst 1905, wegens liet verbouwen van de
slnisivachtersvoning .........................................
Bestek N°. 234, dienst 1905, wegens het aanbrengen van

3,044.54

eene bodcnivoorziening in den bovennioncl van liet kanaal ......,

12,287.12

'l'e transporteeren .....

J

36
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0331.66 f 733095.87
. J
Bestek Ni 197, dienst 1907—I 911 , wegens den aanleg van
het kanaal .............................................. ... 939,700.— ')
Overeenkomst wegens het maken van de kunstwerken in
Transport

cemcntijzcr ..............................................

..

118,950.—

1)

1,073,981.66
Te zamen ....

b.

f 1,807,777.53

T)!; 1)IEZESIUIZEX BENI1 )lN '

De werken tot afsluiting van de Dieze beneden de spoor\veghaven te 's Hertogenbosch
zijn voorgesteld in fig. W. Zij bestaan uit de afdamming van de rivier, twee daarnaast gebouwde
sluizen (eene schutsluis en eene keersluis) en de bijkomende werken. De afdamming van de Dieze
is nog niet uitgevoerd, zij wacht op de voltooiing van het afvateringskanaal voor I)ommel cii
Aa. 1)e sluizen zijn reeds voltooid, evenals de dicnstgebou\ven, welke op het tusschengelegen
plateau zijn geplaatst. Ook is de verliooging van den rechter-Diezedijk , tusschen cle ontworpen
afsluiting en den spoorweg van 's H c rtoge n ho sc li naar N ij m ege n, reeds uitgevoerd en in verband daarmede de bouw van eene nieuwe in- en uitlaatsluis voor den polder cle Vliert, het
Ertvelci , enz." beneden de ontworpen aftiamming van de Dieze.
De schutsluis komt, wat de hoofdafmetingen betreft, overeen met clie van het scheepvaartVII De sluiswijdte, de lengte en de
rc, bescreven in oos
kanaal EngelenHenritte
bodemsbrcedte van de schutkolk zijn gelijk aan die van de genoemde sluis , terwijl de diepteligging van de heide slagclrcmpels dezelfde is als clie van het Diezehoofd der schutsluis hij de
Henriettewaard (de fig. 6 i). Ook voor de keersluis zijn overeenkomstigc maten aangehouden
zoodat hier drie gelijke sluishoofden zijn gebouwd liet verschil met de schutsluis hij de 1 lenriEttewaard bestaat hierin , dat langs de schutkolk geen muren , maar bekleede beloopen zijn
gemaakt, omdat het schuttcn met deze sluis betrekkelijk zoo weinig zal voorkomen, dat zulk
eene kostbare inrichting als hij de 1-lenriEttewaard werd vereischt, hier niet wel ware te
rechtvaardigen. Om dezelfde reden zijn in de sluishoofclen geen riolen aangebracht, doch alleen
jalouzieschuiven in de deuren; het verval toch waarbij hier wordt geschut , zal in den regel
gering zijn.
Bij de stichting dezer sluizen is de linker-]Jiczeclijk vergraven , nadat vooraf eene nieuwe
waterkeering ten behoeve van den polder het Boschvelcl en \Iav was gelegd. Het toegangskanaal ter weerszijden van de schutsluis, de leidijk aan de rechterzijde van dat kanaal, alsmede
uitgebreide stortebedden , steenglooiingen en reniiningverkcn zijn reeds bij den bouw der
sluizen aangebracht. Daarentegen is het toeleiclingskanaal, ter weerszijden van de keersluis nog
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niet gevormd, omdat de aldaar nog op te ruimcn
hoeveelheid grond eenvoudigheidshalve is te henutten tot afdamming van cle Dieze. De kistdam
buiten langs de keersluis is ter bescherming van
de grondwerken , ingevolge eene daartoe strekkende bepaling in liet bestek van aanleg, blijven
zitten. Bij de verlegging van (len linker-1 )iezedijk is de daartegen aansluitende parallelweg,
langs liet spourwegterrein in overleg niet de
Directie der StaatsspOor\Vegen , opgehoogd. De

0
0

..0

0

nieuwe sluis voor den holder de Vliert, liet
Lrtveld enz. is niet de waterleidingen van dien

0

polder in verhinclmg gebracht en (le oude sluis
0

is opgeruimd.
01) liet sliusplateau zijn cciie dubbele dienstwoning voor liet sluispersoneel en de noodige

bn
0

bergplaatsen gesticht.
De aankoop der henoodi de gronden voor
liet maken van de afsluitingswerken in de 1 )ieze
heeft in de jaren

1 $96

en 1897 in der iriinne
plaats ehad. Al de prceelen waren gelegen
binnen de gemeente 's 1-1e rtoge n bosch. In liet

geheel werd besteed een bedrag van f 33,129.92,
waarvoor 9 11 ..A. 70 A. en 35 c. A. werden
aangekocht en 77 A. 90 c.A. door vulling met

0
0
0
0
0
0

0

de gemeente 's He rtoge nbo scli verkregen.
'0

De kosten hebben bedragen als volgt
(50 nidaankoop

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

33,129.92

Bestek N 220,

0

1899,

8

wegens liet bouwen

dc

dienst

1 $96—

van de sluizen, metde
bij komende werken f 416,503.—
Bestek N° 67,
dienst I$99-1900,
\Vegens liet stichten
van de dienstgebouiven .............. ..8,300.
- ,, 424,803
Te zamen ..... f 457,932.92

711

J/oofis/ii/' )J/et iiiiiiidi/iegchicd a;i J)omme/ cii J.

2 84

1

-

C1 1 EItl'V\ÂR'!'VERI Ii )LDJN( EN (II' DE, DIEZE.

Zooclra alle Maasmonclwerken zullen zijn voltooid , zal de scheepvaart van 's H ertogenbosch naar de Maas twee sluizen moeten doorvaren , doch slechts bij uitzonclenng aan twee
schuttingen zijn ondler\vorpen. Het zal wellicht zijn nut hebben hier in t kort de toekomstige
verhoudingen van cle scheepvaart op de Dieze samen te vatten. In kg. 59 zijn met de letters
A II en C aangeduid resp. de schutsluis te C révecoeu r , de schutsluis bij de 1-JenrhJttewaard
en de Diezesluizen beneden ' 5 Hertogenbosch. Op den voorgrond meet worden gesteld, dat
als regel bij A niet meer wordt geschut.
O

Het normale geval is (lat de waterstand op de Maas lager is dan het zomerpeil van

de Dieze alsdan zijn A en B gesluten en staat C open. De scheepvaart moet bij B schutten.
2 °.

Bij was van de Maas treedt er eene periode in , waarbij de waterstand bij A ongeveer

gelijk is aan het Diezepei 1 alsdan is B dicht en staan .A en C open. De scheepvaart heeft
cle keuze tusschen eene vrije vaart door A en eene schutting niet weinig verval bij B.
3°. 1)e \Iaas is tot boven het Diezepeil gewassen hierbij doen zich , naar gelang van liet
jaargetijde twee verschillende gevallen voor:
In den zomer wordt het \laas\vatcr niet op de Dieze toegelaten en clan zijn i\ en B dicht
en staat C open. De scheepvaart moet bij B schutten.
In den winter daarentegen wordt Maaswater te C rèvec oe ii r ingelaten en daarbij zijn
wederom drie toestanden te onderscheiden
i. De Dieze is nog niet opgezet tot zooclanig peil, dat de gemeenschap niet het af\vateringskanaal naar 1) ronge 1 en moet \vorclen opgeheven. Âlsdan is B dicht en staan A en C open
zoodat de scheepvaart ivecleroni de keuze heeft tusschen eene vrije vaart door A en cciie schutting niet weinig verval bij B.
h. De waterstand op cle Dieze is zdd hoog dat cle gemeenschap niet liet kanaal naar D rongele ii is opgeheven. Alscian zijn B en C dicht en staat Pc open de scheepvaart moet bij C
schutten en heeft voorts de keuze tussclien de vrije vaart door Pc en cciie tweede schutting
niet klein verval hij B.
c. De Maas heeft een zoo hoogen stand bereikt, dat die
gelaten. Alsclan zijn Pc

O

cle Dieze niet kan worden toe-

B en C dicht en moet de scheepvaart bij 11 en bij C schutten.

In den regel zal in dezen toestand echter water van de Beersche Maas op de Dieze komen
en langs deze te C r t veen en r nitstroonien. Daarbij zal op de Dieze een stroom trekken naar
de Maas, clie beneden H ngelen groot kan zijn. Alsclan zijn B en C dicht en staat A open.
1 )e scheepvaart moet schutten bij C en heeft verder de keuze tusschen cciie schutting met klein
verval hij Ii en een vrije vaart door Pc , clie echter, vooral cl( er opvarencle schepen wegens den
sterken stroom zal worden gemeden.
Uit liet bovenstaande blijkt, dat de scheepvaart op de Dieze slechts bij uitzondering aan
twee schuttingen zal zijn onclervorpen en dat daarmede clan in den regel het voordeel gepaard
gaat , dat de sterke stroom beneden E ii ge leo, als gevolg van den afvoer van Beersche Maaswater of inunclatiew'ater,, clie ook in den voormaligen toestand herhaaldelijk veel last veroorzaakte,
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wordt ontgaan. Van den stroom, als gevolg van den afvoer van het hooge water van Dommel
en .\a is de scheepvaart 01) de 1 )iezu voortaan ontlast.
\v[nlçeç

.

VOOR

ÂI:\y\'Ij:II\( ;
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\\N 1)1; S'1'klK 111: ii 151' IN 1)1: 1 iwzI:.

ingevoige liet bepaalde sub 2° in de, tusschen den Staat en liet \Vatei'schap tot bevordering
der verbetering van den ivaterst;iitstoestand in liet Noordoostchjk deel van
oo rd Bra ban t
gesloten subsidieove reenkomst kan (1001- liet \Vaterschap van de toegezegde subsidie een bedrag
van ten hoogste

1 300,000.— worden ingehouden voor hetaaulegeii van ii'erken clie noodig

zijn onl liet \Vaterschap liet volledige genot van den nieuwen toestand te verzekeren, liet
\Vitesclip heeft daartoe de \\erken voor afwatering en ii'rigatie ontworpen, welke zijn aange(luid 01) plaat \'l Cl] die bestaan uit
1 °.

eene nieuwe uit- en inlaatsluis nabij keek, wijd 7.50 M.

21

de verruiming van de 11edensclie sluis

3° . eene nieuwe uit- en inlaatsluis nabij Li thoye n wijd 5 l\1.
41 de verruiming van de Blauwe sluis en de bouw van eene inundatiesluo, iiijcl p M.
claai'naast

de verruiming van de 1 lertoçswetci'ing

°.
6°.

cle verruiming van cie 1 looigraaf:

7e

de verruiming van de Groote \Vetering en van enkele waterleidingen onder 14 cmi sse liii g,

Ovurlangel en Neerloon;
8°.

cciie nieuwe waterleiding, ter verbinding van de 'l'eerrelsclie wetei'ing met cle miaatsluis

te Lithoyen;
vier nieuwe schothalksl uizen in de clivarsdammen van de traverse dci' Beem'sche Maas
10l

een clani ter afsluiting van liet peelivater aan cle grenzen van liet \Vaterschap.

Die werken, waarvan er reeds enkele zijn voltooid , zijn te zamen geraamd op 1.397,600.----.
1 )e peelditm is i'eecls in 1903 gemaakt hij loopt \'olgens de oostelijke grens van liet waterschap,
van den Mi;isclijk af dooi' cle zoogenaamde Pannestraat langs cle zuidzijde van den tuin van liet
6apueijnerklooster naar dcii dijk van den hinnenpolcier van \elp, ter plaatse waar cle Provinciale weg tegen dien dijk aansluit. 1 )e lengte van den dam beclriagt 6$o M., de km'uinsbreedte
2.50 M. en cle hoogte 8.30 M.
N .\.1?. De talucis hellen buiten onder 3 op i en binnen onder
op 1 . 1)e kruin en de taluds zijn met steenglooing verdedigd. ( )ver cciie lengte van

210 M.
wordt (ie dam gevoi'mcl door hooge gronden , clie tot liet peil van 8.50 Al. -j-- N.A.P. zijn

6

getgtliseei'd.
Tussehen 15 Maart en i
November wanneer ook de overlaat van de Ileersche i\lias
wordt opgekist , wordt 01) de ki'uin van den dam eene kisting geplaatst , reikende tot liet peil
van 8.90 M. _L
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HOOFDSTUK Xl. BEKAD1NGEN.
1NLEII)IN(

Ingevolge het bepaalde in liet Eenig artikel der wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad N°. 4)
sub a tiveecle lid , was onder de normaliseering van den Amer begrepen het aanleggen van
nieuwe en het verhoogen en verzwaren van bestaande bekadingen langs clie rivier tot voorbij
1) r i iii mcle ii en langs de Donge, alle tot de hoogte van minstens 2.64 M.

-f--

A.P. In het subsidie-

besluit der Staten van Noor cl - B r al) a ii t van 15 Juli i88o was , in verband niet den aanleg
van clie bekaclingen bedongen , dat de Maas niet door hare nieuwe heclding zou worden geleid,
alvorens de normaliseering van den Amer ver genoeg zou zijn gevorderd, dat de afstrooming
geregeld zou kunnen plaats hebben en voorts, dat de bekaclingen zouden worden aangelegd of
voortgezet , voor zoover de belanghebbenden zich daartegen niet zouden verzetten.
Het genoemde minimum peil van 2.64 M. -j-- A.P. is afkomstig uit liet Besluit van Hun
onder clagteekening van 16 Juli iSo5 in extract ,,gezonden
Hoogmogencle van i i Juli 1 $o5
,,aan de commissie van Superintendentie over den Waterstaat, ten einde aan dit besluit de
,,nooclige executie te geven" , - volgens lietwelk ,,geene bekadingen tot keering der Zomer,,vloeden van gorssen ten zuiden van de Rivier de Merwe" boven dat peil, aangegeven door
,,cle ankerknoop , geslagen in de Herberg „de drie Snoeken" te 1-1 ard in xve id '' zouden mogen
geschieden. I-Ioewel dat verbod, sedert de vorming van de Nieuwe Merwede, voor de gronden
in het Bergsche veld zijn reden van bestaan heeft verloren , blijkt uit de overeenstemming der
genoemde kadehoogten , dat aan de bewoordingen tot de hoogte van minstens 2.64 M. + AF."
de beteckenis moet worden gehecht van ,,minstens zoo hoog als de bestaande zomerkaden in het
,,Bergsche veld''.
Bij de, ter voldoening aan den Maasmonclwet uitgevoerde kacleverhoogingen langs de Donge
en de zuidzijde van den Amer is dat peil aangehouden , doch aan de noordzijde van den Amer
is door eene uitbreiding van den kacleaanleg de verplichting van het Rijk om zoo noodig ook
de gronden langs den Ainer 01) peil te houden. - genoenici in het Eenig artikel sub c van de
Maasmonclwet

afgekocht.

HEI' AANLEGGEN VAN NIEUWE EN 1-JET VERJIOOCI:N EN VERZWAREN VAN Ji1STAÂNDE
JIEKADINGEN LANG S DE Zul 1 )ZIjDE VAN DIN AMER TOT VO(i)RJlij 1)RIMMiLEN EN LANGS iii: DONGE.

Ten einde te bepalen in welke mate cle Paden langs de Donge en hare takken moesten
worden verhoogd , opdat haar peil in overeenstemming zou zijn niet de hoogte van 2.64 M. +
AF. langs den Amer, zijn in 1884 uitgebreide waterpassingen verricht. Uit dat onderzoek
bleek, dat de kaclen langs de Donge en hare t-akken niet, zooals gewoonlijk hij rivieren het geval
is, strooinopwaarts in hoogte toenamen , doch dat de kruin daalt naarmate de Paden verder van
den beneclenmoncl verwijderd lagen. Deze eigeuaarcligheicl vindt hare verklaring in het feit, dat
hij stornivloeden het water lanclwaarts niet de hoogte bereikte, waartoe liet meer in de nabij-

II

Fig 82

St

Inundatie van de Dongepolders
bij den stormvloed van 9 Februari 1889

zy
Het hlau iv qekleurde is bij den storm vloed van
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9 Februari 1889 ouerstomd
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heicl van den i\iner klom, zooals de onderstaande cij fers, die betrekking hebben op den stormvloed van 27 October 1884, aantoonen.
1 l(s)g\vater op 27 October 1884 in M. + AF.

0 sterhout-

Donge.

0 eertru idenberg.

2.)

Gooikeiisgat.

B()rstlappen\\ illemsbrug.

2.06

sche haven.

i\lOmgilt.

Hoogendam-

veer.

i.$i

sche

SluIs.

2.31

lovend nde.

1 erksl U15.

2.10

Uit eene vergelijking van cle waterstanden, welke zich hij de voornaamste stornivloeden van
cle vorige eeuw 01 (Ie Donge hebben voorgedaan , kon voorts worcleii afgeleid , dat lie t verschil
in peil tusschcn liet hoogsi ater meer nabij den IIloncl en honger op\vaarts toenam , naarmate cle
stormvloed aanzienlijker was. Klom liet water te 0 ee rt ru ide n berg tot 2.35 M. -j- At., dan
\\•j5 liet hoogwater aan cle \Villeinsbrug slechts ongeveer
0.30 M. lager, dodi bereikte de vloed
te 0 ee rtru ide nh e rg liet peil van 2.64 M. + A.P. , dan werd liet verschil mini tweemaal zoo
groot, en bij cle hoogste vloeclen verkreeg liet zelfs drie- tot viermaal clie waarde. 1)e oorzaak
van dit verschijnsel is te zoeken in den korten duur van den hoogwaterstand aan den betrekkelijk sniallen benedenmond , in verband waarmede de uitgebreide vloedkom, welke door de
I)onge en hare takken wordt gevornicl , zich niet geheel kan vullen daarbij is nog in aaniiierkin
te n(2iiicn, dat tengevolge van het inloopen der polders met lage kaclen liet toegevoercie water
zich over cclie groote oppervlakte kon verspreiden.
1 )at inloopcn van de i)ongepolclers is bij den storiuvloecl van
Februari i $$p , de hoogste
clie sedert den heruehten vloed van 1825 op den Amer was voorgekomen , nagegaan en in fig.
$2 voorgesteld. Het water steeg te 0 ee rt r ci id en l erg tot 2.91 11. + Al'. 1, doch vertIer binnenwaarts 01) de I)onge en hare takken werden minder hooge pellen waargenomen dan bij
vroegere lagere vloeclshoogten in de monding der rivier. De waterstanden , verder binneniv;iarts
op cle Donge oorden namelijk, behalve door clie op den Amer en door de windrichting en -kracht,
beïnvloed door de hoogte van liet water dat reeds in de I)ongepolclers stond vddr den vloed
liet aantal en cle capaciteit van cle plasberiiien en van de clo )cbraken in cle polcierkaclen, van en
den eigen afvoer van de Donge. Al clie bijkomende onistandigheclen waren nu op 9 Februari
1889 z oclanig, dat de vloeclshoogte hinnenivaarts zoo snel mogelijk moest dalen.
Aangezien , als gevolg van cle krachtens de Maasinonclwet uit te voeren kacleverhoogingen
liet wegens liet inloopen van polders hinnenwaarts dalen van liet storinvloeclspeil in hoogc mate
zou verniincleren , is de afdrtgencle schaal , waarnaar cle l)ongekaden , uitgaande van liet peil van
')

De stormvloecl V2fl 12/13 Mari 1906 IS 0.10 M. hioogcr opge]oopcn (2.87 M. + N. A. P. te Dcc rtrui cl c fl1) C rg.)
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2.64 M. -j-- A.P. te G ee i- tru ide nh erg, zijn verhoogd, veel flauwer genomen , clan niet de waargenomen waterstanden tijdens hooge vloeclen overeenkwam. De aan cle kaden gegeven krunshoogten zijn, behoudens afwijkingen van pl;iatselij ken aard, als volgt:
langs de zuidzijde van den Amer, het Ranigat en de 1)onge, benedenwaarts van Geertui cle 11 berg 2.64 M.

N.A.P. (d. i. 0. 14 M. hooger dan de in de wet genoemde minimum-

maat van 2.64 M. +
langs de 1)ongc boven Ge er trui dcii berg, eerst geleide1 ijk vcriuinderende tot 2.50 M.

E

N.A.P. en voorts boven de \Villemsbrug ancierniaal vermindereiicle tot 2 M. + N.A.P. bij den
mond der Groeuenchijksehe haven (Ilorstiappenveer) vanaf dit punt blijft de hoogte 2 M. + N.A.P.
tot aan den mond der 's Gravemoersche Vaart
langs het Steelhovensche Vaartje 2.45 M. + NA.]?.
langs de Ousterhoutsche haven vernunderende tot 2.40 M. -]--- N.A.P.
langs het Iromgat verminderende tot 2.16 M. + N.A.P.
langs de 1\hclkhaven 2.00 M. + N.A.P.
langs de Gruencnclijksche haven vermiuclerende tot T .7 M. + N.A.P.
langs de 1 )one, bezuiden den mond der 's Gravemoersche Vaart, vermincierencle tot
T

.85 M. J-- NA.]?., nabij de zuidelijke grens van den 1 )ongendijkschen pold1er;
langs de Gravcmoersche Vaart tot aan de 1 looge Brug 2.00 M. + N .A.P.
N.A.P.
langs het Oude Vaartje vermiudereucle tot 1.83 M. +NA
Zuidwaarts van cle i-Ioogc Brug is cle bekadiug langs de 's Graveinoersche Vaart niet ver-

hoogcl , doch hij clie brug is eene keersluis gebouwd , waarmede de hooge vloeclen uit de vaart
kunnen \vorclen gekeerd. Met hetzelfde doel zijn in de rechterbekacling van de 's Gravemoersche
Vaart, beneden de 1 hooge Brug twee keersluisjes gebouwd, tot keeriug van vloedwater uit cle
landen, genaamd de T 'age \Veg' en ,,de Velcleu".
De totale leugte van de verhoogde en verz\vaardle kaden langs de zuidzijde van den Amer,
de Donge en hare takken aangeduid op plaat VI bedraagt nagenoeg 50 kilometer. In het
algemeen zijn cle kaden daarbij gebracht op cciie krumsbreedte van T M. , met eene tonroncltc
van 0.05 M. , een buitenbeloop van 2 op 1 en een hinnenheloop van 3 op T. \Vaar cle bestaande
beloopen eene tliiuwere helling vertoonden zijn evenwel ook de nieuwe beloopen zooveel flauwer
aangelegd ; in hoofdzaak was dit het geval aan de binnenzijde van cle bekading langs (le zuidzijde
van den Amer, tussclien de Donge en de haven van Dr i iii mcle 11 alwaar de beloopen cciie
helling van 4 tot ruim 5 01) i bezitten. 1 let huitenbeloop van deze bekaching is, wat betreft de
op de stormstreck gelegen vakken , eveneens tot 4 01) 1 verflauivcl.
Voor de kadeverhooging heeft, uit den aard der zaak in 't algemeen geen grondamikoop
plaats gehad : alleen langs de Melkhaven, alivaar de oostelijke bekading moest \vordlen achteruit
gelegd, was zulks niet te ontgaan. Alvorens niet de werken werd begonnen hebben de belanghebbende eigenaren en l)0ldlcr1est1rcn eene verklaring overgelegd inhoudende, dat zij zich tegen
de voorgenomen verhooging en v=zwadng niet zouden verzetten. De bcnoodigcic hoeveelheid
grond is, tegen vergoeding, grootendeels van de buitengronclen gehaald : dc verzwaring is in 't
algenieen aan de binnenzijde der bestaande kaden uitgevoerd. De aanleg der werken heeft
vaksgewijzc in de jaren 1905— 1908 1)1a1ts gehad na de voltooiing werden de kaclevakken
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voor zooveel noodig of gewenscht, met het oog op den eerstvolgenclen winter hekramd , en aan
de betrokken eigenaren of waterschappen in onderhoud overgegeven.
De drie keersluizen werden reeds gcbouwd in de jaren 1903 cci 1904, nadat de in te
nemen terreinstrooken ondershands waren aangekocht. De keersluis in de 's Gravemoersche
Vaart, bij de hooge brug is wijd 7.90 M. en heeft eene slagdrcmpel diepte van 1 .50 M. ---- N.A.P.
Zij is opgetrokken uit metselwerk op eene houten paalfuildeering , met toepassing van hardsteen
voor de aanslagen, hoekbiokken en dekzerken de bovenkant der muren reikt tot 2.46 M. N.A.P. De waterkeering wordt gevormd door houten puntdeuren , die zoowel een beneden- als
een bovenaanslag- hebben; de laatste wordt gevormd door een horizontalen geconstrueerd ijzeren
ligger,, die 01) cle sluismuren rust. De deuren steken in den geopenclen stand over de halve
lengte buiten het voorfront van de sluis uit. Zij worden in gewone tijden vastgezet en bij
opkomenclen stormvlocd door het personeel van het centraalstation der electrische bemaling aan
cle \Villemsbrug gesloten ; ter voorkoming van hevig dicht slaan bij den instroomenclen vloed is
elke deur, door middel van een ketting, waaraan in het midden een zwaar gewicht hangt , met
een clucdalf verbonden. De keersluis is, door middel van kaclen op het peil van 2.30 M. -b N.A.P.
in aansluiting gebracht met den achtergelegen provincialen weg.
Buiten cle sluis is de linkeroever van de 's Gravemoersche Vaart als los- en laadplaats ingericht.
De keersluisjes ter bescherming van de landen , genaamd de Lage Weg" en de Velden''
zijn gebouwd van steen 01) eene houten paalfundeering; de waterkeerin wordt gevormd door eene
houten wachtdeur. liet eene sluisje is gelegen in de ,,Sloot'', uitmondende i11 de 's Gravemoersche
Vaart aan den rechteroever, op ongeveer 35 M. beneden de ilooge Brug en heeft eene wijdlte
in den dag van 4 M. bij eene slagclrempelcliepte van 0.75 M. -?- N.A.P. ; het andere vormt de
uitmonding van de 's Greveicluinsloot in (le Gravemoersche Vaart aan den rechteroever, 01)
ongeveer 1125 M. beneden de 1-looge Brug en heeft dezelfde clag\vijclte , doch eene slagclrcmpeldiepte van i M. -- N.A.P.
De kosten hebben bed ragen als volgt:
Keersluis in de 's Gravemoersche Vaart.
726.—

Gronclaankoop........................................ f
Bestek N°. 123, dienst 1903, wegens het maken van de
keersluis met daarbij wederzijds aansluitende kaclen, alsmede van
eene los- en laaclplaats ....................................

