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§ 1. Opdracht en
samenstelling
der Commissie.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17
Januari 1919 'No. 256 Afdeeling Waterstaat T., werd ingesteld
eene Commissie met opdracht te onderzoeken:
a. de wenschelijkheid van eene ophooging van den Beerschen
Overlaat, en wel:
1". zoodanig, dat de overlaat daarna alleen zal werken bij
waterstanden van de Maas te Grave van 10.80 M. N.A.P.
of hooger, en
20. tot boven de hoogste te verwachten waterstanden;
b. de werken en verdere regelingen, welke als gevolg van de
sub a, lo, en a, 2®. bedoelde ophoogingen van den Overlaat noodig
zijn of worden aanbevolen in verband met de belangen van waterkeering en waterloozing der gronden in de provincien Gelderland,
Noord-Brabant en Limburg, voor zooveel de bedoelde ophoogingen
geacht worden daarop van invloed te kunnen zijn; en
c. de kosten der sub b bedoelde werken en regelingen.
In deze Commissie werden benoemd tot:
lid en voorzitter, Ir. C. A. Joules, Inspecteur-Generaal titulair
van den Bijkswaterstaat, te Arnhem]
lid en secretaris, Ir. C. W. Lely, ingenieur van den Rijkswaterstaat, te ’s-Gravenhage;
leden:
Ir. F. Baucke, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Limburg, te Maastricht]
Ir. W. K. DU Ckoix, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Gelderland en Overijssel, te Arnhem]
P. H. Evekts, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg,
te Sevenum;
Ir. A. T. DE Geoot, Hoofdingenieur-Directeur van den Bijkswaterstaat, te ’s-Hertogenbosch]
Ir. J. M. H. E,. Kersemaekees, Hoofdingenieur van den
Provincialen Waterstaat in Noord-Brabant, te ’s-Hertogenbosch]
A. D. P. V. VAN Loben Sees, lid van Gedeputeerde Staten
van Gelderland, te Arnhem]
Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel, lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, te ’s-Hertogenbosch.
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Bij gemelde beschikking werd voorts bepaald:
dat de commissie de uitkomsten van haar onderzoek zal
nederleggen in e§n of meer aan hem, Minister, nit te breugen
verslagen; dat de leden bevoegd zullen zijn in dat verslag of in
afzonderlijke nota te doen blijken van hunne meeningen, voor
zooveel die van den inhoud van het verslag of van de meening
van de meerderheid afwijken; en dat, indien zulks ter verkrijging
van eene spoedige beslissing omtrent eene gedeeltelijke ophooging
van den Beersohen Overlaat wenschelijk en eene dergelijke regeling
van de behandeling der zaak, niettegenstaande het verband dat
er bestaat tusschen de gedeeltelijke en de geheele sluiting van den
Overlaat en hare gevolgen, niet ongeraden wordt geacht, de com¬
missie bevoegd is om, in afwachting van verdere onderzoekingen
betrefiende het sub a, 2®., bedoelde werk, voorloopig afzonderlijk
verslag uit te brengen omtrent de sub a, 1“., bedoelde gedeel¬
telijke ophooging van den Overlaat.
Naar aanleiding van de bevordering van het lid W. K. nu Croix
tot Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat in de le Inspectie
te ’s-Gravenhage en het aan het lid A. T. ns Groot verleende
verlof uit den rijkswaterstaatsdienst, werd bij beschikking van den
Minister van Waterstaat van 14 Mei 1919 La. F, Afdeeling Waterstaat T., de Commissie aangevuld met de leden:
Ir. K,. H. Gockinga, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Gelderland en Overijssel te Arnhem,, en
Ir. W. G. G. Gelinck, Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant te ’s-Hertogmhosch, terwijl
tevens bij genoemde beschikking de Ingenieur van den Bijkswater¬
staat Ir. D. J. Klink te Roermond aan de Commissie als adjunctsecretaris werd toegevoegd.
Bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 26 Mei
1919 No. 247, Afdeeling Waterstaat T., werd het lid W. K. nu Croix
op zijn verzoek eervol van het lidmaatschap der Commissie ontheven.
§ 2. Installatie.
Uitbreiding
"^der opdracht.