14,43 T

f

15,157.—

Keersluizcn langs de 's Gravcmocrsche Vaart in de ,,Lag-e
\Veg" en cle Velden".
Gronciaankoop ........................................ f
Bestek N°. 203, dienst 1903, wegens het maken van twee
keersluisjes in de uitwateringen p de 's Gravemoersche Vaart
van de landen, genaamd ,,cle Lage Weg" en ,,de Velden" ..... .,

i
-

Te transporteeren ......t-

12,432.
27,589.37
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Transport

27,589.—

. f

Bestek N°. 98 , dienst 1905 , weg-ens het verhoogen en verzwaren van kaden langs de Donge en eenige van hare takken

68,ii7.78

Bestek N°. 242, dienst 1905 , wegens het verhoogen en
verzwaren van eene kade langs de 1)onge en den Ainer .......
Bestek N°. 94, dienst 1906, wegens het verhoogen en

13,742.98

verzwaren van kaden langs het Raingat , de Donge en eenige
60,617.54

van hare takken ....... ...................................
Bestek N°. 156, dienst 1906, wegens het verhoogen en

3,965.125

verzwaren van kaden langs de Donge .......................
Bestek N°. 212, dienst 1906, wegens het verhoogen en
verzwaren van kaden langs de Donge en een gedeelte van de

11,152.09

Meikhaven...............................................
Bestek N°. 76, dienst 1907, wegens het verhoogen en
verzwaren van kaden langs het noordelijk deel der Melkhaven

f
Gronclaankoop .................. . ..................... ..
7,486.-

1907, wegens het verhoogen en
verzwaren van kaden langs den Amer en de Donge ..........
Bestek N°. 223, dienst 1907 , wegens het verhoogen en
Bestek N°. 87, dienst

34, 153 .785

verzwaren van kaden langs de Donge, de Oosterhoutsclie haven
6,i

en de haven van Statenclans (in uitvoering) ..................
1'e zamen. . . . f

is.-

23 2,93 7. 30

BEN \DINGEN AAN 1)11 NOORI ZIjDE VAN D1 NIEUWE RIVIER EX DEN AMEN.

Behalve het aanleggen van nieuwe en het verhoogen en verzwaren van bestaande bekaclingen langs den Anser tot voorbij Dr i mmcle n, vloeide uit de Maasmondwet voor het Rijk de
verplichting voort, om, wanneer zulks noodig mocht blijken, te zorgen voor het door stoombemaling op peil houden van de gronden langs die rivier. Deze niet heel scherp omlijncle verplichting zou voor het Rijk tot ver-strekkencie financieele gevolgen hebben kunnen leiden,
aangezien de killen van het Bergschc Veld in 't algemeen door aanslibbing voortdurend in pro6el
achteruit gaan en de natuurlijke loozing van de aangelegen polders, in verband daarmede,
ongeacht den invloed van rivierwerken, in minder gunstige omstandigheden komt. De Minister
meende clan ook, toen het tijdstip van de opening van den Maasmoncl naderde, niet onbeproefcl
te mogen laten om de bedoelde Rijksverplichting in een scherper oinlijnclen vorm te gieten en
trad daaromtrent niet Gedeputeerde Staten van N 00 rd-B r ah a n t in overleg-.
Ten aanzien van de vraag tot hoever de i\nler moet geacht worden zich hovenwaarts uit
te strekken , ontstoncl daarbij verschil van gevoelen. Na langdurige gedachtenwisseling is door
Gedeputeerde Staten het standpunt der Regeering als juist erkend, dat de Amer niet kan ge-
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rekend worden zich nog boven de uitmonding der Donge uit te strekken en dat alzoo het maken
van hekadiiigen aan de noordzijde van het Oude Maasje boven het Spijkerboor niet tot de uit
de Maasiiiondivet voortvloeiende Rijksverplichtingen behoort. lrtusschen was aan de hand der
de gnmikkg van het met belanghebbenden

nota van den hoofdingenieur ki cci-'., dd. ti Juni i $ So

gepleegde overleg, een ander standpunt te verklaren , speciaal uit de, bij de opsomming der
uit te voeren werken voorkomende zincnede » luidende

20.

de aan deze nieuwe rivier sluitende

verbetering van den Amer van het Keizerveer tot devereeniging met de Nieuwe Merwede...'
en voorts was bij herhaald onderzoek van de bezwaren door belanghebbenden bij de Staten
van

Noord IR rab a ii t ingebracht tegen de plannen der Regeering gebleken dat de billijkheid

vorderde nu ook eenige maatregelen te nemen tegen eventueele benadeeling der belangen
zo wel van de eigenaren (1cr landen benoorden het Oude ]\iaasje tusschen K eizersvee r en

pij ke rboo r, als van de eigen;ireil der Riesboscli landen. De Minister vond des te meer
aanleiding tot eene concessie in die richting toen lieni bleek dat van de zijde der provincie
daartegenover de bereidverklaring in uitzicht stond om afstand te doen van liet recht op
bemaling -

wanneer zulks nl) dig

10

)cht blijken

voor de gronden langs den Amer. Op dien

grondslag is toen een vergelijk tot stand gekomen waarbij eenerzijds de Regeering de toezegging deed

dat de na te noemen werken zouden worden gemaakt , terwijl de provincie

Noord Brabant harerzijcls liet subsidiebesluit van 15 Juli i ito , gewijzigd dd. 4 Juli 0 83 ,
iinderil0lal zou wijzigen , in dien zin , dat van het recht op eventueele bemaling van de
gronden benoorden den Anier zou worden afgezien. De door de Regeering toegezegde
werken na ren

i °. aanleg van cciie dol )rga;inde kade , hoog 3.35 M. -4--- N.A.P. , aanvangende aan den
ivestelijken dam van de Noorderhaven van liet stoompontveer te K ei ze rs veer en van daar

(loorlI )opeiide tot het Steurgat of Spijkerboor, langs den oostel ijken oever van liet Steurgat tot
de ,\ak vlaai en aansluitende tegen de bekadi ng' van den -\ llards1 )older
2 ° . Verliooging van de tussclien K ei ze rs veer en het westelijke uiteinde van den noorderhandijk langs de nieuwe rivier gelegen kade van den Peereboonipolder, tot liet genoemde peil
N.A.P.:
'aii 3.5 M.
Aanleg
van eene kade als sub
3°.

1°

bedoeld aansluitende aan de Lepelaar, langs dcii

westelij ken oever van liet Spij kerb( lor, over het Onderplaatje dol rh Opende tot voorbij Di- iiiin cle n tussehen de normaliseeringswerken van den Amer en dcii reeliteroever;
41 Aanleg van cclie kade als sub
over het benedeneincle van de kade sub

1
2

0

bedoeld , aanvangende °P de 'Foontjes Plaat, tegel]genoemd, tot liet Gat van dcii Binnen Nieuwen Steek,

de bekacling van den polder Honderd en 1 )ertig, met openlating van liet
aani) uitencle te,No Irdergat van cle Plomp en liet (dit van de Kerksloot tern ii 1 wanneer zulksnooclig mocht
blijken , de strekclani tegenover 1) r i iii ni cle n niet gebruikniaking van reeds bestaande leiclamnien,
zou ii orden verlengd tot aan liet (dit van den Binnen \ieu\Veli Steek met cciie voldoende
gelegenheid tot doorvaart aan liet begin dier verlenging teneinde de laag'waterstanden in dat
deel van den iliesbosch te doen beheerselien door de ebbestanclen in liet Gat van den Binnen
Nieli\veii Steek.
Voorts ivercl door cle Regeering toegezegd » dat indien mocht blijken , dat tengevolge van de
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opening van de nieuwe rivier cciie schaclelij ke verhooguig van dc laagwaterstanden mocht
intreclen ten behoeve van de op de Bakkerskil , het Gat van Loopgauiv en het Jeppegat uitivatcrcnde polders, binnen een jaar nadat die verhooging zou zijn gebleken, van Rijkswege nog
cle volgende werken zouden worden gemaakt
a.

vloedvrije afsluiting van liet Jeppegat en verbinding van de polders Micidelland en

Bovcn-I-Iennip
h. v]oedvrije bcteugehng van liet Steurgat hij de vereeniging met de Reugt, met behoud
van eene voor dc scheepvaart voldoende opening
c. verbreeding en verdieping van cle \Vestkil.
Door de uitvoering van deze werken toch zouden de laagwaterstanden 01) de Bakkerskil
worden onttrokken aan den invloed van de w-aterstanclen op het Spijkerhoor en daarentegen
beheersclit worden door de ebbestanden 01) de Reugt , iii. ii. in door clie in het Gat van de
Visschen.
Ilfindel ij k werd nog bepaald dat, indien belanghebbenden zulks mochten ivenschen , waarvan
zij clan moesten doen blij ken vddr dat cle werken in uitvoering zouden komen , in cle te maken
of te verlioogen bekacling langs den ivestelijken oever van het Spijkerboor ten zuiden van den
polder Lepelaar,, de polder Middelste jannezancl zou worden opgenomen.
±Vui de genoemde toezeggingen waren door de Regeering de voorivaarclen verbonden , dat
de voor den aanleg en de verhooging der kaclen in te nemen gronden kosteloos ter beschikking
van liet Rijk zouden worden gesteld en chit de eigenaren van die gronden het onderhoud van
de kaden 01) zich zouden nemen. 1)e bekadingen heoosten het Spij kerboor, hierboven sub 1° en
2° genoemd zouden in het jaar der opening van den i\Taasmoncl worden tot stand gebracht,
terwijl de sub 3° en 40 bedoelde kaclen binnen twee jaar nt clie opening zouden worden atngelegcl.
De Provinciale Staten van No crcl - II rah a nt hebben hunnerzijcls in cciie op 12 Mei 1 903
gehouden buitengewone vergadering Ii un subsidiehesluit zoodinig gew]]zigdl , dat aan het slot
van het daarbij onder A 20 bepaalde, voor cle woorden cle gronden langs den Anier" wordt
gelezen de gronden langs den linker- of zuiclelijken oever van den Amer'. Dit wijzigingsbesluit
is hierachter als bijl. VII afgedrukt.
DE tiI \ï)lRTN(i.

Met cle uitvoering van cle toegezegde werken is in 1904, het openingsjaar van den Maasmond , begonnen door den aanleg van de doorgaande bekacling tcissehen het Keizersveer en liet
Spijkerboor. In de niaanci Mei itit1igevaligeIi , kwam dit werk in November gereecl. De kade,
aangeduid op plaat VI , volgt achtereenvolgens zooveel mogelijk cle bestaande kaclen langs de
rivierzijcle van den Groote Kurenpoicler, den Steen van Kloosteroorcl liet Oostelijk Snijderspolclertje, den Allarclspolcler en de Fortcnn , onder afslcuting van cle tusschengelegen wateren
zooals liet \Vijclvlietsche gat liet K roninie 1-lolleke enz. 1 )e bestaande kade van den polder
cle Volharding" lag te ver rivierivaarts , zooclat de nieuwe kade dwars door den polder is
gelegd en de daarbuiten gevallen smalle terreinstrook door afgraving tot rietgors is teruggebracht.

293
Evenzoo is het griendpoldeitpe
,,de Noorder 1Quc' buiten de
hel tdmct LehIeVen en voor aardhaling çebruikt; de fgravincen
zijn uitcevoerd tot het peil van
Dc kade is mncelecd
met eene kruinshreeclte van
1-30 M. op het peil van

M.

met cciie toiiroiidte van
0. 10 M. daarboven een buiten-

beloop van 5 op 1 , een bi,nenb(2loo1) van 2 11 op 1 en een
hinnenberm van 6 M. breedte
oploopende van 2.20 M. -4-N.,\.P. tot 2.50 M. + N.A.I.,
waarop ccii 4 M. hreecle landliet lich aam van de
kade is opcespotcn uit rivierzand het ni teiibelo p is ter
dikte van 1 M. met klei bekleed
het bin nenbelce p met 0.30 \ 1.
en de kruin niet i M. len
normaal cl\\ arsprohel is afebeeld in hc. 83 . De duikers
scheringen en rijzen laadplaatscn
zijn hij den kadeaanleg voor
zo( veel no( dig vernieuwd. i)e
verhooging is ter verkrijging
van een geleidelij k verloop, nu
eens aan de binnen- en dan
weer aan de buitenzijde van de
bestaande kaden aangebracht.
in den zomer van liet aar
1

o5 is cle kade van den Peere-

booni polder verhoogd cii verzwaard tot het peil van 3.35 M. -4-NA. P., niet cciie tonr( )ncltc van
0. 10 M. daarboven, cciie kruiiis-

breedte van 1.30 i\1. en beloopen
van 2 tot 3 op i aan de huitenzij cle
en 1 op

1

aan cle binnenzijde.

v

-
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1:iiiclelijk werden op 30 }\ugustus 1905 de hier joven sub 3 en 4 genoemde kaden aanbesteed daaronder was de verlenging van den strekdam tegenover D ri ni mcle n tot liet Gat van
den Binnen Nieuwen Steek nog niet begrepen wl de opname van den p(>Idlel Middelste Jannezand in de hekadmg ten zuiden van de Lepelaar. De werken bestonden uit
0 het maken van eene kade, aansluitende aan de Lepelaar en loopende langs de Westzijde
van het Bovenste Gat van het Zand en van het S p1keiioor over cle polders Middelste Jannezand , St. Jansplaat en Onderplaatje en voorts langs de Noordzijde van den Amer tot nabij de
benedenpunt van den strekdani tegenover Un m melen. De getiibeiveging in het Zijkgat en
het Zuiderat van cle Plomp zou door eene te vormen waterleiding achter de kade in stand
worden gebonden. 1-let Middelste Gat van het Zand werd door de kade afgesloten , doch door
te graven waterleidingen in verbinding gebracht met liet Middelgat van de Plomp , terwijl in
den dam door liet Zuiclergat van de P10101) cclie opening was ontworpen
2°.

liet maken van cciie kade op liet benedendeel van de Toontjesplaat

3°, het maken van cciie kade op de lQietgijster en liet Moken H lleken tnssehen liet
Noorden Gat van de Plomp en het Gat van de Kerksloot
4°. het maken van eene kade op den Annitpolder en de llftplant tot de aansluiting aan
den polder 1 Jonderd en 1 )ertig , tussclien het Gat van de Kerksloot en liet Gat vaii dcii Binnen
Nieuwen Steek.
In September 1905 met de uitvoering (lezer werken begonnen , bleken de eigenaren van de
Middelste en de Benedenste jannezand zich evenwel tegen den kadeaanleg te verzetten, in verband
waarmede in Maart 1906 met den aannenier eene overeenkomst werd aangegaan tot wijziging
van de richting der op liet Onderplaatje ontworpen kade en in Juli i 906 cciie overeenkomst
tot weglating van liet gedeelte der kade langs de \Vestzijdc van liet Bovenste Gat van liet Zand
en van liet Spijkerboor. Overigens werden de omschreven werken in October 1906 voltooid.
De kade langs cle Noordzijde van den i\iner heeft in hoofdzaak hetzelfde dvarsprofiel als
cle aangelegde kade beoosten liet Spijkerboor ; alleen is de lieP ing van liet hinnenbeloop , al
van flg. ''3
naar cle meer blootgestelde ligging, verflauwd , zooals uit cle clwarsprofielen / en
blijkt. De kaden op de ioontjespliat de Rietgijster , liet Moken Holleken , den Annapolder
en de Elftplaiit hebben liet in fig. $3 d aangeduide profiel. De bijkomende ierken waren in 't
algemeen dezelfde als clie hij den kadeainlcg beoostcn liet Spijkerboor.
Op 25 Maart 190$ werd vervolgens aanbestenl de aansluiting van de evengenoemde bekaching
langs den rechteroever van den Anier aan den pold1er ,,Lepelitar", hewesten de ,,Benedenste
Jannez;ind" om. Einclelijk zijn op de Staatsbegrooting voor 1 po$ de benoocligcle fondsen uitgetrokken voor de vloedvrije afsl niting van liet Jeppegat , de betecigeling van liet Steurgat , met
behoud van een zeilgat , en cle verruiming van de \Vcstkil. De doortrekking van den strekdam
tegenover 1) ri iii iii cle n tot liet Gat van den Binnen Niecnven Steek zal evenwel achterwege
kuniien blijven.
Voor den kacleaanleg heeft uit den aard der zaak geen ( nteigening plai-its gehad. Met de
betrokken eigenaren zijn contracten gesloten , volgens welke cle in te nemen terreineii kosteloos
ter beschikking van liet Rijk werden gesteld , doch waarbij aan cle eigenaren cciie vergoeding
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wegens gemis van gewas tijdens de uitvoering der werken, werd toegekend. 1)c ingenomen
terreinen bleven het eigendom van de bedoelde eigenaren en de gevormde kaclen werden, nadat
zij gedurende dén winter bij het Rijk in onderh nici waren ge\\eest , kostelo ei aan de eigenaren
van den onclergr( nd overgedragen zoodat het Rijk daarniede geenerlei benioeiing weer heeft.
'Ier ver ki-ijging otil den benoodigden kleikrond voor de bekleedmg van de kuden, zijn eenige
claai'buuiten vallende gronden van het \ l( ken H Ileken en liet 'cnuerpui)lcler tje aangekocht in 't
kelieel cene oppervlakte van 30 TT.1\. 4 1 A. waarvoor een bedrag van / 5 133150 werd besteed.
1 )e kosten hebben bcd ragen als volgt

1

(3-ron daan kOo1) .......................................

51

36.50

hestek Ni 52 dienst 1900-1 905 , wegens het maken van
cciie doorgaande bekading tusselien Ke i ze rs veer en het Spijkerboor langs de noordzijde van het benedendeel der nieuwe
rivier de \[aas ..........................................

1

97,089.92

Vergoeding wegens gemis van gewas ................. ....284.-

97 ,3 73 .92
Bestek N. 6i , dienst i 903--T 906, wegens het verh ogen
en verzwaren van de kade van den Peerebc)ouuupolder, oostwaarts
van den Keizersweg ..... .. ...............................

6,650.—.

f

Vergoeding wegens gemis vaii gewas.....
............... ..21 2.—
- --- ,,

6,$6.-

Bestek T\0. 1$ 1 , dienst 1 905-1907 , wegens het maken van
bekadingen uitgaande van de Lepelaar,, langs cle \Vestzijde van
het

Ik wenste (at van het Zand en van het S1uijkerboor , en

langs de Noordzijde van dcii -'t nier tot den polder 1-londerd en
dertig met bijbehoorende werken ...........................

1

\ergoeclmg wegensgemis van gewas
........... ........ ..

313,615.215
6,980. - -.-- - ,,

320,595.215

Bestek N 3. 57 , dienst 190$ , wegens het aansluiten der bekading langs den recluteroever van den

nier beneden liet

pij kerboor aan de omkadi ng van den polder ,, Lepelaar" (aanneuuu ngssonu) .............................................

1.

79,800.—

Vergoeding wegens geiuuis van gewas .....................

T
--

-

'I'e zanien .....

79,85$.—.

.

556,220.633
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HOOFDSTUK XII. BIJKOMENDE WERKEN.
1i\(GIi\VIkK IN DE \I.\A5.

In liet voorjaal- van 1904 werd de bodem van de Maas, op ecnige ondiepe plaatseii onder
Ammerzodcn, Nederhem ert, Aal ho rg, \V ij k, Veen en Poecleroven uitgecliept, teneinde
hij de als gevolg van de in dat jaar voorgenomen opening van den Maasmond te verwachten
verlaagde rivierstanden cciie vaardiepte van 2 M. voor de Maasvaart te kunnen waarborgen.
De opgeruimcle hoeveelheid bedroeg 149,600 M , gemeten in liet profiel van herkomst de
diepte van opruiming 42 d.M. beneden M.R. (1871

1 SSo)

overeenkoniende met de diepte van

de scheepvaartgeul in de nieuwe rivier.
RE( II.nI:InI:N1 )I PL!! .$Ci 1.\IJY.

In 1886 werd eene registreerencle peilscliieil gebouwd op cle separatiepunt van liet Oude
Maasje en cle l)onge , ter vervanging van de registreerencle peilschaal te Kei ze rsveer, clie, in
verband met cle vereischte verbreecling van de rivierbecicling aldaar, moest worden opgeruinicl.
De genoemde separatiepunt was voor de plaats der peilseliaal als 't ware aangewezen, omdat cle
nauwkeurige kennis van de waterstanden aan het boveneincle van den Amer, alwaar de Donge
en de Bleek- en Oostkil uhnionclen in verband met de Maasmondwerken 000dlig was. Het uit
hout samengestelde gebouwtje , onder zinken dak , is geplaatst op eene met hasalt verdedigde
N.A.P. Het werktuig kwam in den aanvang van
terl) , waarvan de kruin ligt 01) 4.56 M.
1887 in geregelde werking. Sedert i Mei 1 890 zijn de door den Algemeenen Dienst van den
\Vaterstaat verzamelde clagclijksche ivaterstanclen opgegeven naar cle pcilschaal aan den mond
der Donge , in plaats van naar de voormalige peilscliial te Keize rs veer.
In 1906 werd een registreerencle peilschaal gebouwd in liet buitenbeloop van den zuiclerrivierclijk bcven de brug hij 1-leus cle n. Het gebouwtje is van steen onder zinken dak. fiet
toestel werd 0 1 Mei 1907 in geregelde werking gesteld.
-id !!I'i!KLc; ii:

In de jaren 1905 , 1906 en 1907 werden eenige werken uitgevoerd tot wijziging van de
schipbrug over de Maas te He cl cl, nooclig om clie brug te kunnen gebruiken bij de lage waterstanden, welke als gevolg van cle Maasmonclverlegging hij 1-1 edel kunnen voorkomen. Die werken
bestonden uit het insluiten van de houten funcleeringen van de lancllioofclen en den pijler door
betonkoffers , het verlagen van cle lniclhoofclen en den pijler en van de jukken der vaste brug
liet verlagen van de toegangswegen liet bouwen van een dag- en nachtverblijf voor liet brugpersoneel , liet uitdiepen van cle rivier, ter weerszijden van cle brug en van cle schipbrughaven,
het vei-sterken van de verankering en van cle bewegingswerktuigen , het maken van lage landvan ier jzeren rgscepcnvn
h
grootere
hooftlen met toegangswegen , benevens liet
afiiietingen clan de in gebruik zijnde houten schepen , met verbeterde vijzelinrichtingen en
koppelingen.
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TE I\lJ'11i,.

De door uitbac gering van de rivier, ter weerszijden van de schiphrug te lied ei en van de
schiphrughaven verkregen grond werd ten dccle gebruikt om in de westelijke helft dier haven
cciie helling en een platean te maken, ten behoeve van cciie herstellings- en beivaarplaats voor
brugscliepen en sluisdeuren. De inrichting bestaat uit eenc houten loods op steenen voeting,
cciie liellingplaats , drie helimguagens en (le noodige hewegingswerktuigen.
1'( )NI\C1ltIVF.N IN iii; 1, 1r\v.\lI:kIx(ss1,tl

\\\ 11: 011)1

1)11Zl:.

In de jaren 1905 en 1906 zijn in twee van de vier openiiigen van de schotbalksiuts in de
Oude 1 )ieze te C rvecoeu r Stonevschuivcn aangebracht. Deze inrichting was gewenscht, omdat
in den nieuwen toestand bij storniweder spoecliger eene verhooging van den ivaterstanci in de
Maas kan ontstaan clan voormaals en liet dan niogel ijk moet zijn de openingen van cle uitivateringssluis spoedig af te sluiten , ook al mocht reeds eenie stroom naar binnen trekken.
Bovendien geven tonevschiuiven cclie betere afsluiting clan scliotbalken, hetgeen voor de handhaving van liet Diezepeil, tijdens lage \Iaasstanclen van belang is.
\V11dR :N liii \V0)LDI1cl 1E\1.

in verband met de verzwakte stroomschu ring in den nmncl van de i\iaas bij \V o u cl r ie lie in
als gevolg van cle afsluiting bij \ n dcl, ondervond de scheepvaart hinder van verondiepingen
in cle verbindi ngsgenl van cle Maas niet liet vaarwater in de Boven-Merwede en voor cle aanlegplaats te \V o ci cl r ie Ii ciii. Door versnial hing van den mond der Maas en uithouning van den
liikeroever der Hoven-Merwede kon in de behoeften van de vaart ivorclen voorzien.
De overigens 01) de Hoveli-Mer\\ ccle uit te voeren werken in verband niet cle gev Igen
van de afsluiting van de Maas hij A n ci cl , zijn nog in overweging.
N )*il:N.

De kosten van de bij koniencie werken hebben bedragen als volgt
Baggerwerk in de Maas.
Bestek N°. 46 dienst 1904, wegens de uitvoering van baggerwerk in cle rivier de Maas in liet riviervak Diezemoncl—

1

\Voudricheni .............................................

31,500.---

Registreerende peilschalen.
Bestek N°. $8 dienst 1886 wegens het maken van een drijverbuis, terp en geD )uwtje voor cciie zeifrcgisteercnde pei1scliial aan
den linkeroever van liet Oude Maasje nabij den mond der Donge. f
Overeenkomst wegens liet leveren en stellen van liet zelf-

4,671.

registreerencle werktuig .................................... ..

1,075.
5,746.-

Te transporteeren .....j

37,246.3$

J/oo/09/?/X .VtT. Bij/om//a'c

29$

LrXc;/.

Transport.

/

$ 7246.

Bestek N°. 236, dienst 1905 , wegens het maken van ecn
peilpsit en gebouwtje met bijbehoarende werken voor een regis.

treerenden getijmeter aan de \Iaas nabij 14 eu sd en

1

49$ 3.—

In orde brengen van het instrument , afkomstig uit den
getijmneter te Seliellingwoude ..............................

57.—
4,990.

Schipbrug te Iledel.
Bestek N°. 159 , dienst 1905 , s\ egens het uitvoeren van
cenige werken aan cle schipbrug te F1 edel en hare toegangswegen in verband met de gewijzigde waterstanden op de rivier
deMaas ................................................

J

29,838.01

Bestek N°. 16o, dienst 1905 , wegens het uitv eren van
bagger- en grondwerken ...............................

.....

10,845.-

Bestek N°. 107, dienst i906, wegens het leveren en aanbrengen van vier ijzeren brngschepcn .........................

25.076.95

Bestek N°. i $o , dienst 1906 , wegens het maken van twee
lage landhoofden ..........................................

9,957. 75,716.96

Te zamen .....
Besvaar- en herstellingsplaats voor sluisdeuren te Empel.
Bestek ". 20$ , dienst 1905 , wegens het maken van eene
bewaar- en herstellingsplaats voor sluisdeuren he\\ esten de schip-

./

5,400.—

ring aan de benedenzijde der schipbrug ..................... ..

4,211.26

brugli aven te E mfli ei .....................................
Bestek N°. 134, dienst 1906, wegens het leveren en aanbrengen van werktuigen met bijbehooren, ten dienste van de
bewaar- en Ilerstellingsplaatsen in de schipbrughaven te LIII pel,
en van ankers en staaldraden voor het verbeteren der veranke-

Te zamen .......-

--

-

,,

9,611.26

Stoneyscliuiven in de uitwateringsslnis van de Oude Dieze.
Bestek N°. 170 , dienst 1905 , w egenS het leveren en aanbrengen van twee
stoneyschuiven in de uit\vateringssluis in de Oude Dieze te Crs'ecoeur .......i6, 147.715
\\erken bij \Voudriclmeni.
Bestek

\°. 149, dienst 1907 , wegens de uitv( ering van krib- en bagger-

werken nabij \V ou di clm cum ............................................. ..
'l'otaal .....