De installatie van de Commissie had plaats op 10 Februari
1919 in het Departement van Waterstaat te ’s-Gravenhage.
In de rede door den Minister van Waterstaat bij de installatie
uitgesproken werd de opdracht der Commissie voor zooveel betreft
het bovengestelde sub a P. gewijzigd in:
„eene ophooging zoodanig, dat de overlaat, na toepassing
„van dien maatregel, alleen zal werken bij waterstanden van de
„Maas te Grave van 10.80 M. -+- N.A.P. of hooger”,
en overigens opgemerkt dat thans de wenschelijkheid van
ophooging op zich zelf niet meer in twijfel behoeft te worden
getrokken, zoodat men zich kan bepalen tot het beoordeelen van
de gevolgen, hetzij van gedeeltelijke sluiting, hetzij van geheele
opheffing.
Voorts werd de opdracht door den Minister uitgebreid met
de beantwoording van de vraag of wellicht in afwachting van eene
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definitieve regeling eene tijdelijke regeling zou kunnen worden,
getroffen, waardoor het mogelijk wordt, dat eene sluiting in den
winter, in den geest als eigenmachtigdoor belanghebbenden in den
winter van 1918—1919 werd aangebracbt, op regelmatige wijze,
zou kunnen tot stand komen,
§ 3. Regeling
wintersluiting.

Nadat de Commissie in bare eerste vergadering, gebouden
op 10 Februari 1919 na de installatie, bad besproken welke gegevens
zij ten behoeve van de baar opgedragen taak zou bebben bijeen
te brengen, beeft zij in bare vergadering van 6 Maart 1919 bepaaldelijk de laatstgenoemde vraag in bebandeling genomen.
Daarbij kwam bet der Commissie voor dat bet zeer twijfelacbtig is of art. 36 der wet van 10 November 1900 {StaatsbladNo. 176)
op de in den winter van 1918—1919 in den Overlaat gelegde
kade toepasselijk is, aangezien bet naar bet oordeel der Commissie
geenszins vaststaat dat de bedoelde kade moet beschouwd worden
als een werk tot keering van opperwater, dan wel als eene zomerkade, in welk laatste geval deze wet niet toepasselijk zou zijn.
De Commissie kwam tot het besluit, dat alzoo een tijdelijke
regeling als bovenbedoeld niet zou zijn tot stand te brengen, doch
dat tot ophefiing van alien twijfel in deze‘het meest doelmatig
ware de Beersche Overlaat benevens bet gebied van de Beersche
Maas — althans een daardoor loopende doorgaande strook van
voldoende breedte — alsnog als winterbed, bedoeld in de Rivierenwet, aan te wijzen en zette deze meening uiteen in eenschrijven
den 14 Maart 1919 tot den Minister gericht, welk schrijven als
bijlage 1 hierachter is afgedrukt.

§ 4. Invloed
verhooging tot
10.80 M. + N.A.P.

Verder besprak de Commissie den invloed die eene blijvende
verhooging van den Overlaat tot het peil overeenkomende met
10.80 M. -H N.A.P. aan de peilschaal te Grave op den rivierstand
zou bebben, waarna het lid Lely op zich nam eene nota op te
stellen, waarin deze invloed werd berekend.
Deze nota, welke als bijlage 2 hierachter is afgedrukt, werd
in de vergadering van 24 April 1919 behandeld en met enkele
wijzigingen als grondslag voor de beschouwingen der Commissie
vastgesteld.
Uit de nota blijkt:
dat de grootste -verhooging van den waterstand te Grave,
tengevolge van de ophooging van den Overlaat, tot eene hoogte
overeenkomende met een stand van 10.80 M. -f- N.A.P. te
Grave, zal worden bereikt bij den tegenwoordigen stand te
Grave van omstreeks 10.66 M. -t- N.A.P,, en ongeveer 0.23 M.
zal bedragen;
dat bij hoogere rivierstanden de verhooging te Grave geleidelijk
zal afnemen en bij den hoogstbekenden stand van ongeveer
11.20 M. + N.A.P. te Grave nog slechts 0.02 M. zal bedragen;
dat de grootste verhooging boven den Overlaat, welke zal
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voorkomen bij een stand te Venlo van omstreeks 16.40 M. + N.A.P.
zal bedragen:
te Mook.
ongeveer
0.19 M.
„ Gennep.
„
0.10 „
„ Boxmeer.
„
0.06 „
„ Well.
„
0 a 0.02 „ ;
dat bij hoogere rivierstanden de verhooging boven den Overlaat
geleidelijk zal afnemen en bij den hoogstbekenden rivierstand
te Mook minder daft 0.02 M, zal bedragen, verder bovenwaarts
tot ongeveer bij Boxmeer tot 0 afnemende;
dat beneden Grave de grootste verhooging bij den tegenwoordigen stand te Grave van 10.66 M. + N.A.P. zal bedragen
ongeveer 0.15
0.20 M. op bet vak Ravestein—St. Andries,
benedenwaarts tot 0 afnemende;
dat bij hoogere rivierstanden deze verhooging weder geleidelijk
zal afnemen en bij den hoogstbekenden rivierstand zal bedragen
minder dan 0.02 M. te Ravestein, vandaar benedenwaarts tot 0
afnemende.
De Commissie is van oordeel dat waar blijkens de uitkomsten
der berekening de ophooging van den Overlaat tot aan het peil
van 10.80 M. N.A.P. te Grave geen noemenswaardigen invloed
zal hebben op den hoogstbekenden rivierstand, deze ophooging
wijziging van de bestaande Maasdijken niet vordert.
§ 5. Bemalingskosten.

In hare vergadering van 21 Juni 1919 behandelde de Com¬
missie het vraagstuk van eventueele meerdere bemalingskosten
tengevolge van hooger oprnalen bij verhooging der rivierstanden
voor zooveel betreft de volgende langs de Maas aanwezige en
ontworpen stoomgemalen:
een ontworpen stoomgemaal bij
„
5J
D
V
„ bestaand
„
„
„
>7
J)
„
??
>>
„
55
55
55
„
55
5J
55

Balgooijsche
sluis . . . .
Niftriksche
Appelternsche
Blauwe
”, (Geld.)
Maasbommelsche „ . . . .
Rijksche
„ . . . .
Leeuwensche
55
•
.
.
.