26,558.295

.1. 170,270.23

VIERDE AFDEELING.

ADMINISTRATIEVE REGELINGEN.
IDe administratieve regelinge

i

(Staatsbiad N. 4) tot het verleggen van de uitmonding der rivier de Maas gevorderd werden
zijn reeds ten dccle in de verschillende hoofdstukken van de voorgaande afcleeling aangeduid en
kunnen iv irden onderscheiden in
a. de wettelijke voorbereiding
3. de regeling omtrent dc uitbetaling van de, in dc kosten van den Miasmond verleende
snhsiditn
C.
(t'.

het overleg inzake de inrichting van sommige werken niet liet oog 01) clefensiehelangcn
liet in liet subsidicbesluit der Noord-Brabantsche Staten (zie bijl. III) onder -\ 30 bedongen

overleg , en
C.

de vergunningen en de ontheffingen, in verband met de naleving van de vestingivet

cle ii inderivct , liet reglement van politie op de zee- , rivier- en kanaalwaterkecrende dijken en
kaden in

0(1 rd

- B raba n t en de daarin gelegen sluizen en werken, liet reglement 01) de waterleidingen in No o rd- B raban t liet rivierpolderreglcnient van G cl der land, de keuren van sommige
waterschappen , enz.
In verband met de verlegging van den \1aasnwuid, zijn voorts in Noor c1 - II r ah a n t ondersclicidene waterschappen opgericht geivijzigcl of opgeheven de opsoniinmg daarvan ligt evcn\vcl
buiten liet kader van dit werk.
\V1 TTI1I1 1ç1

1\ ii•:ni;iinxi;.

liet algemeen n nt van de werken tot verlegging van den Maasmoncl werd achtereenv( lgens
bij de na te noemen wetten verklaard.
(Staatsblad N°. 234), te" behoeve van de vorming van
liet riviervak Helcind—IDongemoncl , cle normal iseering van den \ nier en den aanleg van cle
1 .

\ Vet

van i 1

December

1

laterale kanalen , de wegen en de hijhelioorencle werken tot herstel van de afwatering, dc ivaterverversclung en cle ivinterbevloeiing van cle doorsneden limndstreek en van de gcnieenschtp te
land en te water.
I)e aanwijzing der te onteigenen perceclen had plaats bij cle Koninklijke Besluiten van S Juli
086 N 3 . 20 cii 12 September I90 W. 27.

$00

2°. \Vet van 2 Januari 1892 (Staatsblad N°. 5), ten behoeve van de verruiming van liet
1 Ieusdensch kanaal.
De aanwijzing der perceelen had plaats hij de Koninklijke Besluiten van 6 Augustus 1892
N°. 57 en 14 November 189$ N°. 40.
3°. \Vet van 29 October 1892 (Staatsblad N°. 240 ten behoeve van cle afsluiting van de
Maas be Andel.
De aanwi zing der perceelen had plaats hij Koninklijk Besluit van 19 Juni 1893 N°. 8.
4°. \Vet van 1$ December 1 $92 (Staatsblad 117 . 272) ten behoeve van den aanleg van een
afwiteringskanaal van 's Iie rtogen bosch naar 1) ron gele ii C. a.
De aanwijzing der perceelen had plaats bij Koninklijk Besluit van 15 Februari 1894 N°. 25.
5°. \Vet van 7 December 1894 (Staatsblad N°. 201), ten behoeve van den aanleg van een
scheepvaartkanaal van Engelen naar de 1 lenritttewaard.
De aanwijzing der perceelen had plaats bij Koninklijk Besluit van
6°. \Vet van 13 Juli 1895 (Staatsblad W.

III),

jo

Juni 1895 N°. 44.

ten behoeve van cle werken voor de

afwatering der gronden gelegen ten zuiden van den ii ieuoen Maasniond, tusschen V lij ni en cii
de Donge.
De aanwijzing der perceelen had plaats bij Koninklijk Besluit van 9 Jan nari 1 895 N . 6.
7° . i)eaanwijzing der te onteigenen

perceelen,

ten behoeve van den aanleg van ccii clij k

tot heteugeling en tot afsluiting van de Heerewaarclensche overlaten had op grond van art. 62
der wet van 2$ Augustus 1851 (Staatsblad N°. 1 25) plaats hij Koninklijk Besluit van 24 October
$89 N°. 132.
De gronden welke werden benoodigcl voor de werken ten behoeve van de op cle Donge
en de Bleek- en Oostkil loozende landen , zijn zonder behulp van cciie onteigeningswet , oudersliancls aangekocht. De door cle bekaclingen langs den Amer en cle Donge ingenomen gronden
zijn door belanghebbenden beschikbaar gesteld en bij hen in eigendom gebleven.
De voor de onteigening en voor de uitvoering der Maasmondwerken benoocligcic fondsen
werden jaarlijks 01) de betrokken artikelen van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting aangevraagd.
Bij de wet van 7 December 1903 (Staatsblad N°. 31 1), tot verhooging en aanvulling van het
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor liet clienstjaar 1903,werden fondsen toegestaan
voor de opening van den Maasmond en de afsluiting van de 1 leerewaardensclie overlaten bovendien werd daarbij wettelijk gesanctionneercl de afkoop van de 01) liet Rijk rustencle verplichting
tot liet eventueel door stoonihemaling 01) peil houden van de gronden langs den Anier, door de
toezegging van de in hoofdstuk Xl van de 3 afdeeling beschreven bekiclingen en bijkomende
\verken, langs de noordzijde van dcii Anier en in den Bieshoscli.

11/1/ l//ist/vl/h'c'e
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Dc toekcnniig van de Rikssubsidie in de kosten der verliooçinc van dc \Vaaldijken werd
crecelcl bij dc ivetten van

J nh 1 )99 (Staatsbiad N. 182), 12 Januari 1903 (tic;itsbla(1
N°. 10) cn 5 Juni 1905 (Staatsbiad N. t 66.
22

111 koninlsl i1k Bcsluit van 31 October 1894 N. 170 \verd vastpesteld ccn .. bijzonder rele,,iiicnt van pohitic voor dc krachtens de ivct van 26 januari [)93 (Staatsblad Ni 4) in aanlcg
zijnde rivier de ?cIae voor zoovcr die voor liet openbaar verkeer is of zal oorden opengesteld,
en liet 1 Icci Icnsch kanaal."
Bij Koninklijke besluiten van 5 Februai'i 1 9ol, weiden vastgesteld een Bijzonder regie,,nicnt van pol itic voor dc brng over liet 1 Ieusdensch kanaal te N cd c ru ciii er t" (Staatsbltd
,,N°. 67) en ccli

Bijz)nder reglement van politie voor de scliutsluis te .\ ii dcl en 11tre toe-

,,Ieidmgsknialeii (Staitsblad N°. 68).
Hij beschikking van den Minister van \Vatcrst;tat, 1-landel en Nijverheid, dd. 21 i\lci 1906,
N. i 6
blad N
J]c;gai/lc

werd bepaald .dat de nicnwe rivier, die i ugevi lgc de \\ et van 26 Jan nari 1883 (Staatsgevormd is tusschen Iie cli k h ci i ze n en den Amer, den naam zal cirageti vaii

.1

Jidas."
51 eslI11:\ IN !11

KnSII.\ \ .\N 11\

I\A\tuNIc

[ngevnlgc liet besluit der Staten van Noor cI-il ra b a it

cld. 15

Juli

t

tio gewijzigd bij

4 Juli 1883, is in de kosten van de Maasiiionclverlegging met ccii bedrag van
f i , 000,000.— uit de Provinciale kas bijgedragen (zie de bijl;igen III en V). lii \erbn1dl niet
cle geto (ïcii regeling ten aanzien van de .\ iuerkaden , werd dat bes) nit, wat de voorwaarcicii

besluit van

betreft , onder dligteeldening van 12 Mei 1903, anclermail cenigszins gewijzigd (zie bijl. Vii).
1 let \Vaterschap ter bevordering der verbetering van den \Vaterstaatstoestand in liet noordoostelijk deel van No r d-ll rab int heeft aan het Rijk cciie subsidie van / 2,000,000.— in de
kosten van dcii Maasmond verleend .1 )e daartoe tusschen den Sta:tt der Nederlanden en liet
\Vaterschapsbest uur gesloten ovcreenk insten

reshi. gedateerd

23

1 iril i

o en 30 .\ugustns

zijn als lujlagen IV en VI hierachter afgedrukt.
Zooals bi iï kt uit bijl. V

en bijl. VI , art. i h , zou de cntbetaling van cle genoemde

subsiditn geschl ieclen in tcriiiij nen , naarniatc van de vordermg der werken in 't algemeen en
van clie tot betecigel ing der Hccrewaarcicnsclie overlaten in t bijzonder.. :\angezien deze over184 een peil canwezen van 7 M. + \ .1?. aan cle Rijkspeilsehiaal te
S t ..\ n d r ie s ( \\aalzijcle ) , en daar voorts met cle uitvoering der Maasnionclwerken in t i6 een
laten op 1 November

begin was geniidt , noochigcle cle Regecring liet \Vatersehap voor X.O. N w r d.-B ri bi n t, tegen
het einde van lX 87 cut over te gaan tct cle cntbctahing van den eersten termijn. 1-let waterschapsbestuur iveigercle zulks evenwel, oniclat de tusschen cle eigenlijk gezegde , van Rijkswege
betecigelde overlaatsvakken gelegen onverclecl igde p;irticcil icre- en poiclerloiclen , welke over eene
aanzien] ijke lengte cle \vaterscheidhing tcisschen cle i\Iaas en de \Vaal vormden (zie lig. 62), onveranclercl in stand waren gebleven en zelfs niet bij liet Rijk in onclerhocicl waren overgegaan.

Admzizzs/,-efzez'e .Z'kcje/zîiçcn.
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Niettegenstaancie clie kaclen zoo na mogelijk de overeengekonien hoogte aanwezen achtte NO.
Yoo r d - Drab a n t zich cla;irdoor niet volgens de bedoeling der gesloten overeenkomst tegen het
\\aalwater beveiligd. De weigering tot betaling gaf cle Regeering aanleiding eene rechtsvorclering
tegen het ivaterschi1 )shestuur in te stellen , doch dit proces werd korten tijd later door de
inmiddels opgetreden nieuwe Regeering gestaakt en de uitbetaling van den eersten termijn had
eerst in 1892 plaats, toen van Rijkswege een doorgaande betcugelingsdijk door liet terrein der
Heereivaardenselie overlaten was gelegd aansluitende aan de bandijken der ivederzijcls gelegen
polderdistrieten. De provincie N 00 rcl -13 ru ban t heeft harerzijds den eersten subsidietermijn
hoewel onder potest in

iS betaald.

1

De opening van den i\laasnioiid en de afsl uiting van cle 1-leerewaardensche overlaten hebben
eenige jaren later plaats gehad dan aanvankelijk kon worden verwacht. De oorzaak van clie
vertraging moet voornamelijk worden gezocht in het langdurige overleg, dat omtrent de werken
ter voorziening in de belangen van de

do

rsneden lanclstreek moest worden gevoerd niet het

provinciaal bestuur en niet de belanghebbenden. Daar zich. nu , als gevolg van clie vertraging,
de voordeelen van de scheiding van Maas en \Vaal niet zoo spoedig zouden doen gevoelen als
aanvankelijk nioclit worden verwacht ondervond liet bestuur vuui het waterschiitl) voor N.O.
Noor cl - Drab a ii t niocielij kheclen niet de regel ing van den omslag over de gronden en is het
verplicht geweest de benoodigde fondsen voor ccii aantal termijnen van cle bijdrage aan liet
Rijk door leeningen te vinden. In verband hiermede drong liet \vaterschapsbestuur er in

1

bij de Regeering p aan dat de betaling van de volgende terulijnen zou \vOrden opgeschort
tot na (le volto ding van de Maasnioncl\verken

1)e billijklieicl van eenig uitstel van betaling

erkeuinende is cle Minister daaromtrent niet liet waterschapsbestuur in overleg getreden als
gevolg wuiarvoi de overeenkomst van 30 Augustus 1883 den 1 ya Maart 1 poo is ge\vijzigcl
zooals in bijl. VIII is aangegeven. 1 let waterschapsbestuur bleef evenwel moeielijkheden met
eene doelniatige repartitie van de bijdragen over debetrokken gronden onder vinden
en daardoor
tevens met cle uitbetaling van cle volgende termijnen aan liet Rijk. In verband hiermede heeft
cle Minister zich andermaal tot overleg 1-e1-ciel verklaard en is cle overeenkomst , onder dagteekening van 19 Januari

1

po6 op nieuw gewijzigd in dien zin , clmt een nieuw uitstel van

betaling iverci verleend, evenwel niet dan nadat in den boezem van het waterschap eene regeling
omtrent den omslag der kosten was verkregen. De wijziging der overeenkomst, dd. 19 januari
1906, is hierachter als bijl. IX afgedrukt.
De uitbetaling van de bijdrage der provincie N oo rcl - Dr al:) an t heeft, (I)vereenkonistig liet
bepaudcle in het subsicliebeslu it der Staten pluiats gehad (zie bijl. V).

Op 3 November

1852

is tussclien den Staat der Neclerlanclen eenerzijcls en den 1 )ijkstoel

van liet polclerchstrict Bonuneler\iaard beneden den i\Ïeiclijk , het bestuur van dcii 1)orpspolder
van Brakel en liet bestuur van den Dorpspolder .Poucleroijen en Zuihicliemu beneden den 1\leidijk
anderzijds cciie overeenkonist aangegaan tot het doen van voorzieningen ten behoeve van het
,,stellen van inonclaticn in den Bonimelerivaarcl beneden den \1eidijk'. Hiernaar zijn cle afsluitings-

I1/mi/zstI -( r/z2ee Ri'gc//giz.

werken Val] de
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hij )r ii (tel VOOr ZOOVeel ilO(I)dig ingericht terWijl ook overigens omtrent

(le plilnileil voor die iierl<eii ()\Lrleg niet dcii Min btcr van () nog heeft plaats gehad. Lvemiva

0

is vooraf in overleg getreden omtrent sommige werken Val] liet keizersveer.
iii-i

vi-:ai

\I1I' ;Li1:I'UTI-:l-:II)L Sl'\II-.N v\

NmI-nk\L\N1.

i]igeV()lne liet )ep:lnlde in liet s(ihsidie-beluit dci- Staten van Noord -llrab a nt sub A 3,
nioest ten aiin-/.ien van de voorzien lig in verschillende belangen aangaande dell \\aterstaatstoesttiid (ler

lallelstieuk in uvei-leg worden getreden niet Gedeputeerde Staten die

helm]gheli)beiideii \'Oorat zouden Ii()oreii. 1)it overleg betrof de werken ter voorziening in
\. de nhtw;Itering van
. (le landen langs liet Oude /2Iaije
/2. de lage 11)ongepolders
C.

(le landen

gelegen in liet iiiuiidatiegebied van de 1 )oiiiniel en dc \a hij s 11e

toge mibosch
11. liet door stoombemiliiig op peil houden van de ak\ateriiigskanalen voor de lauideii
onder ;-\ e en /) geiioeiiid zulsinede van de Bleek- en ( )ostkil
C. liet door stoombeiiiahng op peil houden van de gTOIi(leli liLlidO den \iiier, \\iuuineer zulks
g mocht blijken.
\( )Ot5 \Vas in het oog- te houden dat de bil(Irage van een liii II ioen gulden uit de 1 )r )vincil1e
kas aaui liet Rijk \\as verleend onder you rivaarde dat voor de uit te v leren werken als grondslag
zou wonden genomen de ineergenoemde Nota vui dcii iloofthiigeiiieur Ru si , cld. S Juni i
als bi1 lage 1 hieiieli ter afgedrukt,

111

die nota wordt ter zake opgemerkt (lat lJehtl\e de

Voorziening in (le waterlossing VaIi de hierboven onder Â genoenide 1indstrekeui te zijner tijd
nog drie belangnij keaangelegenheden in overleg niet Gedeputeerde Staten van No 0 id -11 ra ba it
za mdcii

moeten oorden geregeld , niimel ij k liet irrigeeren van de luitenp Idlers de scheepvaart-

gemeenschap van (le 1 alligstrLatsche (lorpen niet de uien o e S Vier en de middel en

0111

(le gemeen-

clnmp tusschlen de wederziids gelegen landstreken te onderhouden.
Naar gelang de betrokken onderdeelen van de werken tot verlegging van dcii /2Iuasmond
voor uitv( lering in aaiinierking kwamen is ter zake van Rij kswege liet overleg niet Gedeputeerde Staten aanhangig geniadst waarna behuighebbenden (loor dit Lollege telkens werden
gehoord. Luigdurige onderhandelingen en gedachtenwisselingen , zuoilie(le uitvoerige terreinoplielflingen plannen en h.a stenherekeningeli zijn d1aurvalu liet gevolg geweest, you ri1 ten aanzien
van de afwatering der streek bezuideli (Ie nieuwe rivier tusschen VI ij men en de IMuige , (le
ufwatening van de lage D Ingepolder 5, die van de Bleek- en t )ostkil en die vaui de handen in
liet inunditiegebied van D mmcl cmi \a. In de betrokken h( of (1121 ukken van de derde afdeehing
is liet verloop (hier onderhandehi uigen wat de hoofdzaak betreft » bereids \erineld , terwijl overigens
in liet onderstuauide overzicht van de vergunningen cii ontheffingen, in zake erbodsbepahingen
van polderreglementen enz. rlubrieksge\vijze de voornaamste gegevens zijn verzameld.
' Fen

aanzien van liet inundatiegebied van Doinniel en Aa is in hoofthstuk X (her derde

é(/)I/ iJ//stIvt?'z'e lécgi/iiigiii.

04
afdeeling iecleeleeldt
g

e

te

g van den \inister,, toe

leidde, dat door de betrokken lioofclingenieoi-s van het Rijk en de Provincie te ziimen een
kanailplan werd opgemaakt zijnde liet eerste ontwerp voor liet thans in uitvoering zijnde
af\vateringskanaal van '5 11cr togen bosch naar Dr o ii ge1 en. Daaraan sloot zich eenige jaren
e Dieze beneden 's iie rtoge n bosch aan
ser ken van d
later liet overleg omtrent de afisluitingw
zooiiiede dat omtrent de irrig atie van de polders beivesten die rivier. Met betrekking tot het
laatstgenoemde onderwerp zij ii thans nog enkele punten aanhangig.
Het overleg omtrent de onder C genoemde verplichting tot het eventueel (1001- stoombemaling op peil houden van de gronden langs den Amer, heeft , blijkens het medegedeelde in
hoofdstuk Xl van de derde afdcAirig, tot eene schikking gevoerd, volgens welke het Statenbesluit
zoodanig is gewijzigd , dat liet kijk van die verplichting, ten aanzien van de benoorden dcii
Ainer gelegen gronden is ontslagen (de bijlage VII), wantegenover liet Rijk zich evenwel heeft
verbonden tot liet maken van eenige bek;idingen en andere werken aan de noordzijde van de
Bergsche Maas en den Anier.
Sedert cle 1-1oofdingenieur RUSE zijne belangrijke nota van S Juni 1880 opstelde , is, in
overleg niet Gedeputeerde Staten van N oord - ii rab an t en belanghebbenden, besloten om voor
de bedding van de nieuwe rivier tusselien 1-lagoort en Ke i zersveer niet (lie van het Oude
Maasje te volgen , doch een meer noordelijk gelegen tracé te kiezen en liet Oude Maasje te
bestenimen voor de afwatering van cle streek bezuiden cle nieuwe rivier, de irrigatie van de
buitenpolders en de scheepvaart op cle I.angstraatsche havens. 1 )aiirtoe zou liet Oude Maasje
bij Ke i ze rsv eer \vorden afgesloten en van de noodige middelen tot liet lossen en inlaten van
water voorzien , terwijl ten behoeve van de sclieepvaartgenieensehap zou worden overgegaan
tot liet stichten van cciie schutsluis naast de afdamniing en liet uitdiepen van cle Lingstraiitsche
havens (zie hieromtrent de hoofdstukken 1 en V van de derde afdeeling). 1enige jaren later is
evenwel , weer in overleg niet de Provincie en belanghebbenden , nader besloten om liet Oude
Maasje niet af te sluiten (zie hoofdstuk V van de derde afdeeling) , als ge» Ig \vaarvan de védr
den aanvang der i\Iaasniondwerkcn bestaande verhoudingen, aangaande de irrigatie van cle buitenpoicleis en de scheepvaartverbiiiding van de Langstraitsclie dorpen , niet zijn gewijzigd.
T let gepleegde overleg leidde ten slotte telkens tot een besluit van Gedeputeerde Staten,
waarbij liet betrokken onderdeel der werken werd goedgekeurd of tot een besluit van liet
betrokken waterschapsbestuur, waarbij, in den vorm van eene ontheffing van verbodsbepalingen.
de vergunning tot uitvoering werd verleend. De volgende staat geeft een overzicht van clie
besluiten en van de belangrijkste (1cr overigens vereischite ontheffingen van verbodsbepalingen.
\Vaar in de vijfde kolom van (heil staat twee clttunis zijli vernield , heeft (le eerste betrekking
op het besluit van liet witerschipsbestuur en cle tweede op cle oeclkeuriig van dat besluit door
Gedeputeerde Staten.

/ozt Z'a/l z'erg7l11/11/lgv/1

-

30

STAAT VAN VERGUNNINGEN EN ONTHErFINGEN.
liesi uit tot vergunning
of ontIieIIin.

1 10061stukken

-

VJn (I
derde

0

\ induidiit

Ondvi dccl dei

afileeli n
T

2

-

3
Vorming riviervak 1 )ussensche
Gutel - 1 lolleke
lui Keizersveer.

2

1

1 en V

Idem.

Vorming riviervak Hooge Maas-

(1ik---liernseh]e
ilijk.

--

van hct
College van Ge(Ieputeerde Staten
het Waterschap of
de Gemeente.

werken.

f)ate

()pmcu

het besluit.

kingen.

7

kening.

4

5

(1

Klein \Vaspik.

2$ .Juli

Vergunning O11 iii (le
kaden hewcegl 21e waterkeeringen aan te hrengen,
te openen en te sluiten
kaden te vergraven, waterleidingen
te verleggen,
putten en slooten te graven,
en z. (Onthefli ng van verI1)udsl)e1vil ingen , genoemd
in art. 5 van het regiemen t van Politie 01) de
zee-, fl\ ier- en kltnaalivaterkeerende di ken en
kaden en de daarin gelegen
sPuiten en werken in (ie
Provincie Noord- iraban t).

1887
2 Aug.
1887
G N°.
44 48

1

1 ci nopte inhoud v an

Gecombineerde
(;ront-wpiksche
en Raamsdonksche
linnen- en fluiten(lulksehe en Overdiepsche polder.

Idem

1

Idem.

(;Co

ijtigd dd.

5 Oct. 1

gourlgekviurrl
(ld.270t. i
0.
. 4/66
1 (ten
22 nziefl
Viii) (le in liet
husi it genounule kiidastrale perceelen(.

1

Gedeputeerde Staten van Noord 1 irahant.

ii

)ct.

t$

7 N°
$6/29

1

Vergunning om water
l)e uitgede \v ergg
aiironaf te caninen in liet waterder het
schap van 1 lerpt en 11cm
stoouiweuiaal
en het 1-lerptsche vald.- \ erlan
iieiplichting tot bemaling van
ei)d.
den Bellisellen 1)01(1 er.
i goedgek cii md
hij besluit van
( ;cdputrde
Staten van 13
Vaart
1590
5063.

1 en V

riviervak
Hagoort Dussensche
(;auttei.

Idem.

î6 April 1
Verguinnig- om de Meenisf9
wensche Gantelaftesluiten.
(' N°
$pPp
39

=ml z'iiii

06

van de
S

(lerde
afdeelin.

Z

cii oii///c/iilgl'/i

flesluit tot vergunning
of ontheffig.

Hoofdstukken

Tv'J[î//LJ/lJ/e//

Onderdeel der Aanduiding van het
College van Ge(Ie- 1)agteewerken.
puteerile Staten ,
kening.
het Waterschap of
(le Gemeente.

l3eknopte inhoud van

Opmer-

het beshut.

kingen.

6

7

2

5

4

5

1 en V

Vorming rivier1-lagoort---vak
i)ussensche
Gantel.

Gedeputeerde S niten van Noord-lirabant.

14 ['cbr.

6

1

Idem.

Idem.

4 April
2889
G N°.
29/29

Goedkeuring van het
ingezonden plan tot het
maken van een loswal
aan den noorderoever der
nieuwe rivier hij Hagoort.

7

1

Idem.

Idem.

4 April
1889
G N°.

Goedkeuring van liet
ingezonden Idan tot het
maken van een losival
noorderoever
aan den
(Ier nieuwe rivier onder
1 )ussen.

S

1, V en

Idem.

Klein Waspik.

27 Sept.
1888
25 ( )ct.
1888
G N °.
79/28

Idem.

Ten ivesten van
Nieuwendijk
den
met cle aanwassen.

Jan.
889
7 1'ehr.
1889
GN°.
12/51

Idem.

1

vi

1889
G N°.
6/10

TO

Vergunning om iie 1)ussensche Gantel afte sluiten.

Als onder n°. j.

1

10

T

Idem.

DeHoogeenLage
Inlagen onder Drongelen , Meeuwen en
Capelle.

19 lan.
1889
31 Jan.
1889
G W.
546

Idem.

ii

1

Idem.

Ten westen van
de Capelsche \Tairt
en het veerpad.

Jan.
1889
14 Fel Ir.
i88ç
G N°.
2/4

Idem.

30

1

Dit hes]uit
handelt ook
over het noorderk:inaal.

307

Nt(lat 1(111 1'erglI/z1/i//g'/l cii oJz///it,fi/gln.

t

11 oOtd
stukken

Onderdeel der

\in (1Cwerken.
derde
ahieelino.

12

13

Ilesluit tot vergunning
of onthelli ng.
Aanduidin g van liet
College van CccleDaçtee_
puteerde Staten,
kening.
het Waterschap of
de Cenicente.

2

3

4

5

1

Vorming riviervak
Hagoort—
Dussensclie
(;antel.

Klein Was1)ik.

4 Fel 1.

1, V en
VI

Idem.

-

1 leknopte inhoud van

01 mer-

het besluit,

kineii.

6

7

Als on Ier n°. i.

i sso

1 21 Febr.

1889
CN°.
80/44
DeJufvroowiveide.

13 Febr.
1889
7 IN [aart
T 889

Idem.

Dit besluit
liindelt ook
over lie t ii er(lerki n aal.