K.M.
,,
„
„
„
„
„

185
190.250
195.550
199.700
208.250
208.350
208.500

Uit de dagregisters van enkele der aanwezige stoomgemalen
bleek, dat gedurende perioden van werking van den Beerschen
Overlaat de gemalen nagenoeg doorloopend in werking zijn met
een opvoerhoogte van 2.50 a 3.00 M.
Door den opzichter van de Waterschappen „Rijk van Nijmegen”
en „Maas en Waal” werden eenige gegevens verstrekt omtrent
brandstofverbruik bij verschillende opvoerhoogten voor het stoom¬
gemaal te Appeltern. Aan de hand van deze gegevens werd voor
het verband tusschen brandstofverbruik en opvoerhoogte bij een
constanten opvoer de op bijlage .3 geteekende graphische voorstelling samengesteld.
Hieruit blijkt, dat tusschen de door zware lijnen aangegeven
grenzen, d. i. voor opvoerhoogten van 2.40 M. tot 3.20 M , een
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verhooging van de opvoerhoogte met 1 pCt. eene vermeerdering
van het brandstofverbruik met 0.6 pCt. tengevolge heeft.
Met behulp van tabel 13 van de nota (bijlage 2) werd voor
het 37-jarig tijdvak 1882—1918 de gemiddelde verhooging van
den rivierstand te Grave, als gevolg van eene verhooging van den
Overlaat tot het voornoemde peil, berekend voor de 278 dagen dat
de Overlaat in genoemd tijdvak heeft gewerkt en daarvoor ge von den
0.105 M. Ter plaatse van de stoomgemalen zal de verhooging
ongeveer
gedeelte van die te Grave bedragen, zoodat dus te
rekenen valt op een gemiddelde verhooging van 0.08 M. gedurende
278 dagen in 37 jaar, of gemiddeld 7V2 dag of 180 uur perjaar.
Bij eene opvoerhoogte van 2.50
3.00 M. zou dus gemiddeld
perjaar gedurende 180 uur de opvoerhoogte met ongeveer 3 p.Ot.
worden vergroot. Wanneer voor alle stoomgemalen dezelfde verhouding tusschen brandstofverbruik en opvoerhoogte wordt aangenomen, als uit de gegevens voor het stoomgemaal te Appeltern
is afgeleid, zou dus gedurende 180 uur per jaar het brandstof¬
verbruik met 3 ^ 0.6 = 1.8 p.Ct. toenemen.
Het totaal vermogen der 7 beschouwde stoomgemalen kan
op rond 1200 W.P.K. gesteld worden, terwijl het brandstofverbruik
per W.P.K. en per uur, bij een opvoerhoogte van 2.50 M. a 3.00 M.
op 1.10 K.G. ^ 1.20 K.G. of gemiddeld :1.15 K.G. kan worden
aangenornen.
Rekenende dat de 7 stoomgemalen gedurende gemiddeld 180
uur per jaar, dat de Overlaat werkt, met een gemiddeld vermogen
van 90 p.Ct. of met rond 1100 W.P.K. werken, zal derhalve de
vermeerdering van het brandstofverbruik van de 7 stoomgemalen
samen per jaar bedragen:
1.8 p.Ct. van 1100 X 180 x 1.15 K.G. = 4098.6 K.G. kolen, of
rond ruim 4 ton kolen.
Bij een kolenprijs van / 50.— per ton zouden de meerdere
bemalingskosten voor 7 stoomgemalen samen dus bedragen ge¬
middeld / 200.— per jaar.
Dit bedrag voor de meerdere bemalingskosten voor 7 stoom¬
gemalen, als gevolg van de verhooging der rivierstanden bij ophooging van den Overlaat tot 10.80 M. -t- N.A.P. te Grave, is
volgens het oordeel der Commissie zoo gering, dat zij meent hierover verder niet in beschouwingen te behoeven te treden en het
niet noodig oordeelt dat eene vergoeding voor meerdere bemalings¬
kosten wordt uitgekeerd.
§ 6. Verlaging
rivierstanden.

De Commissie meent er overigens nog op te moeten wijzen,
dat tengevolge van de verlegging van den Maasmond en de afsluiting van de Heerewaardensche overlaten de hooge rivier¬
standen beneden Grave belangrijk zijn gedaald, zoodat bij eenzelfden stand te Grave, 00k zelfs na de ophooging van den Overlaat
tot 10.80 M. -I- N.A.P., de rivierstanden tijdens werking van den
Overlaat benedenwaarts van Eavestein thans nog lager zullen zijn,
dan vroeger voor de uitvoering van genoemde werken.
Ten einde hieromtrent een voorstelling te verkrijgen zijn op
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bijlage 4 geteekend voor een rivierstand te Grave van 10.75 M.--jN.A.P. — d. i. een hooge stand welke slechts enkele malen tijdens
working van den Overlaat wordt bereikt — de verhanglijn voor
den toestand in de jaren 1881 —1883 v66r uitvoering van genoemde werken, de verhanglijn bij den bestaanden toestand en
de verhanglijn zooals die zou zijn na ophooging van den Overlaat
tot 10.80 M. + N.A.P. te Grave.
Vergelijkt men de laatste met de eerste (1881 —1883) dan
blijkt, dat na genoemd.e ophooging van den Overlaat alleen op
bet riviergedeelte boven Ravestein de verhooging der rivierstanden
tengevolge van de ophooging van den Overlaat, meer zal bedragen
dan de sedert 1884 verkregen verlaging der rivierstanden, terwijl
benedeh Ravestein overal de verlaging grooter is dan de verhooging
en wel het verschil daartusschen geleidelijk toeneemt van 0 bij>
Ravestein tot ongeveer 1.20 M. bij St. Andries.
Op de teekening bijlage 4 zijn de plaatsen der 7 meergenoemde stoomgemalen aangegeven en blijkt alleen het ontworpen
stoomgemaal bij de Balgooijsche Sluis in het gebied te liggen
waar de waterstanden, vergeleken bij vroeger, nog eenige verhooging
zullen ondergaan.
Opgemerkt zij nog, dat behalve de 7 hierboven beschouwde
stoomgemalen aan den rechter Maasdijk nog 3 stoomgemalen, respectievelijk van de polders Alphen, Wamel en Dreumel zijn gelegen.
Deze drie liggen echter zoover benedenwaarts, n.l. tusschen
Lith en St. Andries, dat de Commissie meent bij de ter plaatse
zoo belangrijke verlaging van de waterstanden tengevolge van de
sluiting van de Heerewaardensche Overlaten, deze stoomgemalen
geheel buiten beschouwing te kunuen laten.
Langs den linkeroever van de Maas, komen stoomgemalen
tusschen den Beerschen Overlaat en St. Andries niet voor.
§ 7. Kwelbezwaar.