122/71

14

1

Vorming rivier1)e gecombineer- 21 Aug.
vak nabij Keizers- i de aan wassen.
i 1889
Sept.
veer.

Idem.

issg
CN°.
2S4I
15

16

1

1, IV en
1X

[dem.

Vorming riviervak 1 looge Maas
dijk—Hagoort.

De Nieuwe Dombos.

27 Aug.

De 11004e Maasdijk van Stad en
1 ancle van Heusden c. a.

26 Oct.

1889
6 Febr.
1890
C NI.
$61

17

1, V en
Vt

Idem.

De Buitenpolder
van Besoven.

idem.

1889
31 ()ct.
1889
(; N°.
16/33

14 Maart
1890
27 i\laart
1 $90

5/27

.

Vergunning tot doorgraving van den Aalburgselien dijk en van den
Doeverenschen en I)ronelens1Then zeediik.
De wijziging b/paalt (lat
de doorgravingen niet mogen geschieden , voor dat
in de gemeenschap tusschen
le te scheiden
deden van het waterschap
is voorzien.
Als onder n°. i.

Genijsigd
dd. 25 Jan.
1890

gekeurd (1 (1.
6 I'ebr. 1890
dcl

Oct.
(Coedgekeurd (1 (1.
t

t 893.

30 NOV. 1 8)3
G. N . 70.

1311 besluit
behandelt
ook het zuiderkanaal
(let onigelegde (I)ucic
Haasje).

308

.Stoit

3

stukken
VOfl (te
derde

( )nderdeel der
werken.

aftlee1in.
0
2

1,

3
(n

\

\i

/iuiui

Ucluit tot vertinnin
of untheffini.

H 00f( 1cd

1111/ Z1'(7/1/11l/ii[CU CII Out!

Vorruini,r rivierelk 1 loo4e Maasdiik—Hagcurt.

Aan3uiding van het
0 Ii re S dIl
(1
piiteerde Staten
het \aterschap of
de Gemeente.

1 )atee-

3
(

tude

-

lieknopte inhoud van

Opmer-

het besluit.

kinen.

6

7

kening.

4

1 )c (3roote
Straat.

-

15 Maart
1890
t April
1890
0 N °.
77/15

Als onder n °. 1.

19

1, 1V, V
en VI

idem.

De Waarden.

i

Maart
1890
i April
2890
GN°.
78/15

Idem.

20

1, V en
VI

1(1cm.

14 Oude \Vaag.

20

Maart
2890
io \pri1
1890
GN°.

Idem.

362
21

1

idem.

De Polder beneden het 1)rongelerische veer.

4 April
1890
i Mei
2890
(4 N°.

Idem.

122140
22

J, V en
Vi

idem.

De Ilinnenpolder
van 1 )oeveren.

24 April
1$90
26 Juni

1(1cm.

1890
0 N°.
90/17
23

1, V en
VI

idem.

De Polder
Heesbeen.

van

April
1890
io Juli
1890
0

22

Idem.

3112
24

1

idelfl.

(ede1nileerde Staten van Noord-Probont.

24 Juli

1890
(1 Ne
146/66

Goedkeurinp van het in8e/unden ontwerp voor liet
maken van een losival
aan den noorderoever der
uien ive rivier te Dron4elen.

I)it besluit
Je Ii ((11(let t
ook het liiirlerbanital
(liet onaele((de Oude
\ loo sj e).

8/1(lt 70/1 zei

Besluit tot vergunning
Of ontheffing.

Hoofdstnhkn
T

0

i-aii de

-

\anduiding van het
College van Gleloiteerde Staten
het \\ aters(llal) of
de (lemeente.

Onilenleel der

derde
ajuelang.

z

30(3

/1Jl//i//4CI1 (/1 ()/l/hC//l/14(1l.

- -

1

2

3

4

5

25

1, V en
t

Vormin riviervak h[ooge Maasdijk—Hagoort.

0e iduitenpolder
vati \\aaln ijk.

Mei
1390
5 Aug.
1890
21

1ickno te inhoud van

Opmer-

het besluit.

kinen.

6

7

Als onder n°. i.

IN
T2

27

1

CII

1

V

lilem.

Vcrming riviervak bij 1-lensden
en vcrruinlin°
lieusciensch kanaal.

Gedeputeerde Staten van
oord- 1 hobant.

idem.

-

1-enino

T

26

-

29

l)it besluit
bcliaudelt
ook het zulderkanaitl
(het OnL,CIe,de Oude
smajl.
Vervanging
duur het zuiderkanaal he-

19 Mei
1892
(4 N°.
39/40

om
het
Vergunning
Oude Maasje af te sluiten,
van 250 M.00stwaarts van
de Ga nsovensclie brug tol
aan
Waalivijksehe
de
haven.

]o juli
iS 2
C N°

Vergunning om den
noorderleidijk en de 1 ijkomende werken op ht
eiland
Nederhemert te
maken.

Voor zoover
gelegen 1)111Noordnen
itr2lI)lint.

Voor zoover
ze1egen kinnen (,elderland.

10$

1

2S

1

Idem.

De buitenpolder
liet eiland Nederhemert.

29 Nov.
1839
N°.
23 Juni
1890
N°. 60
geiviiid
iS Nov.
1890
N°. 27

Idem.

29

IV

Bernshe veer.

De Hooge J\laas(lijk van Stad en
amle van 1 leusden c. a.

30

Maart
rSSp
i Mei
iSSq
GN°.
30/19

Vergunning
om
het
woningblok te honiven aan
de binnenzijde van den
zuiderbandijk.

30

IV

Capelsche veer.

Gedeputeerde Staten van Noord-lira1 aut.

25 April
1889
Cl N 5 .
8113

Goedkeuring van de ingezonden plannen vooi
het maken van een kabelpolitieer. Alvorens het
veer in dienst mocht ivor(leo gesteld, moest de ophaalbrug over het Oude
/\faasje voltooid zijn,

Waalwijkscle liitveii.

Geo ij-sigd
hij besluit van
20 Oct. 1Sgi
G N . 36/22
fl1 (hen zin
oat net veer,
iii
verband
liet de voorgenomen

S/it(tt zaji 1(I'g///l//i/ii,(I/
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cii

-

Hoofi L
stukkn
van
20
Z

derde
afcleeling,
2

Onderdeel (1cr
werken.

3

Wuit tot vergunninr
of ontheffing.

.\anduiding van het
College van
eputeerde Staten
het Waterschap of
de (remeente.

- Diwtee-

ileknopte inhoud van

iOpmer-

het besluit.

kinren.

6

7

ketting.

4

5

ivilainemingu niet het
water Uit (lcn
Iiaardwijkschen Overlaat, 01)1 Nov.
1891 in dienst
mocht wordcii gesteld,
vd6r cle
fl08
v oltooii ri 8
van (lii ophail l)1- lig.
De Gecombineerde aanwassen.

Sept.
1887
r5 Sept.
1887
0 N°.
128 32

Vergunning om kaden
te vergraven en waterleidingen te verleggen, ten
behoeve van het maken
van een watererijen veerdam naar de zuulerveerhaven.

idem.

Beoosten cle Kil.

Sept.
1887
22 Sept.
1887
GN°.87

Idem.

idem.

De Nieuwe of
G -oote Kiirenpnldcr

31

IV

Het Keizersveer.

32

IV

33

IV

2

i t

Oct.

1 $88

g Nov.
i$$8
(' \O
29

34

lv

Ophaalbrug on1cr Capelle.

Ten westen van
den
Nieuvendiik
met le aan\vassen.

Vergunning om cle Iverken te maken ten behoeve
van den aanleg der noor(lerveerhaven.

9

22 Dci'.
1890
8 Jan.
1891

Vergunning om de landhoofden en (le opritten e. a.
te maken.

G.

43 24
35

1V, V eu Noorcler-kanaal.
VI
i

De Ilooge Maasdijk van Stad en
Lande van T-leusden , C. a.

26 Oct.
1889
1 2 De'.
1889
0 N°.
88/25

Vergunning om den
1 )rongelcnschen Zeedijk
door te graven en in
den daarbij voorgescthreven ringdijk eene duikersluis te bouwen.

8tira/

Besluit tot Vergiolniug
of onthefl/ng.

liOOf(i-

•

stukken

0

van (Ie
derde

0

)uderdeel der
wikeu.

afdeeliiie.

Z

36

'II

2(11/ 7'(lg'//l/J//J/gl'I/ Cli Ol/t//C//IIILTC//.

Aanduiding van liet
r'
Cr'.:
°ii

-

1 )a4ee-

puleerde Staten ,
liet \\Iateisiilial) of
de Gemeente.

kening.

lieknulite inhoud van
het besluit.

()iJnierkinen.

7

2

3

4

3

6

t \', \' en
VI

Zuider-kanaal
voor afwatering
en scheepvaart.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

6 Maart
i Sgo
G N°.
41/46

Goedkeuring van liet
ontwerp voor liet zuiclerkanaal \ an liet Oude
Maa e 1 os en ( insos en
•
tot in liet ( )ude Maasie
nabii den henedenniond
van liet Labbegat, in twee
gedeelten. Tevens goedkeuring van liet ontwerp
voor de roibrug onder
Besoven .

1 )e (loer de
gemeente
\\ aiIii i1k
L\ 1 1

schets] uls
naii r de mciiive rivier ii eril
luerbij geweigerd. i li
lelijke
deel
van liet loo
naiil is (looi(Ie Stoten opgen om en en
goedgekeurd
npljuni I92,
liet iveslel ij ke
deel iii) 29
Nov. 1802.

37

\

38

\

llernsche stoom
gem aal.

De Hooge Maasdijk van Stad en
lande van 1-[eusi len , c. a.

Idem

Ideni.

29

Sept.
i8SS
ii Oct.
1888
(3 N k
6/i 5.

Vergunning om twee
hevelbuizen
over
den
Iloogen Maaolijk te leggen en om een uitlocizingskanaal te graven aan den
buitenteen van den dijk.

30 Mei
1889
i Mej
1889
G.
.

Vergunning om de sloot
achter den noorderrivierdijk , mnoemd in liet IÇonieklik Besluit van 4leb.
1889 Ii . 24 (loor te trekken tot aan den achtergevel van het stoomgemaal.

1 )e
sloot
moet
11(110
stens 30 M.
it (Ie]juitenkruin]iju van
den 11011151crrivierdijk
i erivijdcrd
blij yen. (Zie
0(1k N°. 3).

Vergunning om het kanaalvak Heesbeensche Loop—
Oude Maasje bij Droneeten, met de bijbhooreile
kunstwerken aan te leggen.

Gewijzigd
bij besluit oiii
26 J uni 1SOO
G N°. 86/49.

2021

39

o

V en Vi Noori Ier-kanaal

\ en VI

idem

Gedeputeerde Staten van Noord-lira1 ant.

Idem.

6 Maart
1890
G N °.
13Jh r5

13 Maart
Vergunning om een ge- 1 Deze zeeclijk
1890
deelte van den Gansoven- stond niet onG N °. sehen zeedijk te ver1ra-en. der publiekrech tel 1k lie191 12
heer van eenig
\Vaterschip
1f plaatselijk
1 gezag.

Shial

12

Besluit tot vergunning
of onthefl3 ng.

1 loofilstukken
van (Ie
derde

0

Onderdeel der
werken.

afdeeling.
z

41

42

43

2

3

V en 11

Noorder-kanaal

V en VI

V cii V t

01/

ZdI/

Idem.

I(Iem.

Aanduiding van het
College van Gedeputeerde Staten,
het \VatCrSChill) of
(le Gemeente.

1 )iutee-

-

-

Beknopte inhoud van

Opmer-

liet besluit.

kingen.

6

7

keiiing.
5

4

IDe Polder boven 14 Febr.
het I)rongelensche 1 1890
127 7vîaarl
veer.
t Sno
('- 1N°
6j 24
29 Oct.

Gedeputeerde Staten van Noonl-llra1 ant, dl. 29 Octoher 1891 G n°. 85/19

isol
(1 N°.
$5 19

IDe Zuid-Hollandsche polder.

Als onder n°. i.
i

Vergunning om den afsluitdijk in den benedenmond van het kanaal aan
te sluiten tehen den bandiik van het land van
Altena.

April
1887
3 Mei
1887
(4 N°.
4/9

Vergunning om kaden
te vergraven en waterleidingen te verleggen , ten
liehoeve van den bouw der
sehee1 )vaartsliiis.

1

44

V

Scleepvaarisliiis
te Kei-,ersveer.

Gecombineerde
Groot-\Vas iksche
en Raanssdonkschc
Binnen- en Buitendijkache en (!)vercl iepsehe pcdder.

5

V

Zuiderafwatering.

Buitenpolder lieOosten (le Kil.

5 Mei
1887
26 Mei
1887
G N°.
56/20

Vergunning om kaden
te vergravefl en waterleidingen te verleggen, ten
behoeve van den bouw der
dubbele uitivaterings- en
inlaatsluis te Keizersveer.

46

V en Vi

Idem.

( edeputeerde Staten van Noord-Brabant.

i6 Jan.
1896
(4 N °.

Goedkeuring van het
ingezonden ontwerp voor
de onderdoorvcerin van
het Oude Maasje ondr het
aftvateringskanal s 1-Iertogenbosch—I )rongelen.

23

102

1)e opneming engoedkeuring der
en had

Goedkeuring om liet
beheer over de kunstwerken in het kanaaliak 1-leesbeen- —J)rongelen aan de
betrokken hesturen over
te dragen.

S Fel).
1893
2 Maart
1893
6o
N

Itij het goedken rint/siJesluit van ( •ecleputeerde
8taten werden
toee snorwaarden gestelcl.

Mrt

1892.

!)aiirna
werden de
StelitL]S van
(te kunstoerken aan de
betrokken besturen overgedragen.

1

Itij tlegocdkeuring
tot
afsluiting van
het kanaal
ojn door (iecicputeercle
Staten drie
voorwaarden
bedong Cfl.

\Viziging
van het hesluit van 6
Mrt. i 86o (.

Besluit tot vergunning
of ontheffing.

-

1 Te 11stukkeu
van de
(l(k

n( lerdeet der
wcr1en.

afdeeling.

Z

313

(1/'t/IJ/i?//.

'1(1/1 t'1'/f///lZJii[(//

Aanduiding van het
College van Geile1)rltCerde Staten
het Waterschap of
de Gemeente.

T

2

3

4

47

V

Zuiderafivaterin.

De Groote Oude
Straat,

4$

\

Idem.

-

lieknople inhoud van

1)agtee-

het besluit.

Oiimerkinen.

5

6

7

1

3 Juli
1897
29 ¶uli
1897
( N°.
133

.\ l

onder nb

Idem

Idem.

26 Mei
1897
To juni
1897
G N.4o

Idem.

Binnen de Oude

1.

i Straat.

49

V

Idem.

De Ilirinenpolder
van Besuyen.

1

50

V

Idem.

6 Mei
Gedej uteerde Sta1897
ten van Noord- iraC N°. 77
bant.

Idem.

51

1f

idem.

Gemeentebestuur
van Waspik.

i

Mei
1897
20 Mei
1897
(7 N°. 31

Idem.

[dein.

De gecombineerde
Groot-\Vaspilselic
en Raamsdonk-he
1 linnen- en ilit ten(19 ksche cii Overdiepsclie polder.

IT

Sept.
T896
1 Oct.
1896
(7 N,°.
128

ITem.

Idem.

Ten
Kil.

3 Jan.
1896
13 Febr.
1896

Idem.

22 Mei
1897
3 Juni
1897
G N'.
139

Idem.

52

Idem.

54

55

V

Idem.

Oosten de

Klein Waspi1.

Te
Vergunning
om
Gedeputeerde Sta- 23 Sept.
ten van Noord-lira.
1897
Sprangsloot te verleggen.
hant.
G N°. 41
40

20//

314

Bhiit tot vergunning
of ontheffing.

Hoofdstukken
van de
derde

Onderdeel (Ier
werken.

a6leelin
Z

.\ilnidine van het
College van (e(Iej)titeel(1c 5taten ,
het Datersehal) of
de Gemeente.

-

Dagtee-

Lkiio1,te inhoud van

()pmer-

het besinit.

kinen.

.

kening.

T

2

3

4

S

6

56

V

Znilerafivatering.

Gedeputeerde Staten van Noord Brahant.

29 1 oh

r $97
G N°.
174

Ontheffing van vertodsbe1 alingen, genoemd in art.
20 van het reglement oii
de waterleidingen in dc
provineie Noord-Brahant.

lilerii.

2 Sept.

Idem.

57

V

1897
GN°.14
V

59

Idem.

V

Electrische bemaling van de
Dongepolders.

Het waterschap in
de gemeente 's Cmvenioer.

Idem.

De Dongendijks'he polder.

2899
7 Sept.
1899
G ND. 21

Vergunning voor het
het
plaatsen van palen
iligravel) van kabels en
het bouwen van pompstations.

Zes pinipstations.

20 Mei

Idem.

E$n pumpstation.

Idem.

Twee pomp
sttOns.

21 Aug. 1

1399
T T De-.
1399
G N°.
2
ril
14
1899
21 Dec.
1899
GN°.47

6o

V

Idem.

De Oostpolder.

61

V

Idem.

De Noord-, Zuiden St.-Antoniepolder.

14 April
2899
21 Dec.
1899
(; N°. 46

Idem.

Idem.

62

V

Idem.

De Gecomlineerde Willemspolder.

6 Juni
1399
15 Febr.
1900
(4 N. 42

Idem.

Drie P°1"P
stations.

63

V

Idem.

De Goeden A ards
of Eendrachtspolder

5 Aug.
1899
i Febr.
1900
G N.
17,1,

Idem.

E6n poii,p
station.

81(1(1/ 2V71/

t loohistukken
Van de
-

derde

Ondei- d ei der
werken.

6t

\

11ectris(he beoialiiig (01V (Ie
1 )on$epohlers.

Idem

66

V

]leIuit tot vergunning
of onthelti ng'.

.\ an luidin4 van het
(ollege van Gedei)auteeputeerde staten ,
het Waterschap of 1 kening.
de Gemeente.
5

4

2

Idem.
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(1/

1)(, 5andoels(he
pohler,

Iteknopte inhoud van

Opmer-

het beslnit.

kingen.

6

7

Vergunning voor het
an palen , het
P1ten
ingraven van kabels en
1 Febr.
het bouwen van PolP1900
17 stations.
G
Aug.

1 $99

I)e gecomi )ineer- a$ Maart
1900
Iiiliten$ronden
ile
van 1 )riinmelen en 14 A piil
1900
Geertru lenberg.
G N°. 23

Idem.

Vijf pompSt(ltiOIlS.

1 )ec.

Idem.

Twee pompStidtiullS.

De Emiliapoller.

23

1899

4 Jan.
1900

(4N°. 94
67

1(1001.

6

69

\

De Nieuwe Dombosch.

Vergunnin4 voor het
lograven van kabels en
25 Jan. 1 het bouwen van een
Station.
1900
G Nb 1$
13

Mei

1899

Idem.

Vergnnning voor het legGedeputeerde 8ta- 15 Maart 1
gen van buizen , eflz. 111
ten van Noord-Bra1900
(; Nb 35 provinciale wegen.
hant.

Id 111.

(en1eentehestnrlr
van Raamsdonk.

29

1 )e Zuid-hollandscie poller.

5 Nov.

I3lcctrisclie hode
°l
Illeek- en ()ostkil.

70

11101(04

Nov.

1900

1901

Jan

2

1902

Vergunning voor het leggen van huizen, enz. in den
gemeenteweg te Raamsdonk.
Vergunning om waterleidingen te graven, ten
ho hoeve van het centraalstation.

N°.i8
71

V

Idem.

1(1cm.

]7

J uni

1902
J ii ii

i

1902

Vergunning 0111 1 uien
te plaatsen op den Buiten di k en de 1)01111 (stations
11
i Cl] 2 te sti(- hten

(; N. 33
72

V

idem.

E3ii P01111)sOitioii.

Nieuwe of
1 )e
Groote Kurenpolder

12

Juni

1902
26 .1(1111
1902

(;N°.68

Vergunning 0111 palen
te plaatsen , kabels te leggen en pompstation 110. 13
te stichten.
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$t(l(lt lii!!

Hootdstukken

Onderdeel der

van de

werken.

derde
Z

i

afdeelin.

1 1

73

2
V

\anduid ing an liet
College van Gedepuleerde Staten,
liet Waterschap ot
de Gemeente.

i nhoud van
i.)atce-

V

idem.

76

V

77

VI

Idem.

Inlaatduiker in
den noorderrivierdijk lui Gendri en

1 nlaatduiker in
den zuiderrivierdi bij 1-Ierpt.

5

6

7

31 Mei

Vergunning om palen
te plaatsen en pompstation
n°. 14 te stichten.

1902

Juni
1902
N°. 121

19

1

Vergunningom ilekaden
19 Juni
van den voorboezem aan
1901
te sluiten
tegen
den
22 Aug.
Nieuivendijk.
1901
(1; N°. 2$
Juni
1901

Vergunning om een
sphonduker te leggen
onder den Zevenbanschen
boezem en om den Molen1001) te verleggen.

Oct.

Vergunning om den inlaatduiker hij Genderen
te nial en De n gziin
bepaalt cciie andere lir
in
en andere hoofdametien
van liet kstg
werk.

De Zeven Ilannen
a.

26

De Hooge Maasdijk van Stad en
1 ande v an Heus
(leo c. a.

1 26

Idem.

12

i $89
i

Mei

1890
GN
7737
Sept.

1902

23 Sept.

Vergunning om den
duiker en de toeleidingsk
kanalen te maken.

1902
GN°. 14
79

VII

Kanaal lIngelenHenrktteivaard.

1)e algemeeneoinkading.

So

VII

Idem.

De Binnenpolder
van Engelen.

Opmerkinuen.

kening.

van

lIet Nieuwland
van Altena.

- - -

liet besluit.

Vergunning om den
Gedeputeerde Sta- 1 i Aug.
Werkenschen boezem te
ten van Noord-Bra1901
bant.
(17 N°. 67 verleegen en af te dammen.

7

1

-

De Steen
1Ç loosteroord.

Stoomgemaal te
Nienivendijk.

1

-

Electrische Lemaling 01) (Ie
Bleek- en Oostkil.

V

\

Besluit tot vergunning
of ontheffin ,.

4

74

7$

(/È

1.18

Maart
1896
i Âpril
2896
N°. 4 5

Vergunning om de (19ken langs de Maas en dc
Dieze te cloorsnijden, ten
behoeve van den kan aalaanleg, alsmede om den
Maasdijk in te graven, ten
behoeve van (Ie duikersluis voor den Binnenpolder van Engelen.

Febr,
1896

Vergunning tot liet verleggen van de noordelijke
ioihtsloot.

22

Gewijzigd
(Id. 29 i\lrt
1 $go
( OLd
gekeurd luj
liet genocinde
hesut
van
;edepiiteer(Ie Staten.

1171/

1 lesluit tot vergunning
of ontheffing.

II ooh 1stukken
vaii iie
le

On ilerdeel iler
\verle11.

afdeeling.
2
Si

\' III
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\ imhndiug in het
('oiiege van Ge(ieputeerde Staten,
het Waterschap of
de Gemeente.

l3eknopte inhond van

Oproer-

het besluit.

kingen.

5

6

7

uni
K$9
19 uni
1589

Vergunning
om een
watervri)en (lijk in den
1 iuitcnpolder te maken.

Da'tcekening.

4

3

ii

I)e buitenpolder
Ileereivaarden- i
van Heerewaarlen.
sehe Overlaten,

1

TO

41

1 )c goedkeuring van
(eputeerde Staten veruiehlt de ijereidverkiaring des ministers Om
van Rijkswege eventueel
7 gete in de
ost en der
vei'h OOL nl)
van de \VaaIdijkeu hij te
dragen.

k

Vergunning om den af17 Nov.
sluitdijk aan te sluiten
1888
N °. 6167 tegen tIen Waalbandijk
te 1 )reumel.

S2

VIII

idem.

Polderdistriet
Maas en Waal.

83

\i[l

Idem.

Polderdistrict
25 uni
iiommeieriviiard ho1889
ven den Meidijk.,

Vergunning om den afsluitdijk aan te sluiten
tegen den hanclijk van het
ioldercl istrict.

bg

IX

17 (I)i't.
1889
14 Nov
1881)
G N'.
6921

Vergunning tot a"duiting van den afsinitdijk
aan den tandijk van het
( )udland van Altena.

16 Oct.
1889
3 Dec.
1889

Vergunning tot het maken van den afsluitdijk
met debijkomentie werkcu,
binnen het 'ebied van den
'huiteniolder .

Afsluiting

luj

Het Oudland van
i

85

IX

idem.

De buitenpolder
het Munnikenland.

'O

$6

IX

Idem.

Le ttiterivaarden
onder A ndel, (bessen en Rijswijk.

32

19 Dec.
1891
7 Jan.
1892
GN°.17i

Vergunning tot het leggen van een duiker en
tot het aanslniten van de
waterkeeriug aan den afsluitdijk.
1

(eojLigd
hij besluit
van 26 Aug.
1891, gnecigekcurd dd. i
Dec. 1891 N
Nader
115.
gewijzigd hij
besluit Van 12
Febr. 1896,
goedgekeurd
cid. 24 711.
1896 N. 78.

.S/a/
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[Iüfd
j

stukken
van (le 1
derde

)nderdeel der
werken.

afdeeliaa.'
Z
2

87

IX

3
Afsluiting
Andel.

2171/ 21'ïg711/1/iI/// (II

Besluit tot veigunning
of onthelfin.
-. g' Aaduichn van het
Roilece an Gedc- 1 )ateeputeercie Staten
het Waterschap of kening.
(Je Gemeente.
5

4
b9

Idem

Pohlerdistrict
i 21 Aug.
1891
ilommelerwaard lie6 Oct.
i neden den Meidijk
1891
° io6
Gedeputeci (le
Staten van NoordBrabant

Opening van den
Maasmond.

Idem.

27

\

u

i891

G N°,
23 Juli

i 9o3
( N.
241

90

X

Kanaal 's Hertogenhosi'h-Drongelen.

Idem.

91

X

Idem.

De Bnitenpolder
van \Vaalwijk.

flek 0011e inhoud van

( )pmer

het besluit.

kinen.

6

7

Vergunning lot aansluitiiig van den afsluitdijk
aan (leo bandijk van het
polderdistict.
( cii ijzigd
Goedkeuriug van de 1
plannen der werken tot hij besluit
atsluiting van de Maas bij 18 Nov.'95
(
Audel.

Voorwaarde omtrent de
uitvoering der werken tot
afsluiting van iie Maas hij
Andel en tot opening van
den Maasmond,

Ontheffing van verbodsbepalingen,genoemdin art.
£895
( N. 55 20 van het reglement 01)
de ivaterleiclingen in de
provinie Noord-Itrahant.
25 Jan.

17 ( )ct.

Als onder n°. i

1896
Nov.
1896
(1 N. 2ij

92

X

Diezesluizen heneden 's Hertogeubosch.

93

X

[dein.

94

XI

Dongekadeii.

Burgemeester en
Wethouders
van
's Gravemoer.

22

April
1903

Vergunning om eene
keerslus te bouiveu in iie
's Gravemoersehe vaart hij
de Hooge brug.

95

XI

1 dem.

\Vaterschap in de
gemeente 's Gravemoer.

iS Aprl
1903
io Juni

\erginning om kailen
te vergraven , in verband
met den bouw der ge.
noemde keersluis.

Polder liosihveld
en May

Juni
186
7 J uh
1896
N°. 45
De Gecombineer- 24 (let.
de hinnenpolders de
i86
Vi iert, het lirdvelil, ia Nov.
enz.
1896
G N. 691
1
I9

1

1903

GN°.46

Vergunning om den unker 1)iezedijk te verleggen.

Vergunning om den
rechter-Diezedilk op te
hoogen , de afdamming
daartegen aan te sluiten,
eene nieuwe uitiiateringssluis te hou (vel) en de bestaande 01) te ruimen.

6(1/111/ /s/rrI/i'vi !
'iv////v//.

1

)nitrent de inrichting van het hij de onteigening van de Maasmondwerkcn toegevoegde
Bernsche veer (zie hoofdstuk 1V van de derde atdecling) is met Gedeputeerde Staten uit den
aard der zaak geen

verleg gepleegd. Lveninin oinLieiit de Stooniponten van het Keizersvecr,

als zijnde dit een bestaand R ijksvecr.
)nitrcnt dc ophaaibrug onder Lap cli e is geen besluit van Gedeputcerdc Siatcn van N no rd13 ah 1 n t Uitgcl )kt en cvennhin hceft rcehtstreeks overleg niet dat Loilcge plaats gcliad, betreffende
dc afmct ingen of de (loorvaart\vidtc van dc brug aiingezicn dcze puntcn rccds warcn over\vogcn
Gj dc lange onderhandelingen met de gemeente ( 1 p cl le aangaande dezebrug , welke aan
Gedeputeerde Staten bekend war= lrouoeiis omtrent de doorvaartwijdte was geen ovcrleg
mcer noodig aangczicn dcze gelijk was ont\vorpcn aan die van dc roibrug onder 1) cso yen
welke door (3edcputeerde Staten, hij hun ondcr N. 36 genoemd bcsluit was goedgekcurd. De
verharding (1cr opritten , tcr breedte van $ M. is bedongen in het 'lietdc gcniecnte (Ja pel 1e
gesloten koopc ntract voor de overname van het pontvecr in dat contract staat tevens dat de
brug uit tivec vaste overspannmgcn en een be\veegbaar gedeelte moest bestaan.
Ter toelichting van het onder N . 38 genoemde besluit zij mcdcgcdccld, dat de toevoerleidiiig naar liet stoomgeiucid aan 't 1 leleind aanvankelijk wils ont\Vorpcn langs dcii noorderrivicrdijk,
van de Korte Steeg tot liet stoonigcniaal doch aangezien die waterleiding op klcineren afstand
cliii

o

M. uit de buitenkrui nlijn (les dij ks zou konien te liggen werd de daartoe vereischte

vergunning door liet bestuur van liet waterschap de Hooge Ma>sdijk van Stad en Lande van
Heusden e.a.'' uit vrees voor kwel geweigerd. 1 lierdoor ontstond een geschil tusschen liet
\\aterseliipsbestliur en Gedeputeerde Staten van Not cd- 13 rai) an t, het\Velk \Verd bet$ndigd bij
Koninklijk Besluit van 4 Februari 1 $$p N°. 24. Ingcvohge de daarbij verleende vergunning zijn
t en sIelits twee korte gedeelten van de 1 nt ivorpen ivaterleicling gemaakt , terwijl overigens de
toevoer van liet pcdder\vater naar liet stoomgemaal werd verzekerd door verruiming van bestaande,
VI liloencle ver van den (lijk gelegen poldci-sloote n.

Rij overeenkomst van 6 Juni 1 $O zijn de, ten behoeve van den afsl uitdik dereerewaarclensehe overlaten , incle gemeente 11 ee re waard en van Rijkswege in te nemen gedeelten van
wegen en voetpaden voor zoover die hij den Buitenpolder van 11 ee rc \V aa r cle n in onderhoud
waren , door liet Kijk in onderhoud en beheer overgenomen.
1)e voorbereidende onderhandelingen voor den aanleg van (leo peeldan hebben liet \vaterschap van de rivier cle Raam in liet leven geroepen. In over\vcgiig is de oprichting van ccii
waterschap ten behoeve van de irrigaticbel>ngcn van de polders hcwestcn de I)ieze.
Omtrent de aanraking van liet afivateringskanaal s-1 lertogeuboscli—Drongelen met de
niilitairc werken bij 1 anet N°. 1 , liet fort Isahella en den Kamp(lijk is overleg gepleegd met
den Millistur van Oorlog.

21 iw//0i-

1853 (-/l/s/cd _V. 128).

In verband niet de vestingwet werden cle volgende regelingen vereischt.
Kil inklij k besluit van 30 October 1 $83 W. 22 , lioudeiicle vergun ning tot den aanleg van de kade
0 den overlaat van Oud St.-i\uclries , binnen cle verboden kringen van liet f rt N ieu\v St.-Andries.

320
October 089 N°. 23 houclende vergunning tot den aanleg van
Koninklijk Besluit van
de verdere betengelingsiverken en van enkele a[sluitingswerken binnen de verboden kringen van
het fort Nieuw st-And rics.
Koninklijk Besluit van 15 Juni 1903 No. 47, houclende vergunning tot den aanleg van den
afsluitdijk binnen de verboden kringen van het fort Nieuw St. Andries.
Koninklijk Heshnt van 23 Mei 1905 No. 49, houdende vergunning tot het verhoc>gen en
verzwaren van kaden langs dcii 13rouwerspolder, den polder Lindonk en den Carthuizerpolder,
(Do nge k ad en)
Koninklijk Besluit van 15 Mei 1907 N°. 108, houdende vergunning tot het uitvoeren van
krib- en baggeriverken binnen cle verboden kringen der vesting \Vondricheni.
Voorts zijn door den Minister van Oorlog enkele vergunningen verleend tot het uitvoeren van
werken op militaire lanclsgronden hij St.-,-\ ii cl ri es, hij Cce rt ru i cl en berg en hij \Vo ucl r i ch e ni.

Terg/t////zJ/gvn verleeiic iii,':'o(v (6

't aiii 2 7',iîii 1875 ( leiti lSbIllei 2i°. 95)

De ingevolge cle hincierivet vereisclite vergunningen voor cle oprichting van de stoomgenialen en cle electrische centraalstations zijn verleend hij de volgende Koninklijke Besluiten
Stoomgenmal aan 't Ileleincl ....................... Kon Besluit van 1$ Febr. 1889 N°. 7
Noorderstoonigeinaal te K ei ze rs vee r ................

,,

Zuiderstoomgeinaal te Keizer s vee.................

,,

..

\Vialivijksche stoomgemaal. .......................

...,

Overdiepschc stoomgemaal ..........................
Centraalstation bij cle \\illenisbrug......... ........
Stoomgemaal te N ie ci we ii cl ij k....................

.

..

..

..,,

Vierbtnschesluis ...............

,.
.,

,,
.

.,
,,
.

5 April 1893
$ Oct. 1896
26 Maart 189$

$

,,

..

1

,,

42

27 Mei 1898
4 Mei 1901

..

54

23 Oct. 1902

,,

49

4 Mei 1903

iç
65

Door belanghebbenden hij cle visscherij in cle boezems en killen te N ie ci iv en clij k zijn bezivaren tegen cle oprichting van liet stoomgemaal ingebracht, tot ivegnenlilig waarvan een oliefjlter voor het af te spuien ketelwater aan cle werken van het stoomgemaal is toegevoegd.

VIJFDE AFDEELING.
RECAPITULATIE VAN DE KOSTEN. PERSONEEL.

RECAPITULATIE VAN DE KOSTEN.
1)e volgende staat geeft een verzicht van de kosten van aanleg van de werken tot scheiding van \Iaas en \Vaal. \\at de nog in uitvoering zijnde werken betreft

zijn de opgegeven

cijfers samengesteld uit de bedragen van de aannelningssomnien door verrekening wegens nleer
of minder werk zd daarin derhdve nog eenige wijziging kunnen ontstaan.
Ko5Tl

\\

.\.\\l.I

\.\N 0I \VIkKF.N 'lOF scIll:1Il\(; \.\\ \L\ \5 EX WAAI-

3,241,37.69

/

6,370408.60

\orinal iseering van (]en .\nler .....

43640—.

,,

883,008.--

Verruiming van het i[eusdensch kanaal

73,1 37.14

,,

Rivie rvak 1 Ielei nd-1 )onçeinond

f

Totaal.

\Verlçen.

Onteigening.

Onderdeel.

-

21,250..-..-

930648.
)

,,

90407.14

.,

340,593.32

340,395.52 ')
80,386.56

.,

107,355.05

Brug bij 1-I eusden.............

693,127.17

,.

693,127.17

Brug over het 1 Ieusdensch kanaal.

281,147.40

,,

281,147.40

11e rnsche stoomgemaal ..........

52,893.45

,,

32,893.43

Pontveren over de nieuwe rivier
Bruggen te Besoyen en Capelle

27,0$.49

,,

/11,611,846.38

)

,,

No rd e rk anaal ...................
Zuiderafvatei'ing .................

230286.96 1)

,,

249,007.91 '1
1)

..

,,
,,

$57,95$.$6

10,980.--

,,

502,Ç55.44

Bleek- en ( )ostki 1 .....

26,820.20

,,

620,$15.II

Te transporteeren...

/ 3,677,390.4$

\fwatering 1 )ongepolders .......

110,955,234.1 2

249,007.91
1,1 10,245.82`

513,33544

i / 16,632,644.61

\'nor zmver (Ie kosten nOt zijn begrepen in (lie van hct riviervak Hnlein(1-1)nngemond.

4'
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00 cl er cl cel.

111/1

(/(

/oS/7/.

()nteigcni ng.

iransport...

/ 5,677,390.4$

Werken.

f 10,955,254.125

f 16,632,644.61

50,119.50 1

\Verken tot \vaterinlating .........
Scheepvaartkanaal

Totaal.

,,

50,119.50

Ençelcn- -1 len-

rittewaard ....................

,,

I4eerewaardensche overlaten .......

145,099.85

971,216.23

1 ,, 1,II6,3I6.0$

277,058.28

1.268,842.95

1,545,901.23

Subsidie verhooging \Voaldij ken ...

66,o1.$

646,oi.87

Afsluiting bij Andel en opening van
(leo Maasmond ................
"voorziening

inundatiegehied

112,620.79

1,393,743.572

385,593.79

j,$$0,116.66

2,26 3-j 10.45

55,144.50

734,013.43

789,157.93

170,270.23

170,270.23

fI$,o69,596.5$

f 24,722,504.28

,, 1,506,364.36

van

i)ommel en Aa ..................
Kadeverlioogingen langs de Donge
Amerkaclen , c. a...............

,,

Bijkomende werken ..............
Totaal.... i f 6,652,907.692

i)e in

1885 door den Minister aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegde

raming van kosten voor de uitvoering van het Regeeringsontwerp sloot met een bedrag van
f 15, io6,$o., gcspeci6eeerd als volgt:
Nieuve rivier.
f 5 , 5 2 3 ,800.-,, 5,671,150.----

Onteigening ...................................
Grondwerkenvoorde rivierbeddingen de lateralekanalen

k.unstverken voor idem ...........................

713,400.—

Normaliseering van den Amer ...................

965,100.--- - - f I2,$73,450.

..
-

\erdieping van de Langstraatsche havens ............................ ,,

157,800.—

Verruiming van het 1-leusdenscls kanaal en aanleg van eene beweegbare
brug claaiover..........................................................
Bemaling en kadeverhooging voor de Dongepolders ................... ..
\Verken voor de Bleek- en Oostkil ................................. ..
Te transporteeren ....

270,000.—
262,800.— 2)
247,700.— 2)

1 13,811,750.

') Voor zoover de kosten niet zijn begrepen in clie van het riviervak Heleind—flnngemond , ciie van de afwatcringsn-erken en die van de brng over het Heitsdensch Kanaal.
') Vom- cie hehnefie aan bemaling waren (inc nnderstelhngen gemaakt, waarvan de meest ongnnstigc tot
het genoemde kostencij Uur voerde.

'aii de L'oste,i.

323

iransport
,\fsluitiiswerken te .Andel
Kanaal

5- l-lertogenboseh----1 [eclikhcnzen ..............

.
.

f 3, S I 1,750—

............. ....490400--.

l3aggerwerk op de Maas, tot voorziening in de eisehen der scheepvaart .
Kusten van toezicht, bcireetlokalen , enz. , gedurende 7 jaren .............
Te zamen .

.1

45300.-2 0,000.

,i o6,80.—

Uit den aard der zaak ivce.s de Minister in r885 er op, dat de eenheidsprijzen , welke aan
die ramingen ten grondslag lagen , slechts voor den toennial igen toestand golden zoodat geen
zekerheid bestond, dat die przen over eenige jaren nog in overeenstemming met de werkelijklieid zouden zijn. De waarde van de in de onteigening begrepen gronden , welke na de voltooiing
der werken voor cultuur geschikt zouden zijn, werd geraamd op f 1 ,35 5,000.--.
hij vergelijking van de aanlegkosten van de werken tot scheiding van Maas en \Vaal met
de raniing van

1 8$

blijkt in de eerste plaats, dat het seheepvaartkanaal Engelen—llenriette-

waard , cle sluiting van cle Heerewaarclenselie overlaten en de verhooging van de \Vaaldijken
niet in cle volgens cle Maasniondwet uit te voeren werken waren begrepen , doch dat die drie
belangrijke voorzieningen, welke te zamen eene uitgave van f 13002$7. i ç hebben gevorderd
daaraan later zijn toegevoegd. In de tweede plaats ziin cle door cle Maasmondivet bev )len werken
later uitgebreid met cle brug hij 1 [en s cle ii en niet liet zuiclerafivateringskanaal , \vaarcloor cle kosten
van aanleg anclermatl zijn gestegen en wel niet ruim /

i , 00,000.— -

daarentegen kon cle ver-

clieping van cle Langstraatsclie havens, vorderencle volgens de raniing een bedrag van f 157,800.—
achterwege blijven. I)e verplaatsing van cle uitmonding van liet afwateringskanaal voor Doniiiiel
en Aa van 1 lcd ik Ii cii ze n naar D ron gele n en cle als complenient van dat kanaal uitgevoerde
afsluiting van de I)ieze beneden s- iie rto ge mi base 11 hebben voorts eene overschrijding van de
raniing niet ongeveer f 1,775,000. --- te \veeg gebracht terwijl eindelijk cle voorzieningen in de
uitoatering van cle 1)ungepolclers en van de Bleek- en Oostkil , zooniecle de bekadingen benoorclen
den ,\nier,, als gevolg van liet niet de provincie No o rcl-B rab a nt en de belanghebbenden gehouden
overleg, ongeveer ,f 1,400,000.— meer hebben gevorderd clan hetgeen in 1 88 noochig \verd geacht
ook voor deze voorzieningen zijn , zooals in cle derde afcleeling is toegelicht, meer omvangrijke
werken gemaakt clan waarop alstoen liet oog was gevestigd.
in liet geheel is tot 1 Jcnii 190$ voor de werken tot scheiding van Maas en \Vaal uitgegeven ruim 24 nullioen gulden , verdeeld als volgt
Voor aamiko p van gronden en gerechtelijke onteigening ................. t

6,6o5,022.—

cle uitv( menig van werken ........................................16,449,625.—
\an kosten van toezicht , bureelkosten , terremopnemmgen, enz ............

T, 55,796.-

1e zanien. . - . f24210443.—
De kosten van ondelhoud, herstel , bediening en exploitatie der werken bedragen jaarlijks

V7// (l'C ZOS/ili
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ongeveer / î 50,000.—. De opbrengst der verpaclitingen van de onteigende niet door werken
ingenonieii terreinen heeft sedert de opening van den Maasinonci gemiddeld / 1 9,6on.— per jaar
beloopen ; uit dcii aard der zaak zal die opbrengst geleidelijk stijgen , naarmate de afwatering
van de gronden door liet intreden van den def3nitieven toestand langs de nieuwe rivier verbetert.
1)oor het Departement van Financitn zijn bovendien enkele werken aanbesteed tot verhooging
van de paclitwaarde der nieuwe uiterwaardpolders.

PERSONEEL.
Voor de uitvoerilig der wet van 26 Januari 1 883 (Staatsblacl N°. ) werd 01) i Âpril 1883
een bureel ingesteld te 's 11e rt oge uh os ch onder leiding van den Ingenieur van den \Vaterstaat
C. 11 M. 11. Sri i\eiil1El ii;, aan ivien (le Ingenieurs van den Waterstaat R. P. J . Tur1:IN
)1Ti iiN 1 [5

en M.

CAI\xu

werden toegevoegd. Voorts kwamen toen of even later in tijdelijken

dienst negen ingenieurs , een landnieter,, drie opzichters, vier teckenaars, twee schrijvers en ddn
machinist. De 1erstaanwezend- Ingenieur ScilNIoclilni S werd op 2 Mei 1888 benoemd tot Hoofdingenieur , doch bleef nog niet de leiding van de Mcasmond\cerkcn belast tot 1 Januari 1892,
waarnt die werken werden gesplitst en ten dccle bij liet Rivierbeheer en ten dccle bij het
District (No o rcl -B raI) a n t) overgebracht,

lot den eerstgenocmden tak van dienst behoorden,

sedert die splitsing de voltooiing van het riviervak Ileleind—i)ongemond , de normaliseering van
den Amer, de verruiming en dc oveilngging van het 1 ieusdensch kanaal , de sluiting van de
Heerewaardensche overlaten , cle afsluiting bij A ii cl ei . (le opening van de nieuwe rivier en cle
bekadingen aan de noordzijde van den Amer, benevens de werken 01) de Boven-Merwede,
terwijl tot den dienst van Noord - Ii r th :i it werden gebracht de niicldelen van gemeenschap
over cle nieuwe rivier en liet Oude Niaajc, de werken tot v )orzienmg in de afwatering de
ivaterverversching' en de winterbevlucin g

eek,

voorzieigin
n
ce

scheepvaartbelangen °p cle Dieze , het afwiteringskanaal 's 1 [crtogcnbosch—Drongelen , niet de
overige werken ten behoeve van liet inundittiegebied van Donunel en Aa , en de kacleverhoogingen
langs de Donge. De overdracht van de pont'eren over dc nieuwe rivier en de bruggen over
liet Oude Maasje aan liet 6° District luid, telkens bij gedeelten plaats, naarmate de betrokken
vakken van de nieuwe rivier werden voltooid.
De Rijksbemoeiingcn omtrent de verhooging van de \Vaaldijken behoorden tot liet ressort
v;tii liet 1,0 District (Gel cle rI and), waartoe ook liet onderhoud van den afsluitdijk door de
1- leerewaardensche overlaten in liet najaar van 1907 werd gebracht.
Van de in 1892 bij liet Rivierbeheer gevoegde J\Iaasmondwerkcn kwamen cle 1-1eerewaardensche overlaten hij dcii dienst van liet 1

en cle overige werken bij dien van liet 5 arronclissement ; dc werken op de Boven-Merwede bclioorcn tot de dienst van liet 4 Rivicrarronclissenient. Van cle tot liet 61 District gebrachte werken vielen die ter voorziening in cle
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Personeel.

sclieepvaarthclangen 01) de L)ieze en die voor liet inundatiegebied van D >ioiiiel en Aa binnen
liet Oostelijk Arrondissenient terwijl de overige verken hij den dienst van liet \Vestelijk Arrondissenient werden gevoegd. \oor den bouw der brug hij H en s den Cl] voor de werken van liet
kanaal 1aigclen— Henritttewaard is tijdelijk een afzonderlijke dienst onder den 1-loofd-Ingenieur
voor liet 6 1)istrict ingesteld.
)e Miisuiondwet is bij de Staten-Generaal aanhangig gemaakt en aldaar verdedig(1 do)r
rico Minister van \Vaterstaat 1-landel en Nijverheid Jhr. G. J. G. Rl,1:kcK

afgetreden 22 April

188 3 en overleden 17 Januari 1884. Aan liet hoofd van genoemd 1)eparteinent stonden gedurende
de uitvoering der werken achtereen volgens
J. G. \.tX DLX IWRGT[ ................tot 3 Juli 1887.
J. N. B.\s'rE11' .........................20 April 1 88$.
J. P. 1 lAvI:1..\,\k

..20 Angustns 1 $91.

C. Li:i.v........
.... ................... 7 Mei I$p4.
11[. W. V.\N 1)111, Si,i.vi )IX ..............26 Juli 1 $7.
C. L1:l,v

o Juli 1901.

Mr. J. C. 1)1.i\Ir \nl:z (.)vl,Xs .............
..............................

15 Augustus 1905.
10 Februari 1908.

Mr. J• G. S. Bi:\i,ks .... .............. overleden 5 Januari T 909.
Mr. L. II. W. Rio ;....................... sedert 21 Januari 1909.

In liet korps Ingenieurs van den Rijks-\Vaterstaat deden achtereenvol(-gens (lieiist als
Inspectenr in de tweede Inspectie (na 24 Juni T 903

Inspecteur-Generaal'')

II. S. J. l )SI.. ........................overleden 24 i\1atrt
V. W. CNI.\o (ad int.) ............tot t
G. \.\N l)iis,:x ........................

Juni

1 Januari 1892.

\V. V. Li:I:\I .\NS ........................1 November 1 $98.
ilNi111i1I1l.iI.................1

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

1

j. \V. \Vi;i. KlIk ........................1

,,

1905.

,,

1906.

\ngustns 190$.

P. Ii. lÇi;ijii:n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sedert j

en n(i 1

190$.

Jannari 1 $92 als 1 loofd-Ingenieur voor de Rivieren te s Graven 11 age (later 1 loohi-

lngenieur-1 )irecteur in de 2

en 3 1)ircctiOn)

C. V. M. H. 5 1 1NI1i)l1V1 ir. ............. tot 1 November 1898.
R. 0.

M,\\I:N

1

J. \V. Will,) Kilk ........................

1

11. Iloo 1 EN iKM)\1

i

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

,,

1900.

October

1903.

November 1905.

C. 13....1iUTk\i,tN ...................... 13 1)eceniher 1905.
C. A. J( )I .1215 .........................edert

1 905.
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i1SO/1CC/.

Ingenieur voor het i Rivierarronclissement te N ii mc en
R. J. CI'1:N1 ) Ij N .....................tot 1 Mei 1901.

Jhr. (. J. ii: J( )N); v,o Bioi i:x DON i

i November i 905.

Ingenieur voor het 5 Rivierarrondissement te 's Hertogenbosch
R. P. J. TuTEIX Noi ,ruisius ..........tot i Mei 1895.

W. K. BI:rlo:N ........................

12 September 1900.

1. VAN K )N!jNlNIftR ...................,

i November joo5.

K. H. G( )LJ INOA ......................edert

1905.

140ofd-Irenieur voor het 6 District te s Iie rtogcn bos eb (later 1 loofd-Ingenieur-Directeur
in (Ic

Directie):

II. 1 1.0001N1)Ot)\l ... .. ............ ..tot 1 october 190$.
1:. 1' VAN Ni:s V,\Y Mi kiI:kK .........edert 1 october 190$.
lot 1 November 1894 was de Ingenieur M. CA1,.\NI

)

aan den 1 loofd-Ingenieur toegevoegd.

Ingenieur in het Oostelijk :\rroiidissement te 's lie rt ogen l)OS ch
Jhr. C. J. 1)0 JONO V.\N blijK IN DoOK tot i Mei 1901.
R. J. CAST IN1)1j K ...................

1

April 1903.

J. P. \Viji'i;oiroosi' .. ............ ......i Februari 1909.
J. P. V,\N VJ,I5IX0EN ................sedert 1

1909.

Ingenieur in het \Vcstelijk Arrondissement te breda
C.

A. J).)i,I,1 ........................tot

J. C. Roi.ik........................
W. K.

InT

i

Mei 1901.

..1 Juni 1906.

ClolN ................... ...edert ,,

1906.

Met de leiding van den bouw der brug hij 1 Ieu sci en waarvoor op i. Augustus 1893 een
afzonderlijke dienst werd ingesteld en later tevens met de vorming van het schccpvaartkanaal
Ençclen—l-icnritteivaard waren achtereenvolgens belast
W. Vi:owiv Aï. ...................... tot i Juli 1894.
J. G. l'hn1KINs ........................ 1 November 1894.
M. CA1,.\Ni.... ....................... ..i \lcj 1 $95.
H. VAN 0) )Ri .............................1 November 189$.

1 'eïso)/ec/.
Imdels de ven
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c.tin der \Vaaldijken waren 1-loofd-lngenieui' in liet 5 District te i\rnhem

(later 1 [vofd-ltii,euieur-1)irecteiir in de 6

Directie)

W. L S. J. fli .10! .......................t T October 1903.
0. A. 1'11i'1, ....................... ..T Juli 1908.
Ingenieur in liet Zuidelijk i\rrondissenieut te \ruhem
J. \. 1. Mvs

1:'!'! I'k

llebi'uari 1909.

.................tot 1

\oor de ui'vocniug (Ier werken waren aan de genoemde Ar!'olidisseflleuts-[ngenieurs achtereenvolgens toegevoegd hoewel ten dccle tevens tijdelijk niet niet tot den i\Iaasmond behoorend
werk belast, de 1 ugenieurs van den \\aterstaat
G. Ro0I:iooM ....................... van
P. \\iriï. 1 I( )k5'I' .....................
\. :\. H. \V. iÇu . ...................

Februari 1892 tot i

1Ç

Juli 1894.

Juli 1 894 tot 2 T November 1 $94.
1 Januari 1892 tot T October 1 $94.

1

11. L. v.t

1 LOT 11' 1' ....................... Juli 1894 tot 1 ijei 1901.
Jhr .1'. 1. P. S.Y\ 1 )I[i'.l ................... 1 September 1893 tot i Âugustus

F. H.\[CKF.............................

v

t

October 1894 tot

1

1

$97.

Februari i $95.

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

1

Februari i $95 tot 12 September 1900.

\V. G. C. 0 Fl.1 NCK .....................

T

Februari 095 tot i November 1901.

J. P. V.\N \'I,IsSIN( LX...................

T

October 1901 tot T Mei 1902.

\N

kI >NlIxexlftK(;

C. 0. 1h T( .\Lk'!'S ...................

1 November 1896 tot i Juli 1897 en van 1

November 1900 tot 1 November 1906.
C. L, Se!I!I,!,1'

'IT 'T' 1I0isT\I ...........an 10 Juni 1902 tot i Januari 1906.

i2 vs.......................

..i November 1906 tot 16 Noveuiber 1907.