In de vergadering van 21 Juni 1919 werd door de Commissie
tevens behandeld het meerdere kwelbezwaar van de langs den
rechter-Maasdijk gelegen polders, waaromtrent het navolgende is
op te merken.
Tengevolge van de ophooging van den Overlaat zullen de
rivierstanden gemiddeld per jaar 7V2 etmaal te Grave met 0.105 M.
en beneden Grave met 0.08 M. worden verhoogd, waardoor de
opvoerhoogten van de stoomgemalen met ongeveer 3 pCb. zouden
worden vergroot.
Indien, om het meest ongunstige geval te stellen, wordt
aangenomen dat het waterbezwaar uitsluitend wordt veroorzaakt
door kwel van rivierwater naar de polders, zoowel direct door de
dijken, als onder de dijken door de waterdoorlatende zandlagen,
en de hoeveelheid kwelwater recht evenredig met het drnkverschil
tusschen buiten- en binnenwaterstand is, twee omstandigheden
welke volgens de meening der Commissie niet juist zijn, dan nog
zou als maximum de hoeveelheid Maaskwelwater gedurende ge¬
middeld 7V2 etmaal per jaar met slechts 3 pCt. worden vermeerderd,
terwijl de kwel uit de Waal onveranderd blijft.
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AVgIIc gGdselt© van iiGt kwolwatGr in d.G tusscliGn Maas on Waal
gGlGgGn poldGrs afkomstig is nit dG Maas Gn wGlk gGdoGltG uit de
Waal, valt zondGr uitvOGrig ondGi’zoGk nict tG bGpalGn. Daar do
standcn op dG Waal hoogGr zijn dan dio op do Maas ligt hot
VGrmoodGn voor do hand dat hot aandool van do Waal in hot
kwelbczwaar grootor is dan dat van do Maas. In dit opzicht zij
gGWGZGn op hGtgGGn wordt gozGgd op bladzijdG 283 van do WatorbouwkundG 2g dGGl AfdGGling XIII „WatGrstaatkundigG bGSchrijving
van Ncdorland”, namGlijk:
„Voor dG poldGi’s tusschon Maas on Waal bovGn St. AndriGS,
„diG op wGinig diop ingosnedon wGtGringGn afwatGron, is do Waal
„dG bron van hot kwGlwater; gedurende GGn groot gedeelte van
„hGt jaar is de Maas lager dan de waterstanden in deze water„leidingen, zoodat deze rivier in den regel grond water van de zij de
„van de Waal ontvangt en de polders van kwelwater bevrijdt.”
Wanneer men hierbij nog in aanmerking neemt, dat behalve
bet kwelwater van Maas en Waal, de tnsschen deze rivieren gelegen
polders ook bet in westelijke richting stroomende grondwater van
de hooge gronden beoosten de lijn Mook—Nijmegen ontvangen,
dan zal zeker nog te veel worden gerekend, wanneer wordt aangenomen dat van bet totale waterbezwaar de helft van uit de
Maas afkomstig is.
Een vermeerdering van bet Maaskwelwater met 3 put. beteekent dan een vermeerdering van bet totale waterbezwaar voor
de polders tusschen Maas en Waal, die alien door de langs de
Maas gelegen stoomgemalen worden of zullen worden bemalen, van
1/2x3 = IV2 pCt. en dat gedurende gemiddeld 7V2 etmaal per jaar.
De Commissie kan voorts nog mededeelen dat uit ten behoeve
van bet Maas-Waalkanaal in dejaren 1913—1917 verrichte grondwaterstandswaarnemingen is gebleken, dat bij stijging van de Maas
de grondwaterstanden in de nabijheid van de Maasdijken met eenige
vertraging en in geringere mate die stijging volgen, terwijl verder
landwaarts die stijging al spoedignagenoeg nietmeer merkbaar wordt.
Deze stijging van bet grondwater begint eebter reeds wanneer
de Maas nog belangrijk lager is dan bet grondwater, gaat aanvankelijk vrij snel en neemt bij booger rivierstanden geleidelijk
in snelbeid af.
Hoewel de Commissie deze waarnemingen nog slecbts aan
een voorloopig onderzoek heeft onderworpen, zoodat zij nog geen
uitgewerkte gegevens omtrent bet verband tusschen grondwaterstand en rivierstand kan mededeelen, heeft dit voorloopig onder¬
zoek haar zeer versterkt in haar meening, dat de vermeerdering
van de hoeveelheid kwelwater door een verhooging der rivier¬
standen met 8
IOV2 c.M. gedurende gemiddeld 7V2 etmaal per
jaar slecbts van zeer weinig beteekenis kan zijn en bet hierboven
globaal berekende bedrag van IV2 pOt. vermoedelijk te groot is.
Ten einde de financieele gevolgen van de op IV2 pCt. be-