0. 0. A. \.\\ Lii [1 1 1)!: J I, T).. ........ .edert 1 Novejubel' 1904.

J. F. Sr1io\Ioo.D .......................

16

1907.

De toegevoegde tijdelijke L ngen ieurs waren achtereenvolgens
0. A . DE J.o lOT.....................

van i -\pril 1883, overleden 16 Juli i 886.

Jhr. C. E. Bi. ivs VAN 'FRLSI, IN)
J . \'.\N l-L!:[]\

tot T

\ugustus i$$$.
1

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

,,

1884.
1884.

\V. l'. Cc.n:i .......................
B. M. (n.\'I.\I.\ .....................

1

i Juli 1884.

J. M. A. Z Tl:'I'MT1,I :i

1

l .epteniber 1890.

J. \'.\\ 1

J. C. Dii.si
1'.

1:. ....................

i October 1899.

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

T Mei 1883 tot 1 \pnil 1884.

. Ltcni'iooii .....................

15 Juni 1883 tot i Mei 1885.
22 \pnil 1887 tot i Maart 1895.
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-Jhr. 1-1. G.

van i Juli 1887 tot

VL1ivci

Jhr. 0. Â. D. G.

,,

LvikT

Jhr. J. P. TEl YI N(
P. G. J.

I'erso,icel.

\.\N

BlR El i

......

J. C.
Jhr. II. L. R\\l

F. J. H. M. 'I'Il[Ïs

.

A.

V.

J. Rixiç

October 1896.

T

Januari 1890 tot i Maart 1891.
Mei 1891 tot

November 1899.

T

1

-\pril 1893 tot

T

Januari 1894.

i Februari 1894 tot i Mei 1900.
011l:II;N

LxolN V.\,\ )VY 1 li:uvi:i,i.

Imduieter

1890.

Januari 1892 tot i November 1901.

J. A. Biiweixci
VÂN l)l'S Sl1.i:N

11

6 October 1889 tot
1

.

F. C. J.

T

i Augustus 1888 tot i November 1889.

.

K. P. 1 Il.i:N ;i:s
\\\ 1)1k NIVELEN

1)eceniber 1888.

15 December 18$$ tot i Januari 1891.

J()(»T1.;N

J (. Ei. Scierl, l1

i$$

T

i Augustus 1897 tot i i\iei 189$.
i September 1901 tot

T

September 1905.

April 1883 tot i Januari 1891.

Ofschoon ook cle opzichters en cle bureelainbteuaren zoo\vel cle tijdelijke als de leden van
cie vaste korpsen zoomede onderscheidene aannelilers en uitvoerders het hunne hebben bijgedragen om cie Maasmondwerken tot een goed einde te brengen zeer velen hunner op hoogst
verdienstelijke wijze zoo blijft luer, wegens hun groot aantal de vermelding van hunne namen
en diensten achterwege.

ZESDE AFDEELING.

ui:viui:x, \vA1k(;i:Noii:\ x ni:
in: ()iENING \\N 1 tE BEEt ;sci IE \l\.\5.

\V\!'I:ks'I'\in:\ EN kl\II;RKLNDIFI:
\\N MAAS EN \Vt\ i. I\

Uit den aard der zaak ligt het niet in de bedoel ing reeds thans in op waarnemingen berustende beschouwingen te treden, omtrent den invloed \velken de scheiding van Maas en \Vaal
op die rivieren heeft uitgeoefend noch omtrent cle verbeteringen, die de \vaterstaatstoestand
van No oi- d-B r iban t heeft ondergaan. Immers in de eerste plaats zijn nog niet al de Maasmondwerken tot stand gekomen zoo wacht liet inundatiegebied van 1 )ommel en Aa nog op dc
voltooing van liet kanaal s-T lertogenbosch—Drongelen c.a. om in liet volledige geliot van de
voordeelen van dcii Maasniond te woideu gesteld , terwijl ook enkele werken in den Biesboscit
benoorden den Amer nog tot uitvoer ing moeten komen. \oorts zijn de verspreid lig ende werken
voor de streek beoosten de l)ieze voor een deel nog slechts in ontwerp gereed , terwijl eindelijk
de N )ord-Bl- abantsehe overlaten nog niet zijn gesloten. In de tweede plaats is de tijd, die sedert
de o)ening van den Maasmond is verstreken , nog betrekkelijk kort , in verband waarmede zich
eenerzijds de definitieve toestand op de Maas en hare nieuwe monding
g noniet eef igeteld
s
,
cii anderzijds de kritische rivierafvoeren
vtaraan de gegevens voor de bovenbedoelde beschouwing(2n zouden in eten worden ontleend , no g niet of althans nog niet veelvuldig genoeg zij ii
voorgekomen oiii 01) grond van gedane waarnemingen een o\erzieht van de optredende waterstanden en van de rivierkundige gevolgen van den Maasmond te kunnen samenstellen. 1erst
over een tiental jaren zal zulks liet geval kunnen zijn en liet voornemen bestaat dan ook die
beschouwingen alsdan, bij \vze van een suppletuent 1' dit werk liet licht te doen zien. Niettenun kunnen ter bepaling van de gedachten thans reeds enkele opmerkingen worden gemaakt.
liet niet de scheiding van Maas en \Vaal beoogde d el - liet zij hier herhaald was
vierledig, namelijk
i. \Vegneming van de aanleiding tot ijsverstoppingen , als gevolg van de gemeenschap
hij ileerewaarden en van de sainenvloeiinç bij Loevestein.
2°.

3°.

Verlaging van de zeer hooge rivierstanden hij open water en beperking van hun (1uur.
oorbereidiiig van de sluiting der Nt ord-Brabantsche overlaten.

40

Verbetering van de \vIterlossing der Geldersche en Brabantsche Maasclistricten in liet
vooijttr en in den vroegen zomer.
42
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heterd , zij 1i1utild dat de Baas ecnc regenrivier is cii de \\aal , als tak van den Rijn bovendien eene \ lpcnrivier. De vooriaarswas op de Maas als gevolg van hevige regens in haar
l)OVeilstrlliigcbiedl, wordt in den regel enkele dagen latergevolg cl

(100F \\l5

op de\Vaal wegens

regen in het gebied van de Moezel grenzende aan dat van de Maas. \Vanneer deze derhalve
uit zich zelf reeds zou zijn gaan dalen werd zij daarin in den voormitligen toestand verhinderd
cloorditt cle \as 01) (Ic \\taI liet i )eil der ijcr\vecle bi
j \\ oud r ie he fl1 verhoogde en de uitstrooniiiig van de \Ïaas belemmerde. Na den voorjaars\vas treedt op dc \Vaal in den regel cciie
tweede hoogwaterperiode in als gevol van liet smelten van sneeuw en ijs in Z iv i tse rl and bij
den aanvang van het warme seizoen. liet gebeurde nu niet zelden, dat deze tweede

w1S Zo

snel op den eersten volgde dat de Maas tot in het laatst van Juli in hare uitivatering te
0 11(1 iie h cm werd belemmerd en dat clientemigevolge de zonicrol gst iii onderscheidene (listricten
geheel verloren ging. 1) 1 )o w dc scheiding van Maas cii \\ial aan den verderfe lij ken invloed

van de \Vaal onttrokken , kan de Maas, na haar eigen voorjaarsivas te hebben ondergaan een
lagen stand aannemen en cle beh( )orl ijke watcrh ssing van de po1cleis langs hare beide oevers
w;iarliorgen. icn late voorjaarswas op de Maas is natuurlijk door de scheiding van Maas en
\Vaal niet uitgesloten

doch als regel behoort die tel keus uiterlijk in liet begin van \pril tot

het verleden, zoods ook weder liet opperwater van

1

o6 dl let zien.

Na liet vierledige doel van de scheiding van Maas en \Vaal aan de werkelijkheid te hebben
getoetst , kunnen de te verzamelen waar imeniingen leiden tot beschouwingen omtrent den waterstaatstoestand van de doorsneden Iandstreek hewesten 1-1 ccli k h cii ze n cii omtrent dien van
Noordoostelij k Noord -11 rab an t, zoo ten aanzien der belangen van afwatering irrigatic en
verkeer, als omtrent de verhoudingen bij hoog opperwater en hij stormvloecl. I)aaraan sluit ziel)
dan van zelf aan de vraag in hoeverre de in 1

, niet betrekking tot liet egeeringsontwerp bere-

kende benaderde waterstanden voor verschillende afvoeren van de Boven-Maas niet de werkelijkheid
overeenk( niien . Pc prictische hetcckenis van clie vraag lig- t in de omstandiheid, dat de uitgevoerde
werken voor ccii groot dlecl naar die waterstanden zijn ingericht en dat derhalve , zoo de iverkeij khieid helangrij ke afwijkingen van die standen nioclit aanwijzen en cle belangen der betrokken
streek daarmede mochten worden gebaat eenige wijziging in sommige onderdeelen van cle
uitgevl erdle overk(n zou kunnen worden gebracht.
l)e benaderde waterstanden , vol 1F de berekening waarvan is aangenomen , dat bij laagwater
iii den mond van den _\iner telkens gedureiide korten tijd een t estand van permanente op
de nieuwe rivier zn heerschen zijn gradscli voorgesteld in fg. Z. Oni die standen aan de
iverkelijklieil te toetsen zullen cnt den aard der zaak zeer \ele en langdurige waarneuhingen bij
verschillende afvoeren van de Jioven-ji1tas nooclig zijn. \oor zoover thans kan worden geoordeeld
komt cle overkel ij kheidl vrij nel niet de berekende waarden overeen , h e\vel , zooals kon worden
verwmchit , meer bij groote clan bij kleine afvoeren. Iiiiniers cle bij cle bcrekeiiingcii iiicngenonieii
toestandl imi l)erinn1ei1tie wijkt bij grooce rivierafvoeren minder van de iverkel ij kheicl af clan bij
kleine afvoeren en voorts oefenen sommige, uh i iç vastgestelde, bijzonderheden van liet werk

) Zie Ouk (le

Ildia lOSl-

ltijlot c 1)

1-'

Oor
123J

ïc+ 32

i.5a)
-

cl?

8.

------

-

--

-----------

1

-

-

-

1 --------------

-

-

_

-

--

--

t-

----

131

20
20

150

tLXV —TLX

LY

XL XXXV X'X. XX

L

XY

XX

H

c CL

iûûo

t

3

OO

3 00

00

1

1.

Sc/2
2

R'OO

2('OOU

.72t .

,

oia

Fig. 81 Berekende verhanglijnen bij laag water in den mond van don Amer.
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meer invloed uit op (le ehbest;ucleii hij weinig dan bij veel opperwatel-. Zo) zullen bv. de
ebbestanclen op het benedendeel der Bergsche Maas bij kleine rivierafvoeren een lager peil aan\V

ijzen , zoodra de dwarsprotielen aldaar en op den Amer meer tot de in ISS5 ontworpen afine-

tingen zijn genaderd. Zoo ondervindt de emplitudu der getijbeweging bij K ei ze rs veer, vooral
bij kleine rivierafv eren deu invloed van liet openblij een van het Oude Maasje , en wordt die
waterhewegiug andermaal verzwakt bij Heus den, doordat de vulling en cle lediging van het bassm
\VeII—Andel duur het Heusdenseh kanaal moeten geschieden. Omgekeerd is de eniplitudo der
getijheweging op de Merwede bij \\o did r che in door de afsluiting van de Maas bij Audel toegenomen , vournaniel ij k in dien zin dat de lage ebbestanden aldaar thans lager afloopen dau voorheen.
Niet minder dan andere groote openbare werken heeft de scheiding van Maas en \Vial
aanleiding gege\-en tot bezwaren en klachten van de zijde der onmiddellijk belanghebbenden.
\T e le

van die bezwaren zijn reeds gebleken niet van ernstigen aard te zijn andere zullen wel

zoodra de tijd liet zijne tot een bezadigd oordeel zal hebben bijgedragen , door belanghebbenden
zelf tot hunne ware iifinetingen \vorden teruggebracht; weer andere zijn reeds d or van Rijks\vege getr( tIen voorzieningen op eenvoudige wijze opgeheven en hun aantal zal vermoedelijk
voor uitbreiding vatbaar zijn. Alle doelen evenwel op betrekkelijk ondergeschikte punten , die
aan liet groote werk de scheidin van Maas en Waal , waarop door de rivierkundigen gedurende
neer dan eene halve eeuw was aangedrongen en waaraan vervolgens gedurende nagenoeg een
kwart eeuw is gearheici , niet-; van zijn luister kunnen ontnemen. Die hez\varen zullen bovendien
met andere oogen \vorden atnselw )uwd, zoodra hoog water en ijs ons de verschrikkingen der
overstroonnugen , welke de geschiedenis vermeldt , in meer sprekende kleuren voor den geest zullen
terugroepen, en liet gevoel van veiligheid langs Maas en \Vaal ons het geluk zal doen beseffen
dat de verbeteringen , waarnaar onze voorouders zoo lang hebben uitgezien , thans tot werkelijkheid zijn ge\vorden. En dit verband mogen de \voordeu , waarmede (a

k\J1 i

Vi:!

zij iie in

1749 uitgegeven riviei'kundige verhuideling aanv ing en die de bij Konmklijk Besluit van
Februari i flp N°.

12

1

benoemde Staatscommissie, tot onderzoek der bezwaren in zake cle Nieuwe

Merwede , ten slotte tot de hare maakte , hier worden herhaald
1 let is niet te gelooven voor iemand die (les niet kundig is, hoezeer een land en volk
aan den welstand van derzelver rivieren gelegeil legt Ja dat gaat zoover dat ik wel zeggen
(101f, 1 )at men in een land niet veilig \voont , al waar de rivieren niet wel gesteld zijn. \Vat
haat liet een volk, of zijn Vorst en overheid zorgt om liet te beveiligen tegen den overlast
,,van buitenlaudsche vijanden om liet voorspoedig te maken in liet stuk van den k( ophaiidel
au) konsten en wetenschappen te doen hlceijen : om cle fivancian van liet land in goeden staat
te brengen om het van lasten te ontlieden om de gemeene rust te bewaren en om het
verder in alle opzigten gelukkig en voorspoedig te niaken als cle ingezetenen onclertusschen
en niet dat alles moeten onderhevig blijven om wat vroeger of later door de kwade gesteld,,heicl van hunne rivieren te worden overstroomd en op liet alleronverwagste eenklaps en voor
os , alle die gewenschte dingen (voor s)mmige niet liet leven) te moeten verliezen."
En zoo er een volk in de wereld is, 't welk daaraan gelegen legt , zoo zijn wij liet."

BIJLAGE 1.

N(Yl';\ \.\N DlY l-IOOFI)-1 NCLNIELR R( )Sl'
ckl. 8 J LN[ 1 $o, IN ZA Kl 1)l VlRBL'1'ERING VAN DEN \VATIkTAATTOE-YfANI) VAN NO( )l'tl)-BRAflANT.

In den brief van 7 Januari 1 t8o \) 8 geeft de 1-leer Minister van \Vatcrstaat handel en
\ ijverheid te l<eiinen

dat aan liet in de laatste jaren )pnieuw °p den voorgrond getreden
OIitwerj) tot scheiding van Maas en \\aal niet daarmede gepaard gaande heropening van liet
Oude M;iasje de hand zal kunnen worden geslagen. De rivierverbetering op de \VaaI Merwede
en NieUwe Merwede is thans zoo ver gevorderd dat niet de uitvoerin der volgende \verken
km worden begonnen namelijk
heropeiiiiig van liet Oude 1\Iaasje
2e

30

achtereenvolgende opheffing der overlaten
voorziening in de uitwatering der landen
i. langs liet Oude Maasje
b. van de lage polders op cle Donge uitwaterende
. gelegen in liet inundatiegebied van cle Dommel en de Aa hij s-1 le rtoge n bosc Ii.

1 )eze werken zi]n 1uur opgenoemcl in de volgorde hunner algemeene belangrijkheid zonder
eenig verband niet den tijd van uitvoering.
De bedoeling is dat zij aaugeviuigen vorclen en tot stand komen , naarmate cle omstandigheden dit toelaten , en hunne betrekking tot liet geheel dit vordert.
1 ene korte a;ln\vijzi ig van liet doel der versclnllencle werken en van hetgeen cliarv er tot
stincl moet worden gebracht , geeft aan de belanghebbenden een duidelijk overzicht der gehcele
ve rbet er i g.
\oor de heropening van liet Oude \laasje moet
1

.

eene nieuwe rivier worden gegraven uitgaande van cle Maas onder 11 e dik Ii u i zen

bi peldie beno rdleu Ii en s cle ii en 1 )o cve re ii en bezuiclen Dr o ii gele n, volgende eerst de Gantel
en verder in nagenoeg rechte strekking liet Oude IMaasje tot liet Keizersveer, terwijl deze rivier
de nooclige breedte moet verkrijgen oni, sI uitencle aan de aangenomen uoriiiaal breedte der Maas
te 11 ccli k h iii ze n niet geleidelijke ver\vijdilig aan het Keizersveer tot eene breedte van niet
minder dan 250 Meter te worden gebracht
2 °.

cle aan deze nieuwe rivier sluitende verbetering van den Anier van liet Kcizersveer

tot de verceniging met de Nieuwe Merwede aan cle westpnnt der Aiina Jacominaplaat waaraan,
zoo wat breedte cii dieptc betreft een normaalbecl wordt gegeven regelmatig verwiclende tot
minstens 500 Meter breedte aan de evengenoemcle vereeniging
30•
cle afsluiting van het gedeelte der bestaande rivier van 11 ccli kh u i ze ii tot \\o ucl ri clie iii
voor den afvoer van liet van beven tfkomcnde water. De scheepvaart in cle richting van C r-

2ioi
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vecoeu r naar Go ci ne hem volgt de nieuwe rivier tot II en scl en, en verder liet verbreede
terwijl nevens den afsluitingsclam , die 01) Ccii geschikt punt bij A ndei
wordt aangebracht, eene sehutsluis wordt gelegd om de gemeensChap tusschen de oude en nieuwe

1-leusdeiische kanaal

rivier te onderhouden.
Deze wei-ken hebben ten doel vooreerst den waterstand van liet bcncdcngedeelte der Maas
te onttrekken aan den invloed der hooge standen van den Rijn en zijn voornaamsten zijtak de
\Vaal en Merwede.
Ten anderen aan de Maas een nicuiven mond te geven , alleen door de zeestanden heheecscht , en die derhalve veel lagere ebbestanden aan de rivier geeft clan zelfs bij zeer lage
standen op den Rijn liet geval is.
Zooals bekend vercenigt de Maas te \V on cl ric h ciii haar water met de Waal, welke laatste
rivier een veel grooter waterafvoer heeft. De waterstand clei Merwede wordt door (leze laatste
omstandigheid grootendeels afhankelijk gemaakt van den meerderen of minderen afvoer van de
\\aal. De stand te Go r i n che iii rijst of daalt naar mate de Boven-Rijn wast of valt , tervij 1 de
nieerdere of m iidere toevoer der Maas daarop wel cenigeli doch slechts geringen invloed uitoefent.
Daaruit volgt dat de geheele Beneden Maas een hoogen stand aanneemt wanneer de i\lerwecle
hoog is, ook al is de waterafvoer van de i\laas zelve gering. Is bv. cle Boven-Rijn hoog en
dientengevolge de Merivecle te Go ci n ehein tot 3 Meter boven Â.P. gewassen . clan moet de
Maas te C rfve co cci r cii te II cdi k Ii cii z en booger clan 3 i\leter boven A.P. staan , al ontvangt
(leze rivier zeer weinig water van boven.
In liet voorjaar en in het begin van den zomer voert de Rijn , als Alpenrivier,, altijd veel
water af; bij St raa tsh u rg zijn de gemiddelde zomerstanclen liet hoogst en de ge\vone winterstanden liet laagst.
Vandaar dat de vereeniging der beide rivieren een zeer nadeeligen invloed heeft op den
waterstand van de i'tlaas juist in dcii tijd die lage rivierstancien voor de afwatering der landen
nooclig zijn.
De invloed der Mervecle op den siond der Beneden-Maas blijkt dadelijk , wanneer mcii in
verschillende tijclvakken gelijke \eaterstanclen waarneemt aan cciie peilsch;ttl, ver genoeg van
den mond gelegen om van den rivierstanci aldaar geheel onafhankelijk te zijn.
Neemt men bv. de peilseliil te G cii nep, clie beneden de uitmonding der voornaamste
zijrivicren van de Maas, Jeker, Roei- , Nici-s enz. , meer dan 100 Kilometers en dtis ver genoeg
van Wo ci cl r i eb cm gelegen is, zoo mag men vaststellen , dat bij gelijke waterstanden , mits die
cenige dagen genoegzaain clezeifdle blijven , ook gelijke hoeveelheden water in gelijke tijden
worden afgevoerd. De stand , door de heneclenwaarts gelegen peilschalen aangewezen , zou derhalve ook dezelfde moeten zijn, en dit is op aridere rivieren ook werkelijk liet geval. De stand
van de \Vaal te Ti eI bv. kan men met voldoende nainvkeurighekl bepalen , zoo men die te
Nijmegen kent.
Niet alzoo 01) de Maas, zoo als blijkt cnt liet onderstaande tafeltje , waar in alle waterstanden
in Meters boven liet Aiiisterdainschie peil zijn aangegeven
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27 Fchivari tot 6
Maart 1874.....

7.63

5.02

3.90

2.73

2.41 1 2.06

0.93

0.6$

tot 6 juni 1872.

7.65

5.12

4.22

3.63

3.56

3.46

3.28

3.03

0.6

0.87

Verschil..........0.02

0.10

0.32

0.90

1.15

1.40

2.35

2.35

0.21

0.34

1

± 1.21

\oor (Ie vergelijking zijii twee tijdperken genomen waarin dc waterstand te Gen iie i geiioegzaani even long Was en ongeveer overeen km- ain niet dcii gemiddelden jaarlij kschen stand
der laatste twintig jaren.
De waterstand bleef in elk tijdperk vrij stand\1stig, en zijn de tijdperken niet zoo ver van
cikander verwijderd dat in den tusschentijcl belangrijke veranderingen in cle gesteldheid der
rivier plaats konden hebben.
Daaruit volgt , dat in elk der beide tijdperkcn gelijke ivatermassa's in gelijke tideii door de
i\iaas afgevoerd werden. 1 )esnietteinin vindt men verschillen van 0. 10 M. te M eg en, van 0.32 M.
te Lith, van 0.90 M. aan cle Blauwe Sluis, van 1.15 M. te Cr6ve c0e111- en van 1.40 \I. te
11 ccli k Ii lii zemi, als gevolg van den \Vaterstand der Boven-Merwede die 2.35 M. hooger teekent.
1 )e uitmonding

\5 (fl

cle Maas op de Merwede heeft nog een anderen nadeeligen invloed op

den waterstand van eerstgenoemde rivier, zoover clie langs liet noorcl-oostelijle deel van No o idB r ah ah t str> >oiiit.
mool1s wel bekend is, wordt een belangrijke was op de Boven-Maas gewoonlijk een paar
dagen later door ccli was van den lJuitsclien Beneden Rijn gevolgd.
1 Jet Maasgebiecl grenst voor cle gelieele oostzijde aan dat van den kijn en zijne takken
en de oorzaken van dat verschijnsel zijn derhalve niet ver te zoeken.
1 let gevolg daarvan is echter, dat \\'aal en Merwede nog wassende zijn, nadat cle Maas
haar hoogsten stand bereikt heeft en reeds vallende is. 11e invloed der hooge Merwede-standen
openbaart zich dan en de l3eneclen Maas valt veel minder clan cle hovenrivier,, totdat ook op
de R ijn-tikkcn de val van het water is ingetreden. 1 )e naclechge invloed doet zich hier dus
kennen do> >r liet langer aanhouden der hooge waterstanden O( >1e daar, waar de gewone verlaging
niet belangrijk is. \Vant de langere duur der liooge standen bv. aan dc 'I5 eeffclsclie, ()yensche
en Diecicnsclie sluizen houdt deze langer gesloten en heeft dus daarachter cciie grootere verzainel ing van binnenwater tengevolge , die ook meerderen tijd voor de loozing vordert en inuidclels de terreinen langs de toevoerlcidingen onder water zet.
0

33$
Uit een en ander blijkt duidelijk dat de afwatering der landen op de Maas reeds aanzienlijk
verbeterd zon worden kon men aan den mond bij \Vo ud ci cli cm een gewone ebbestand verkrijgen van c)mstrceks cii Meter boven Amsterdamsch peil zooals de eerste op liet bovenstaande
tafeltje voork )mcnde.
Maar dit tafeltje wijst tevens aan 1i eveel lager de eb te Kekersveer a600pt dan te
Go i- i n clie in, tel- wijl heide plaatsen Ongeveer even ver van T lcd i kli u i zen af gelegen zijn. 1 let
verschil tussclien de gemiddelde eb te Go ri ncheiii en te K e izc rsvcer, gedurende liet tijdperk
van 27 Februari tot 6 Maart 1874 bedroeg 1.53 M. en liet gewone \erscliil tusschen de gemiddelde jaarlijksclie laagwaterstanden voor beide plaatsen is ruim zoo groot.
Door liet verleggen van den mond der Maas naar den Amer vcrkrijgt men dus niet alleen
voor deze rivier een stand onafliankel ijk van den waterstand der Merwede, maar geeft men
aan dien mond een waterstand, anderhalve Meter lager dan de laagste standen der Merwede
niet andere woorden een stand die voortdurend met de standen in zee slechts weinig
verschilt De waterstand van dc Maas zal dan de gewone wissel ing der getijen in zee buiten
aanmerkin latende , alleen afhankelijk zijn van den meerderen of minderen toevoer van water
van boven.
Hoeveel de verlaging bedragen zal is niet op te geven , omdat tegenwoordig de stand der
Maas afw isselt niet den stand der Merwede. 1 let is duidelijk , dat de verlaging minder zal hedragen , wanneer men liet tijdperk 27 Februari-6 Maart 1874, dan \vanneer men liet tijdperk
1 tot 6 Juni 1872 tot vergelijking neemt.
Door berekening is men evenwel in staat voor verschillende waterhoogten te Gennep (le
daarmede overecnstemnicncic standen a.ioi eenige beneclenwaarts gestelde peilschalen op te geven,
voor al de dagen dat de Amer tot de geniiciclelde eb afloopt , en daaruit is geredelijk af te
leiden , welke waterstand voor elk voorkomend geval 01) elk punt der rivier te verwachten is.
lIet volgende tafeltje geeft voor verschillende standen te Ge ii liep, in (le eerste kolom aangecicticl,
de standen die de peilschalen te L i th en te C r vecoe ci r hij de cl) zullen aanwijzen \vanncer
de gelieele afsluiting van de Maas en \Vaal uitgevoerd zal zijn en aan liet heropende Oude
Maasje voldoende afmetingen gegeven.
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Neemt men een jaar waarin No 0 rd-B ra ban t door aanhoudende hooge waterstanden grootc
schade heeft geleden dan is niet behulp van dit tafeltje gemakkelijk na te gaan wat in dat
zei ftle jaar zou gebeurd zijn zoo de heropening van het ( )ude Maasje tot stand ware gebracht.
11 de eerste helft van Maart 1878, ()fli ecn voorbeeld te nemen was dc geniidcleicic stand

te Gen n p 10.13 M. te Li t h

6.11 ?i[.

en te Cr6vccoe u r 4.3 i Al. Die standen zouden na de

hcropcniig geweest zijn te 1. i t ii 5.90 M. en te Cc 6vec 0e II r 3.20 \l., zoodat de inundatic der
i\laaspolders ongeveer een Meter lager en ccii groot aantal milhoencn kubieken \Ieters water
minder zou bedragen hebben. Derhalve veel Spoelliger lozuig.
1 )e Maas viel in diezelfde maand te Gen ii ep tot 9.19 M. waarbij dc standen te verwachten
zijn te Litli van 5.20 Al. en te Cr6vccoeu r van 2.55 Al.
1 let water is toen echter te 1. i th niet lager gevallen dan 5.51 M. en te C re ve coen r

4.01

M.,

waarbij geen heltngrij ke verlaging der inundatie inogel ijk was.
In cle eerste dagen win \pr1l i 87$ wederom belangrijke was der Boven-Maas. Dc peischmil
te Gen tiep teckent van i-io -\pril gemiddeld io.6o M.

Oj)

zijn hoogst 10.95 M. Te Li th

had men gemiddeld 6.44 -Al. en te Cc v cc oe ii r 4.49 AL Na de heropening zouden die standen
respeetievchjk 6.24 en 3.44 M. bedragen en dus wederom veel minder ovcrstrooming te \vecg
gebracht hebben.
ii de tweede helft dier maand daalde de Maas te Ge ii ii ep tot 8.35 M., terwijl die te Lit Ii
5.05 M. en te Cr6vc e0111- 3.78 Al. bleef.
1 )c te verwachten standen waren daar 4.38 M. en 1.75 i\l. geweest en derhalve geheel
voldoende om de polders van water te bevrijden.
Deze bleven ook gedurende de maanden Mei cii _Juni niet zoovcel water bczwaarcl dat
aanzienlijke verliezen daarvan liet gevolg waren. De gemiddelde standen over diemaanden voor
Gen h(2l) 8.41 en 8.29 M. waren voor Litli 4.90 en 4.76 M. en voor Crèvccoeur 3.60 en
3.50 M. Na de heropening had men gemiddelde standen te L i t h van ongeveer 4.40 M. cii te
C r ve Co cli r van 1 .80 Al. gehad en zou men om waterbezwaar niet gedacht hebben.
1 let geven van eenen nicuwcn mond aan cle Maas heeft dus al cladelijk aanzienlijke i ordeden voor de lage polders om en bc osten 's-1 1 c rt oge ii bosch. Die i oorclecicn zullen zich
langzanierliancl bo\cn\vaarts uitstrekken omdat de verlaging van den ivaterspicgcl van liet Leneclendeel gaandeweg gevolgd zal worden door verlagi lig van den bodem der rivier, naarmate
cle 1\laas een aui haren nieuwcn mond passend regime aanneemt.
1 )atrentcgen zal liet leiden van liet water der Maas in liet Oude Muisje den stuici vcrlioogcn
dier laatste rivier die thans slechts water d or den vh ecl van den \mcr claarm gestro( md
benevens liet water der wederzijds gelegen polders ontvangt.
lvenals thans zal de Maas soms buitengewone hoeveelheden water tocvoeren en al maakt
nien de nieuwe rivier breed en die) zullen hioge waterstanden daarvan liet gevolg zijn.
\in cle polders clie thans op liet ( )udc Maisje afivatcrcn , moet een andere gelegenheid tot
waterlossing verschaft worden en dienen langs cle nieuwe rivier, dijken te ivorcicn gelegd van
gcnocgzamc hoogte en breedte om de hoogste waterstanden die iiiogelijk kunnen voork men
te keeren. Die dijken te 1-1 cdi kli cii zen, gelijk in hoogte niet dcii tegcnwoordigen i\laasclijk »
ongeveer 7 Meter boven

cii daar aansluitende, bekomen aan liet Keizersveer cciie hoogte
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van ruim 4 M. .-j--- A.P. Zij dienen tot gedeeltelijke berging der specie voortkomende uit het
graven der nieuwe rivier en verkrijgen daarom eene groote kruinshreedte , die zeker meer dan
8 Meter zal bedragen.
1)e kruin van de weclerzijdsclie dijken kan derhalve tot weg ingericht worden.
Niet onbelangrijk is het na te gaan , welke veranderingen de waterstand aan den mond
van liet Oude Maasje nabij de vereeniing met de 1 )onge zal ondergaan tengevolge van het
doorleiden van het Maaswater. 1 )e afsvatcring eener uitgestrekte liindstreek is daarbij betrokken,
benevens de veiligheid der dijken en kaden langs den Amer.
1-letgeen de ondervinding leert op andere benedenrivieren die onder den invloed der
getijen (eb en vloed) staande gewoonlijk tij rivieren worden genoemd moet hierbij den weg
wijzen, omdat de golfbeweging van liet tij cciie kracht aan de strooming van liet water geeft
die cene zelfstandige berekening inoeielijk maakt.
Meer bijzonder kan men den nieu\v te scheppen toestand met de Nieuwe Maas vergelijken,
die, zooals bekend is, liet water van den Neder Rijn en lek naar zee brengt.
Men mag daarbij aannemen , dat de zcemonci der nieuwe rivier te Moer cl ijle is, omdat op
dat punt (le eb- en vloedstiinden niet noemenswaardig verschillen met de zeestanden en er
client dan hij de vergelijking te worden opgemerkt, dat het verschil tussehen eb en vloed te
Moe rcl ij k grooter is dan aan den 1 lo e k van Ho 11 a ii d, dat men dus eene grootere uitscliurencle
kracht ter beschikking heeft.
Verder voert cle i'ilaas bij den gemiddelcien jaarlijksehen stand (7.65 M. boven A.P. te
Gen n ep) niet meer (lan 200 kub i'deter water per secuncle af, dat ongeveer 10 millioen kub.
Meter voor een gewoon tij uitmaakt. 1)e Necler-R ijn voert hij den gemiddelden zomerstand meer
dan de dubbele hoeveelheid af, daar volgens de laatste waarnemingen te VIa a r cli nge n , gedurende de eb 23 millioen kub. Meter rivierwater (dus het vloedwater niet gerekend) naar zee
stroomen. 1)e afstanden van VI aa rcl in gen tot den HOC k van Holland is ongeveer even groot
als die van K ei ze rs veer tot Moe rcl ijle en kan dus eerstgenoemde plaats vergeleken worden
met den te verwachten toestand aan liet Keizersveer.
Men vindt vooreerst, de waterstanden 01) den Necler-Itijn en Nieuwe Maas vergelijkende,
dat de ebbestanclen te VI aa rcl i nge n veel minder helieerscht worden door den stand der bovenrivier dan door de standen der zee.
Gelijktijdig niet den niiciclelbaren zoinerstancl te s\ rn hem treft men te Vlaa rcl i ngen soms
ebbestancien aan, clie hooger zijn clan wanneer de rivier te Arnli cm twee Meter boven den
gemiddelclen stand is.
Alleen hij zeer grooten toevoer der hovenrivier is een belangrijk verschil merkbaar tussclien
cle ebbestanclen te Vlaardingen en aan den Iloek van 1-lollancl.
1 let gewone of geniiddelcle verschil bedraagt slechts 0.30 Meter en het is opvallend , dat,
over het geheele jaar gerekend , ook het gemiddelde verschil tusschen de ebbestanclen te K eizersvee r en te Moerclijk thans 0.27 M. bedraagt.
Bij den zeer geringen afvoer van liet rivierwater tiissehen K ei ze rsve er en Moer clij le is
dat verschil blijkbaar een gevolg van den ongdinstiger toestand van den Anier , die, wel hekencl,
hij de eb niet nieer bevaarbaar is.
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behoorlijk (liep bed gegeven regelmatig naar zee verbreedende,

daardoor,, behalve liet opçestuivde vloed\vater cciie rivier geleid clie geiiuiddeld 200

kub. \Ieter per seconde geeft dan zijn er geen redenen clenk]aar, waarom een grooter erhang
tussclien K ei ze rs veer en Moe rcl ii k zou ontstaan dan nu tusschen Vi aard i nçen en den hoek
van 1101] a ii ci.
Men mag dus met grond verwachten , dat de waterstand aan liet Keizersveer niet, of ten
in inste niet noeiiienswaardig zid rijzen.
1 )aar zijn hooge ivateistanden te wachten evenals te Vi aard i lig en maar uien moet niet
uit het oog verliezen dat ook onder cle tegenivoonlige omstandigheden , hooge ivaterstanden
aan liet TÇeizersveer niet zelcizaani zijn, en zich niet name bij elke belangrijke werking van den
Baardwijkschen Overlaat voordoen.
Zoo teckencie de peilschaal te K ei ze rsv ccc, bij eb , van ii tot 19 Februari 1871 van
0.62 M. tot 1 29 M. boven 2111, niet een nuniinum verliang van daar tot Moe cd ij k van 10411.
10 tot 25 Maart 1876 was cle eb te Keizersveer gcnlidd(21(1 1.52 M. boven Al?. niet
1.97 'Al. als maximum. Het geniiciclelcl verhang niet Moe rd ij k bedroeg toen bij eb i .6i 1\1. Ook

Van

van 9 tot 14 Januari 1879 was de geniiddelcle hoogte van cle eb te K ei ze rsv eer 0.77 M. boven
Al?. 1-let bezwaar der \verking van den Laarclwijkschcn Overlaat voor de Langstraatsche buitenpolders is wel bekend.
Stelt men zich, in plaats van liet smalle en nicestal ondiepe ( )ucle Maasje en de nagenoeg
vercl roogcle Amer cciie nieuwe rivier voor niet volcioencl afvoerencl vermogen , zoo is liet cluiclelij k,
dat de evengenoemcle groote verliangen niet meer te verivacliten zijn , en ook in dit opzicht
verbetering wordt aangebracht.
I)e uitwerking van stormvioecicn , clie steeds van korten duur zijn , blijft dezelfde als tegenwoordig , doch wordt door cle nieuwe dijken ter wederzijcle der nieuwe rivier beperkt.
In verband niet liet geven van clezen iiieuwen mond aan cle iiaas , moeten te zijner tijd
nog drie belangrijke aangelegenheden in overleg niet (recieputeerde Staten van N o o rcl-B rab a ii t
ivorcien geregeld , nanielijk , liet irrigecren der buitenpoiclers , cle scheepvaart-gemeenschap der
Langstraatsche clorpeu niet cle nieuwe rivier, cii cle middelen om cle gemeenschap tcisschen cle
wederzijds gelegen lanclstreken te onderhouden.
Voor liet eerste zijn inlaatslciizen ontworpen , waarvan plaats en afnetingen later vast te
stellen zijn.
\oor cie scheepvaartgcnieenscliap kunnen sommige der aan\vezige havens opcngehoucicn
worden door liet cla;ir langs omleggen van den rivierdijk

of wel kcuiuicn in den dijk schut-

slciizcn worden claargestelcl , naarmate cle verschillende belangen dit vorderen. Ook hieromtrent
is liet raadlzaLni cene regeling te treffen , wanneer eenmaal cle uitvoering van liet werk vaststaat
omdat daarvoor ouderling overleg en dus veel tijd gevorderd wordt.
Voor cle genicenscliap over cle nieuwe rivier worden ten behoeve der weclerzijclschc landstreken cle iiOcidligc po1itcreii gemaakt op nader te beptleii i)1actscn , terwijl de landen van
Heusclen en Alteiii tevens cciie vaste vcrbindhiiig niet den Iioniinelerwaaid en alzoo niet den
sioor\vcg verkrijgen , clie ten allen tijde bruikbaar , den t estancl van afzoncicriiig opheft , waarin
zij hij na eiken winter verkecren.
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De bccloeling is namelijk rico nieU\\efl dijk behOorden de rivier sluitende aan den dii k
van den Bommelerwaarcl hij \Vei 1 door te trekken tot aan liet verbreede IJeusdeusch kanaal
en over dit laatste een draaibrug te maken, die de gemeenschap met den ileusdenschen ?daasclij k oude 111 oudt.
Voor de achtereetivo dgende (:piielling (lef overlaten komen het eerste in aanmerking de
Heerewaardensche overlaten die bij hooge \\atlsttnden het water van deze rivier op de
Maas brengen en de oorzaak zijn van al de rampen, die het 0)ord-OO5telijk deel van Noord13 raban t in de laatste jaren getroften hebben.
De 1 leer Minister van \Vaterstaat heeft hieromtrent vastgesteld , dat deze overlaten weder
tot het oude peil teruggebracht moeten worden op zoodanige wijze , dat daarmede de geheele
sluiting wordt voorbereid.
De bedoeling is het bed van den voornaamsten dezer overlaten , den IDreumelscheu tussehen
den dijk van Maas en \Vaal en de bekading der 1-Teereivaardenselie pciclers , weder tot het
vroegere peil op te hoogen en tegen verdere verlaging te verzekeren en tevens den grondslag
gereed te maken voor den later te leggen afsluitdijk.
)e verdere beteugeliug en eiuclelijke sluiting dezer overlaten moet verband houden met de
verbetering der l3eneden-\\aal tussclien V a r ik cii Lo eveste in, eensdeels omdltt de rivier cle
meerdere hoeveelheid water moet kunnenontvangen , auderdeels omdat die meerdere hoeveelheici ook tot het in stand houden der verbetering moet bijdragen.
De opheffing der Noorcl-i-irabantsclie overlaten volgt clan geleidelijk naar mate de betrokken
belangen dit medebrengen.
Met betrekking tot de Maas zelve onno odig wordt deze aangelegenheid geheel overgelaten
aan cle regeling der 1 rovineiale Regeeriug.
De 13aarclwijkscbe overlaat zal clan slechts bij doorbraken in de linker Maasclijken werken,
derhalve slechts in zeldzaam voorkomende gevallen. [mi den linker Maasclijk der nieuwe rivier
wordt daarmede in verband een h ulpgat gemaakt. Een clergel ii k h uipgat wordt aangebracht in
den rechterclij le nabij Keizer sv eer voor den afvoer der inundatie-wateren der landen van
T Teusden en Altena.
De voorziening in de afwatering der hierboven sub 3 genoemde landstreken is, heeft uien
eenmaal cle uitvoerin van liet greheele werk in beginsel aangenomen, het oucieriverp van een
bijzonder overleg tusschen de Ilegeering en Ciecleputeercie Staten. De verschillende belanghebbenden worden clan gehoord over elk ontwerp waarbij zij betrokken zijn , terwijl voor het oogenblik liet opmaken der uitgew erkte plans voor deze verschillende afivateringen en liet nooclige
overleg veel tijd vurcierencie het vaststellen der hoofdzaak no ocieloos zou vertragen.
Groote bezwaren, veel minder onoverkomelijke beletselen zijn hierbij te verwachten, zooals
cluikelijk blijkt wanneer men de uit te voeren voorzieningeu in l000fcltrekken aancluidt.
Voor cle landen die thans op liet Oude Matsje afwateren zijn kanalen te graven tussehen
de bestaandie dijken en de dijken der nieuwe rivier alzoo een Noorcher- en een Zuicler-zijkanaal.
Zij nemen liet water der verschillende polders op en leiden dat op een nader te bepitlen punt
hij Keizersveer in cle nieuwe rivier.
Al ciaclehijk verkrmjgt uien hierdoor het voordeel , dat, terwijl de aanwezige buitenkanalen
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VOOr dcii \iOecl op iliggeii en derhalve eerst het ingevoerde vloedwater moeten loozen , de beide
zikaiialen bi vl()edtij gesloten zijn en elk een vrij belaiigrijken bergboezem V( )or het water der
clir p lo zencle p dders leveren waardoor bij de iuvallende eb eene kleine hoeveelheid water
51)oed iger afgevoerd wordt.
Op cciie dergelijke wijze is ook de afwatering van de Bleekkil op afdoende wijze te verbeteren door (leze kil met \\ijzigiiig zooveel noodig der richting, wederzijds te bekaden en
aan den mond af te sluiten niet eeue sluis die het vloedwater keert.
e

1 iierb oen is reeds aangetoond dat eene verhooging der ebbestanden aan het Feizersveer
dus ok voor den Anier van daar tolt \1 0e rd ij k niet waarschijnlijk is in elk geval slechts

enkele centimeters zal bedragen. Mocht het echter noodig zijn , dan is het water der verschillende
afwateringskanalen door stoonigemalen 01) de nader vast te stellen peilen te houden.
lvenzoo kan de onderviuding geraadpleegd worden met betrekking tot de afii ateriug der
Lage polders aan de Donge die zoo noodig mede met stoomgenialen te helpen zijn.
1 );cmr de eb nimmer belangrij k verhoogd kan worden leidt eenig uitstel tot geene noeinenswaardige schade. Maar cle verilooging moet bekend zijn en daarbij de te verplaatsen waterhoeieellieclen alvorens het mogelijk is kracht en inrichting der werktuigen te bepalen clie in het
nadeel moeten voorzien.
\oor de af\vatering van cle Dommel niet cle Ley en de meeste polders bewesten cle Dieze
is een afwateriugskanaal te graven naar iie cii kli u i ze n, teneinde clezen voornamen toevoer van
water onafhankelijk te maken van (le seheepvaartbelangen van 's-lI e rtog cii bos eb met de
/uid-\\illeiiisvairt en L)ieze. De te verwachten lage ebbestancicn te HecI i kh u i ze n laten toe
het peil dezer afwatering zoodanig te regelen , dat de verschillende belangen daarbij vereenigd
\V

rcleii en ook de \vLterverVersching van 's-Ile rt oge lii) os cli geregeld kan geschieden.

lie \a . benevens cle polders beoostcn de 1)iezc , blijven dan 01) deze laatste rivier loozen
met cle hewesten gelegen polders die dit mochten blij ven verkiezen. De schutsluis te C rvec 0e u r
laat cene verlaging van het Diezepeil tot 1.75 i\l. boven \]) toe, ter\vijl de te verwachten
aanzienlijke verlaging van den ivaterstancl der Maas te C reve coe cir ten gevolge moet hebben,
dat dit peil slechts in buitengewone omstandigheden overschreden wordt.
De sluis

o aan liet 1 Jinthanicreincl moet dan westwaarts verplaatst worden , daar de

slagclreinpel thans te ho g ligt.
Ilooge standen van de Maas zullen voorkomen ook na cle uitvoering van het geheele plan
zij zijn toch bij elke rivier een onverniijclelijk gevolg van aanhoudende cmi hevige regen en sneeuw.
\liar zij zcillen dan nooit meer de hoogte der laatste jaren bereiken en ook korter duren.
1 )aarvoor wordt echter zoowel de heropening van het Oude Maasje als cle sluiting en opheffing der Overlaten gevorderd.
s-Ihr/ogii (OSe//,
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BijLAGE 11.

BEnT VAN DEN iIlN NTER VAN \VATERSTAAT HANDEL EN NIJVERIILID,
dcl. 7 JANUARI i $8o, AAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT.
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Aan lieeren Gedeputecrde Staten van Noord-Brahant.
In den loop des vorigen jaars richtten zich de besturen van liet waterschap van Enipel en
Meerivijk, van de polders van der Eigen , en van de Algemeene (Jmkading onder V tij mcii
Engelen , Bokh oven , \Ve 11 en lied i kh cii zen tot den Koning, met liet verzoek, dat van
regeeringsivege in liet voortdurend door de tot die polders belioorende tanden ondervonden
waterbezivaiir, zou worden voorzien , met aanbieding tevens van bijdragen respectievelijk van
ioo,000.--, f2o,O00.---- en f 100,000.— in de daarvoor noodige kosten.

1

Het is Uw College bekend hoezeer dit bezwaar sedert geruinlen tijd een punt van ernstig
onderzoek heeft uitgemaakt en liet ware mij cciie aangenanie voldoening, als liet niij gelukken
mocht , eene afdoende verbetering in cle waterstaatstoestand van liet noord-oostelijk deel Ijwer
provlicie, en de omstreken van's-lIe rt ogen ho sch, te bevorderen.
Van groote beteekenis voor dit gewichtige vraagstuk , is liet in de laatste jaren op mcmv
op den voorgrond betreden ontwerp , tot scheiding van Maas en \Vaal , met daarmede gepaard
gaande heropening van liet Oude Maasje.
Ik vlei mij, dat de werken, ter rivierverhetering 01) de \Vad, de Merwede en Nieuwe
Merwede , thans zoover gevorderd zijn , dat aan dat plan de hand zal kunnen worden geslagen,
door de uitvoering van de navermelde \verken
heropening van liet Ocicle Maasje
2e achtereenvolgende opheffing der overlaten
3e voorziening in de uitwatering der landen
langs liet Oude Maas ie
van de lage polders, op cle Donge uitwaterende
gelegen in liet inundatiegebied van cle Dommel en cle Aa, hij 's-Ii e rtoge nb 0 scli.
Voor liet tot stand brengen dezer,, zoowel met liet oog op liet rivierbelang als voor de
afivatering uwer pro\ic1e , belangrijke verbeteringen , zullen cnt den aard der zaak zoowel liet
Rijk als de provincie , en de onmiddellijke belanghebbenden, moeten samengaan, naar de mate
van de verschillende daarbij betrokken belangen , en van de eisclien, waaraan men wenscht
voldaan 0 zien.
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lot het voorbereiden en verkrijgen van die hoog noodige samenwerking roep ik met vertr( m\ven UwC medewerking in.
1 )e 1 Ioofd-Ingcnietn- in het 6 district heeft van mij de opdracht ontvangen , om met 1J te
dezer zake in overleg te treden , en mij , naar gelang van den nitslag van dat overleg de
dige voorstellen te onderwerpen.
Lw ollege zal

Illij

verplichten met deze samenwerking, voor zooveel van U afhangt zoo

te bespoedigen dat door Ii in de aanstaande z mervergadering der Staten eenig voorstel ter
tafel kunne worden gebracht , en ik in staat zij de zaak nog dit jaar hij de Staten-Generaal
in te leiden.
1)c Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
G. J. G. Kiiciç.
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BIJLAGE III.

SUBSIDIE-BFSLUIT DlR STz-\TLN VAN NOORI)-BRABANT dci. iS JULI iS$o.
De St ate ii van No ord b rab a n t,
Gezien den hi-ief van den Minister van \Vaterstaat, Handel en Nijverheid van 19 Juni 1880;
Gelet 01) hun besluit van 18 Februari i $$o
Hebben besloten:
A. Bene bijdrage van een millioen gulden uit de provinciale kas aan liet Rijk aan te bieden in cle kosten van aanleg en onderhoud der werken, bedoeld in den brief van den Minister
van \Vaterstaat, Handel en Nijverheid, van 7 Januari 1880, onder voorwaarde dat voor de
hoofdingenieur
uitvoering dier werken als grondslag zal worden aan(-g
in liet 6 district van $ Juni T $80, en verder onder uitdrukkelijk beding:
1e dat niet de beteugeling der 11eereivaardensehe overlaten ten spoedigste zal begonnen

worden en de geheele afsluiting dier overlaten zooclra mogelijk zal worden uitgevoerd
2 9. dat onder de werken, sub. 3 genoenici , in het schrijven van den Minister van \Vaterstaat, Handel en Nijverheid van 7 Januari 1880, mccle begrepen zijn liet door stoonibemaling
op peil houden der af\vateringskalialen voor de landen sub a en h geuoenicl , alsmede van de

Bleek- en ()ostkil, en wanneer zulks nooclig mocht blijken, ook voor de gronden langs den Amer
3e dat de 1)lannen der werken , sub 3 in nieergenoenicl schrij ven vermeld , en zooals deze
zijn aangevuld in boven omschreven art. 2, zullen worden vastgesteld in overleg niet Gecleputeercie Staten van N oo rcl-B rab an t, clie belanghebbenden vooraf zullen hooren
4°. dat onder de voorgenomen nornialiseering en verbetering van den Anier begrepen zijn
liet aanleggen van nieuwe en liet verhoogen en verzwaren van bestaande bekadingen langs clie
rivier tot voorbij Dr mmcie ii en langs de Donge , allen tot cle hoogte van nunstens 2.64 M.
+ AF.;
5°. dat de Maas niet door de nieuwe rivierhedcling zal worden geleid , voor dat de nornialiseering en verbetering van den Amer ver genoeg gevorderd is dat de afstrooming geregeld
kan plaats hebben en de werken sub , onder a en 12 en clie ter voorziening in de uitwatering
vni cle Bleek- en Oosticil , voltooid zijn;

lj/i' 711.

347

6°. dat de betengeling van liet Steurgat zal plaats hebben vor cle Opening der rivier, en
dat de bekading in art. 4 genoenid , zal oorden aangelegd of voortgezet wanneer de belanghebben den zich daai-tegen niet verzetten
7° dat de geiileenscha1) over de rivier, hetzij door bruggen hetzij door stoombooten
oorde verzekerd
8°. dat de tutbetaling van het subsidie zal geschieden in tien gelijkc termijnen, naar gelang
der vurdcring van de werken, door Gedeputeerde Staten, in overleg met den Minister van
\Vaterstaat, 1 landel en Nijverheid, te regelen echter niet dien verstande, dat wanneer den

1

October 1885 de gelieele afsluiting der 1 leerewaardensche overlaten niet gereed is de verdere
uitbetaling van liet subsidie zal worden gestaakt, totdat dit werk zal zijn voltooid.
\lcicis vastgesteld
S

Ilertûgcii/'osc/i, dell 15

1880.

I)e Staten voornoemd
P. J. ili )SCFI \\N DR\ KESTEIX, Voorzitter.
)

\T\\

C( )1'EI , Griffier.

BIJLAGE IV.

S CIlSIl )ll;-OVL1Q l:l;N KOMSI' MlT 1-1 1T \VX1'ERSCl 1 Al' \/1\N N.O. NOORD-BRABANT,
(1(1. 23 -\P1'tIL iSSo.
'l'ussclien den Staat der Neclerlanden , ten deze krachtens aanschrijving van den Minister
van \Viiterstaiit , 1-landel en Niiverlieid van den IS April 1 551 , litt. A , vertegenwoordigd door
den Commissaris des ]onings in de provincie N oo rcl -Bra ban t, ter eene zijde en het bestuur
van het \Vaterscha1) ter bevordering der verbetering van den ivatcrstaatstoestand in het noordoostelijk deel van N 00 rd - f1 rai) a n t, als daartoe gemachtigd bij besluit van de vergadering
van huofdingeliinden van dat waterschap van den 6den April Q. ter andere zijde , is overeengekomen als volgt
Art. i.
l)oor het waterschap ter bevordering der verbetering van den ivaterstaatstoestand in het noordoostelijk deel van N oord - Brab a n t , wordt aan het Rijk een bijdrage van twee niillioen gulden
verleend in cle kosten van aanleg der werken, bedoeld in (le niissive van den Minister van \Vaterstaat I-[andel en Nijverheid, van 7 Januari i SSo, No. S nader toegelicht door de not-a van den
1-loofd-[ngenieur van dcii \Vaterstaat in N 0( r d -11 rai) a mi t , van S Juni 1 850, welke werken zijn
T °. 11e ropen ing van het Oude Mamje.
2°. 1-let opheffen en sluiten der 1 leerewaardensche overlaten.

3°. Voorziening in de uitivatering
a. (1cr landen lans het ( )ude Maasje
h. van de lage polders op (le l)onge uitwaterende
C.

cle landen gelegen in het inundatiegebied van de Domniel en de Au hiJ's-Hertogenbosch

a'. der landen uitwaterende op de Bleek- en de Oostkil.
De ontwerpen der werken sub (1 tot en met (1 worden in overleg met Gedepiteerde Staten
van N 00 r cl - rai) a n t, clie belanghebbenden hooren , opgeniadt.
Art. 2.
De bijdrage, in art. 1 genoemd ivordt verleend onder de navermelde voorwaarden
ï. Dat een gedeelte dier bijdrage , tot een bedrag van ten hoogste drie honderd duizend

gulden (1 300,000.—) speciaal zal ivorclen aangewend tot liet aanleggen van werken, clie mochten
dienen om aan het waterschap liet volledig genot van den nieuwen toestand te verzekeren door
liet tot stand brengen van een heteren waterafvoer,, liet maken van irrigatiewerken en liet
afsluiten van het peelivater aan cle grenzen van liet waterschap.
In gemelde som van / 300,000.— zijn niet begrepen de kosten van een te graven kanaal
van 's-Hertogenbosch naar de Maas.

/;ij/(gi' ir
b. 1 )at de bijd rage zal worden voldaan in
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ikscle
j
tei ijie, e

el
wg
dende e erte ifj

jaren (aanvangende niet liet einde van liet jaar, \\'aari door liet Rijk niet de werken eefl hegii
zal zijn gemaakt) elk gro t
)ctoher van het

40,000.

wordende de betaling tijdelijk gestaakt wanneer den i

jaar, nadat van den aanvang der werken, de

afsluiting der 1 leere-

itaardensche (verlaten tot handtjkshoogte niet gereed is, tot zoolaiig die af.slnitiug zal zijn voltooid.
\a tftloeiii ig der Ç boven anlgegeven term ij tien geschiedt de betaling van liet n( g overblijvende bedrag iii twmtig j aarlij ksclie ge] ijke termijnen.
1 )e kosten der sub a van art. 2 bedoelde werken zullen tot tel hoogste liet daar gen enide
bedrag naarmate zij zijn tot stand gebracht , van de aan liet Rijk uit te keeren bijdragen
kunnen worden ingehouden.
1. 1 )e lieersch e Maas kan

voor zooveel liet Rijk betreft , als overlaat vervallen hij de

\()lOs iilg (ier werken )f zooveelvroeger als le aangelegenheid der traverse van dezen overlaat

ei] van hare (hj ken en kaden hij ir vineiaal reglement zal zijn geregeld.
Is deze overlaat op liet tij(Istip der voltooiing van de werken in art. 1 genoemd niet watervrij
afgesloten , '/ 00

wordt de eerstv Igende betalingstermijn imigeh nden ten verzekering aan liet
waterscha1 t , ( lat (lie sluiting niet geheel of gedeeltelijk ten zijne laste zal ivoidleli gebracht.
1 )ie ingehouden termijn wordt aan lietkijk uitbetaald , z( )odra (le \vatervrije sluiting van

de Beersclie l;tas , buiten kosten van liet waterschap , verzekerd is.
£. Mocht binnen tien j aren na de da teekening dezer overeenkomst aan de in art. i gen emde
wenken geene som van tien niil!ioen gulden besteed zijn , zonder dat dit door ( )orlog of andere
hnitemige\vone onitaudighedemi , door overmacht of toeval ontstaan , veroorzaakt is , dan is liet
\\;ttcnsehap niet gehouden tot (utbetalmg der verdere bijdragen.

De k )sten 01) deze overeemik nist vallende zij ii ten laste van liet wittenseha]).
\ldus M ereeugekomen , 's-I! e rtog cii b oseli den 25°'

\ pril 1 Soo een en tachtig.

De koniniissaris (les Ronings in Noord - 1 ra b a nt
(c/.)

P. J. Bi iS([f V. DiÂIK1:ri1x

liet bestuur van liet iiatersclia1i ter bevordering der verbetering van den
watenstaatst estand in het

oond-()ostelijk (heel van N (ord -11 r;t bati t
De Voorzitter,
) A. 11.
De Secretaris
(,et.) A. J.tNI:\.

G )edgekenrd loj besluit van Gedeputeerde Staten van No 0 nd -11 r;m ban t , dd. 26
i,i , G N. 2.

\pril

BIJLAGE V.

\vIJzI(;ING S1-'BSI1)11B1SIUiT 1 )!R ST.\i'EN V\N NC )RD-IBR\1L\N'f,
dcl. 4 JULI 1S3.
De Staten van Noorcl-l3rabant
Overwegende dat het \venschelijk is voorgekomen dat het besluit vanJuli

o \0• 6

1

in overeensteinnung woide gebracht nIet de bepalingen der wet aii 26 j iii nari i 83 (Statitsblad y)
1-Tebben besloten als

VI ligt t

litragraaf $ van het bes! uit van i

juli i $$ o N°. 6 \\( )rdt ingetri ikken en vervangen door

eene zinsnede luiciende als vi ilçt t
$. i)at cle uitbetaling van het subsidie van een inillioen gulden zal geschieden in tien
gelijke termijnen naar gelang van (ie vordering der

erken, ii] (lier

dat door de Provin-

cie telkens ccii term ij ii gri ot f I 00,000. -- wordt betaald wan neer voor dit werk eene si lul van
J 1,2 50,000.— is uitgegeven, ongerekend cle bijdrage der Provincie en inct in achtnenling der
vi dgende bepal ingeil
\Vanneer de 1 leerewaardensche overlaten voor ot op
en

1 $ij 1

1

N )velnber van de jaren

1

$$4, 1888

niet allen minstens gebracht zijn op de waterkeerende in ogten overenkomendc met

de hierna voor elk dier jaren aangegeven hoogte aan de Rijks1 ci Ischaal te S t.-i\ n d r ie s (\Vaalzijde) zal de betaling der terinij nen in die en de volgende jaren uitgesteld worden un het jaar,
waarin cle overlaten ni instens aan clie hoogten zullen gebracht zijn als :
i November 1884 op 7— M. --- .\. P.
i$$$ ,, 7.30
1$91 ,,

7.90

eeele w erk zal vi )lt mol zijn , de
De laatste termijn vervalt in het jaar, waarin het gh

V(

lecligc afsluiting der 1 leerewaardensche overlaten daaronder begrepen.
S 1/er/OgiJ/7)OS(//, /»ii

4 71//i 1883.

De Staten van NOOrd -B r i ban t,
(v/.)

P. J• 1 )5C1 1 \A1)R,\K IIEIN, Voorzitter.
V.\N C ()'FH,

Griffier.

BIJLAGE VI.

(;l:\vlJzI(;i)l; SLHSII )r1:-()v1;Rj:l;NKo1sT

ii'r i-u:'i' \VAT!;RSc1-iAp
\N NO. NU( )ll)-BkAll\Nl' dd. o \UGUS'l'L S iS.

l'nssclicn den Staat dci- Nleilandcn

ten deze kr;iclitcns aanschrijvin 0- van den Ministur
ijverlieid van den 25 Auçnstns 1553 N . 8, afdeclin g, \\itcrstaat
\crtcen\vooi diçd door den Unninissaris des Koninks in dc' Provincie N O( rd-B ra b aiit, ter
ecner zijde , Cl] liet Bestuur van liet \\Ttcrscliap ter bevorderink
- der \'crhetcrin 0 van dcii waterst;tatstoestand ijl liet N oid-Oostcl ik deel van
OOrd- r a ban t
ils daartoe kcinachtiçd l)ij
belnit \aii de vcradcrink- van 1 loldink-elanden van dat \\atersclia1
) van den 2 1
Jtili 1553,
ter andere zijde, is niet intrekkink- der overeenkomst
inckaaii dcii 23
April iSSi , opnieuw
vercenqckomen als volkt
nall \Vatcrtaat 1-landel cii

\rL

N

1 ) mi- liet \Vaterselia1 i ter bevrilerinkder erheterind van den \vatcrstlatsp estalid in liet
nïl-O stclij k dccl van Non rd-13 ra b a n t,
rdt aan liet lijk cenc bijdrac van f 2,000,000

verleend iii de kosten van aanlek der n erken , bedoeld iii de iiissive van den Minister van
\\;mtcrtaat , 1 lindel cii Nijverheid van 7 Januari i SSo , N°. S
nader toekeliclit door dc nota
van dcii Flf(linkenicnr van den \Vatcrstaat in N eord-B rabant van S Juni i SSo , welke oerken zijn
1 lcnpcilinç van liet Oude Miasje
2.

lIet oplieffeil cii sluiten der 1

aardensche, overlaten

\o rzIcnm in dc uitwatcrink
(t. der landen lanks liet Oude Maasje

van dc lac polders op dc Donke uitwaterende
. der landen oclecn in liet inundatickcbierl van de Doniincl en dc Aa hij 's-T-Iertoken bosch
t/. der landen uitwaterende op (le Bleek- en Oostkil.

1 )c on tncrpcii der werken sub (t
t( t en niet (/ worden in ovcrlck niet (;cd'1 citeerde Staten
viii Noo rd-13 riba nt, die bclankllcbbcnden lioorcn opkcnlaakt.

1 )c bijdrmc in Art. i kenoemd , wordt erleend onder de navulcndc voorwaardent. dat ecn kcdccltc dier bijdr;ic, tot ccii bcdrak vui ten In oste

f 300,000 speciaal zal
iv rden imnkcn - cnd tct lietulnlegcn viii werken, die niocliten dienen om aan liet \\Tttcrscliip

!)'///(Ïe VI.
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het volledige genot van den nieuwen toestand te verzekeren door het tot stand brengen van
een beteren waterafvoer,, het maken van i rrigaticiverken en het afsluiten van het peelivater aan
de greirzen van het waterschap. Iii gemelde som van [300,000 zijn niet begrepen de kosten
van een te graven kanaal van 's-T le 1- togen bosch naar de Maas.
dat de bijdrage zul worden voldaan in jaarlijkselie termijnen en wei gedurende de eerste
vijf jaren (aanvangende niet het einde van liet jaar,, waarin door liet Rijk met de werken ccii
begin zal zijn gemaakt) elk groot / 40,000.
Na afdoening dezer vijf termijnen geschiedt cle betaling van liet nog overblijvende bedrag
in twintig jaarlijksche gelijke termijnen.
\Vannecr echter de 1 leerewairdensche vcrlaten vddr of op den 1 '" November van de
jaren 1884, 1888 en 1891 niet alle nnnstens gebracht zijn 01) de waterkeerende hoogte overcenkomende niet de hierna , voor elk dier jaren aangegeven h ogte aan de Rij kspeilscha;tl te
St-Au dries (\Vaalzijdc) zal de betaling der termijnen in clie en in de volgende jaren uitgesteld
ivorden tot het jaar, waarin de overlaten minstens aan die hoogte zullen gebracht zijn als
i November 1884 op 7.00 M. + A,P.
i$$$

7.50

±

1891 ,, 7.90 ,,

. de kosten der sub ir van art. 2 bedoelde werken, zul [en tot ten hoogste liet claargenoemde bedrag , naarmate zij zijn tot stnd gebracht, van de aan het Rijk uit te keeren bijdrage,
kunnen worden ingehouden.
(t'. (le Becrsclie Maas kan, voor zooveel liet Rijk betreft, als overlaat vervallen hij de
voltooiing der werken of zooveel vroeger als de aangelegenheid der traverse van (lezen overlaat
en van liare clij ken cii kaden bij Provinciaal reglement zal zijn geregeld. Is (leze overlaat op
liet tijdstip der voltooiing van cle werken in art. i genoemd niet ivatervrij afgesloten, zoo wordt
de eerstvolgende betalingstermijn ingehouden ter verzekering aan liet vaterscliap , dat clie sluiting
niet geheel of gedeeltelijk ten zijnen laste zal ivorclen gebracht.
1 )ie ingehouden termijn wordt aan liet kijk uitbetaald zoodra (le water\'rije sluiting van
de Beersche Maas, buiten kosten van liet \Vaterschap verzekerd is.
Mocht hinnen tien jaren na de clagteekening (lezer overeenkomst aan (le in Art. i genoemde werken geene som van tien niillioen gulden besteed zijn, zonder dat dit door Oorlog
of andere buitengewone omstandigheden , (hoor overmacht of toeval ontstaan , veroorzaakt is
dan is liet \Vaterschap niet gehouden tot uitbetaling der verdere bijdragen.

Art, 3.
De kosten ,

Op

deze overeenkomst vallende zijn ten laste van liet \Vaterschap.
's-J-fertggeii/'os/i, 30

1 iIgz1s//Is

1

883.

Goedgekeurd hij heslint van (iedeputeerde Staten van N oo r(l-1i r than t van 6 September
1883, G. N°. 141.

BijLAGE VU.

\V11z1; ING VAX 1-! ITSunSIDIVBESLUIT I)R STATI:x VAN NO( )RD-BRAIIANT
cld. 12 MIJ
l)e staten van \oord-lrahant,
(ezien de brieven van den Minister van \Vaterstaat, Handel en Nijverheid van den 24stC
Juni 1902, Litt. K, 3 September 1902, Litt. F, 4 April 1903, Litt. Ii en 15 i\pril 1903 Litt. N
O\erwegende, dat de Regeering zich bereid verklaart de tot staijd koming te bevorderen
van de verschillende in die missive 1oct name genoemde \verkell.
1 Iebl:en op grond daarvm hesb )tcn: Ii un besluit van den

Juli 1 $$o, waarbij eene
5
bijdrage van een milioen gulden uit de provinciale kas aan het Rijk is aangeboden in de kosten
van aanleg en onderhoud der
bedoelde
j
besut
u l 883
1

andermaal te wijzigen voor zooveel betreft het beding sub 2 en dit te doen luiden als volgt
2 0 . dat onder de werken sub 3 genoemd in het schrijven van den iinister van \Vaterstaat , II andel en Nij verheid van 7 Januari 1880, mede begrepen zijn het door st mbenialing
,,ol) peil houden der af\vateringskInalen voor de landen sub (1 en b genoemd, alsmede van de
,,Bleek- en Oostkil, en wanneer zulks noodig mocht blij ken , ook voor de gronden langs den
,,linker- of zuidelijken oever van den Amer."

'

s //crtogt;ihosc7i, 12 i/ei 1903.
1)e Staten voornoemd
Voorzitter.
LANr'l lor, Griffier.

BIJLAGE VIII.

ovl;REI:N KOMST TUSSCIIKX 1)1:x si AAT i;N 1-l1;T \VXILRSCHÂP TER
131VORI)l'RINC DER VERI1IT1RING VAN J)EN \VATERSTAArST0lsT\ND IN TIKT
N0 )RD-O( )STlLIJT CEDI:1:LTE VAN NOOR 1)-ER AI3ANT, TOT
\V1J/JGING VAN DL OVIR1ENK()M51 VAN 30 ACCLSTUS 13 \VEGLNS
BETALINK VAN EENK 13IJ1)RACE AAN 1-1E!' RIJK.
Tusschen dcii Staat der Nederlanden , ten deze krachtens aanschrijving van den Minister
van \Vaterstaat 1 lande! en Nijverheid van 13 November 189er 37. 201, vertegenivoordigd door
den Commissaris der Koningin in Noord- Ilrabaut, ter cciie zijde
en het Bestuur van het \\aterschap ter bevordering der verbetering- van den ivaterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van N oord-B i bant, als daartoe gen7achtigd bij besluit
van de vergadei- ing van hoofd-ingelanden van dat \Vaterschap van den 16° Maart 1900, ter
andere zijde
is met wijziging in zoover van het bepaalde bij bovengeiwelde overeenkomst bij artikel 2
sub 12, overeengekomen als volgt
\rtikel T.
De betaling van de opvolgende jatr1ijksche terniijnen, waarvan de eerste den ternlijneil
zij ii voldaan , wordt geschorst tot en met ultimo December 1002, zoodat cle nog verschuldigde
termijnen daarna geregeld , niet ultimo December van elk volgend jaar komen te vervallen en
mitsdien alsdan telkens zullen worden voldaan , tanvangende niet dcii eerstvolgenden of e/fdcii
termijn , die vervalt ultimo 1 )eceniber 1903.
Artikel 2.
De kosten op deze overeenkomst vallende zijn ten laste van het Waterschap.
Aldus overeengekomen te 's-I-Iertogenbosch den 19 Maart 1900.
De Commissaris der koning'i in N 00 rd -13 rab an t,
vt.) A. VAN V( )() RS1' 'Ii )'f V
Het Bestuur van het \Vaterscliap ter bevordering der verbetering van den
ivaterstaatstoestuid in liet Noord-Oostelijk gedeelte van Noord -13 rab a nt,
A. H. S.\ssltN, Voorzitter.
A. j,xsi, Secretaris.

Goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord - Er a b a ii t, dd. 22 Maart
1900,

G N. ioi.

BIJLAGE IX.

oVlkI:l:NK( )lT I'LSCI 11:N D1N STA,\'l' EN flIT \v-\rERclIA1 l'17R
BIV( )RDI7RINC ])IdQ VIIQPRTRRING VAN DEN \VA'I'IftS1AATSTORSTANI) IN II RT
N()( )RD-0( )TEIJJ K DEI-Il. VAN NOOR I)-BR.\ PANT TOT \VIJZIGI NO
\.\N Dk ()vERlo:NK0MSTEN VAN 30 Auc;uTcs 1
EN VAN iq MAART

ioo,

\vI:GI:N Bl:L\IJN(; VAN 1lNE BIJDRAGE A.\N HET RIJK.

ILlsschen den staat der Nederlinden ten (leze krachtens aanschrij ving van den Minister
van \\'iiterstaat Handel en Nijverheid van den acht en twintigsten 1 )ecember negentien honderd
en vijf \0• 72 Afdeeling \Vaterstiat vertegenwoordigd door den Comi issaris der Koningin
in N oord- II rab a nt, ten eene zijde en liet bestuur van liet \Vaterschap ter bevordering der
verbetering van den ivaterstaatstoestand in liet Noord-Oostelijk deel van N oord - II rab a nt , als
claa rt )e gemaelitigcl hij besluit van de vergadering van hoofdi ngelanden van dat \\aterscha1) van
dcii elfden December negentien honderd en vijf, ter andere zijde
is , niet \\iizigmg in ZO ver van liet bepaalde respectievelijk in Art.

2

, snb 3 en (/ en in

Art. i van bovengemelde (vereenkoilisten overeengekomen als volgt

.\i- t. T.
1 )e betaling van de opv Igende jaarlijksehe termijnen, waarvan de eerste tien termijnen zijn
volclaaii , wordt geschorst tot en met ultiino December 1904.
01)

1 )e vervalciag voor den eerstvolgenden of elfden termijn , groot [90,000.—, wordt gesteld
t Maart 1 o6.

1 )e tivail fde, dertiende en veertiende termijnen , eveneens elk groot f 90,000.---, vervallen
respectievelijk op ultinio December van de jar en 1906, 1907 en i9oi.
1)iarna znllen op ultimo December van elk jaar, te beginnen clerliilve niet ultimo December
1 90 , telkens twee termijnen of bedragen van f t io,000.-- vervallen tot en met nitimo t 13.
1 )e laatste of 20° termijn , groot f 90,000.--, kan worden ingehouden ter verzekering

aan liet \Vi-tterschap dat de sluiting van de Beersche Maas als overlaat niet ten zijnen laste zal
worden gebracht.

up ultinto December 1914, indien de
watervrije sluiting van de ieerschie \Iaas buiten kosten van liet \\-aterscliap vddr dat tijdstip
Deze ingehouden termijn wordt aan liet Rijk uitbetaald

verzekerd is , en anders zooclra dit liet geval is.
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\rt. 2.
De kosten 01) (3e7L ()VeFee1lkO1))st vallende zij ii ten laste van het \Vateïseha1).
Aldus overeengekomen te 's - 1-1e r togen bosch den 19 J anuari 1906.
De Commissaris (ier honingin in Nu o rd- 13iab a n t
A. VAX V( )( )R51 TOT VIS RsI'.
1-let Bestuur van het Waterschap
A. H. SASSI:x, 'voorzitter.

(

)

A. J.\NsIN, Secretaris.

Goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van N oord- 13 raba ii t dd. i Februari
1906. G. N°. 4.
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Overzicht van de uitgevoerde werken.

LEGENDE.
Rivierdi/ken, die reeds bestonden bi/ den aanvang der werken tot scheiding
i)aIi

Maas en Waal, en Spoorwegen.

Rivieren en Killen.

Nieuwe werkeii.
Zomerhed van de Berqsche Maas en het Heusdensch Kanaal.
Tjjc;.pj.jj di/ken en gioridbergplaatsen.
Kadeji.
Verhoogde kaden van de polders langs de Donge en de zuidzijde van den Amer.
Norrnaliseerinqswerken van den Amer.
Uiterwaarden en vloedbermen.
Ativ(Lterin.qsk(ulaleIl.
Oppervlakten, waarvoor inrichtingen tot kunstinatiqe waterlossing zijn gesticht.
Kunsiwegen.
Sloomgernalen en electrische centraal - stations.
10.

Electrische pornpslalions.
=== Heul.

», Duiker.

Brug.

!IIIflIoIiIIIIIII H.G. Haipgalen.

De werken in Noord - Oostelijk Noord-Brabaut, grootendeels nog in uitvoering,
zijn scheinatisch in rood aangeduid.
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Overzicht van de uitgevoerde werken.

LEGENDE.
Ru'ierdijken, die reeds bestonden bij den awwalig der werken tol scheiding
van Maas en Waal, en Spooriveqen.
Rivieren en -Killen.

Nieuwe werkei.
Zomerhed van de Rerqsche Maas en het Heu.sdensch Kwiaal.
Walervrije dijken en grondhergpluatsen.
Kaden.
Verhoogde kuden van de polders langs de Don ge en de zuidzijde van den Amer.
No rnwliseeiingswerkeri van den Amer.
] Uilerwaarden en vloedbermen.

L

A/wateringskanalen.

L_

Oppervlakten .untarvoor inrichlingen tot kunstinatiqe wa/erlossing zijn gesticht.
Kunstwegen.
Stoom gemalen en electrische centraal - stations.
Electrische pompstalions.
Bruq.

Hen!.

Duiker.

111 11M1111111111111 H.G. Hulp gaten.

De werken in Noord - ()astelijk Noord-Brabanl, groolendeels nog in uitvoering,
zijn .cheinalisch in rood aangeduid.
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Overzicht van de uitgevoerde werken

LEGENDE
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Jiwierdijken, die reeds bestonden bij den aanvang der werken lot scheiding
van Maas en Waal, en Spoorwegen.
Rivieren en Ki/len.

Nieuwe werken.
Zomerbcd van de Berqsche Maas en het Heusdensch Kanaal.
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Kaden.
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Overzicht van de uitgevoerde werken.

LEGENDE.
Rivierdijken, die reeds bestonden bij den aanvang der werken tot scheiding
van Maas en Waal, en Spoorwegen.
Rivieren en Killen.

Nieuwe werken.
Zomerbed van de Berqsche Maas en het Heusdensch Kanaal.

ctie A

Wafervrije dijken en grondbergploatsen,

.----

Kaden.

Verhoogde kuden van de polders langs de Don ge en de zuidzijde van den Amer.
Norrnc'liseeiingswerkeu van den Amer.
Uiterwaarden en vloedberrneri.
A/wuteringskanalen.
Oppervlakten, waarvoor inrichtingen tot kunstinatiqe walerlossing zijn qeslichl.
Kunstwegen.
Stoom gemalen en electrische centraal - stations.
Electrische porupstations.
,

Brug.

Duiker.

Hen!.
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H.G.

Huipgaten.

De werken in Noord - Oostelijk Noord-Brabant, grootendeels nog in uitvoering,
zijn schernatisch in rood aangeduid.
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Overzicht van de uitgevoerde werken.

LEGENDE.
ilwierdijken, die reeds bestonden bij den aanvang der werken tot scheiding
van Maas en Waal, en Spoorwegen.
Rivieren en Killen.

Nieuwe werken.
_J

Zomerhed van de Berqsche Maas en het Heusdensch Kanaal.
Walervrije dijken en grondhergplaatsen.
Kuden.
Verhoogde kaden van de polders langs de I)onge en de zuidzijde van den Amer.
Norm vliseeriiigswerkcn van den Amer.

f

Uilerwaarden en vloedherinen.
A/vaterinqsJcaiialen.
Oppervlakten waarvoor inrichlinqeii tot kunstinatiqe wuterlossiiiq zijn qeslicht.
KLinstwegen.
Stoom gemalen en electrische centraal - stations.
10.

Electrische pompstalions.
Brug.

Heul.

Duiker.

IIPllIIEIUI H.G.

Huipgalemi.

De werken in Noord - Oostelijk Noord-Brabuni, grootendeels nog in uitvoering,
zijn .sche,uatisch in rood aangeduid.
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ord -- Oostelijk Noord-Brabaiil, grootendeels nog in uitvoerinq,
in rood aangeduid.
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Topographisehe lorichtiug 4901.
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WAAL

IN

ONDER VERLEGGING VAN DE

UITi\IONDFNG DER MAAS NAAR

PLAAT VI.

DEN AMER.

Overzicht van de uitgevoerde werken.

LEGENDE.
Rivierdijken, die reeds bestonden bi/ deii aanvang der werken tot scheiding
van Maas en Waal, en Spoorwegen.
Rivieren en Killen.

Nieuwe werken.
L1Zornerbed van de Berqsche Maas cii het Heusdensch Kanaal.
Watervrije dijken en grondbergplaatsen.
Kade ii.
Verhoogde kaden van de polders langs de Don ge en de zuidzijde van dcii Amer.
No mi atiseeringswerken van deiz Amer.
Uiterwaarden en vloedberm cii.
A/vateringskuna1eii.
Oppervlakten, waarvoor inrichtingen tot kunstinatiqe wulerlossing zijn gesticht.
Kuiistwegen.
S/oom gemalen en electrische centraal - stations.
EiSt. 'P? 10.

Electrische ponipstations.
Brug.

Duiker.

f. Hen!.

IffltIIIJII!hllhIill H.G.

Hulp gaten.

De werken in Noord - Oostelijk Noord-Brahoni, grootendeels nog in uitvoeriiig,
zijn schernalisch in rood aan gedixid.
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Topogrphische Inrichting 3909.