i
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rekende kwelvermeerdering te kunnen beoordeelen, werd voor een
der bestaande stoorngemalen, namelijk dat bij Blauwe sluis, uit
de dagregisters bet kolenverbruik berekend gedurende de dagen
dat sedert 1914 de Maas te Grave hooger dan 10.35 M. + N.A.P.
was en dus de Beersche Overlaat heeft gewerkt of, wat den afgeloopen winter betreft, gewerkt zou hebben, indien de Overlaat
ditmaal niet eigenmachtig door belanghebbenden was gedicht.
Deze berekening wees uit, dat tijdens 68 dagen werking van
den Overlaat door genoemd stoomgemaal, dat vrijwel onafgebroken
in werking was, n.l. gedurende 1666 uur of gemiddeld 23 uur
per etmaal, verbruikt werd totaal 2281 H.L. steenkool of gemiddeld
33^2 H.L. per etmaal,
Het vermogen van bet beschouwde stoomgemaal bedraagt
ongeveer 150 W.P.K. of Vs van bet totaal vermogen der 7 be¬
staande en ontworpen stoorngemalen bier te voren bebandeld.
Globaal kan dus aangenomen worden, dat door de 7 stoomgemalen samen gemiddeld per etmaal werking van den Beerschen
Overlaat wor^t verbruikt 8 x
= 268 H.L. steenkool, dus per
jaar gedurende gemiddeld 7V2 etmaal werking van den Overlaat
V 268 = 2010 H.L. steenkool.
Indien men nu aanneemt dat gedurende de perioden van
werking van den Overlaat het geheele kolenverbruik benuttigd is
voor loozing van bet kwelwater en daarbij dus geen regenwater
is opgemalen, een onderstelling welke vermoedelijk tamelijk ongunstig is, aangezien van de beschouwde perioden sedert 1914
waarvoor het kolenverbruik werd berekend, bij alle op 66n na de
binnenwaterstand aan het einde der periode gelijk of lager was
dan aan het begin der periode van werking van den Overlaat,
dan zou dus bij een vermeerdering van bet kwelbezwaar met
IV p Ct. voor de 7 stoorngemalen samen een vermeerdering van
331/2
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het kolenverbruik met -j^x 2010 H.L. = rond 30 H.L. of ongeveer
V ton kolen gemiddeld per jaar noodig zijn.
De meerdere bemalingskosten, tengevolge van meerderen kwel
bij ophooging van den Overlaat tot 10.80 M. -+- N.A.P. aan de
peilschaal te Grave, zouden derhalve bij een kolenprijs van f 50
per ton voor de 7 stoorngemalen samen gemiddeld per jaar
bedragen f 125, bij een volgens de Commissie te ongunstige be¬
rekening.
Om eenig denkbeeld te verkrijgen in welke verhouding deze
meerdere kosten staan tot de totale kosten zij vermeld dat
alleen het stoomgemaal te Blauwe Sluis in de laatste 5 winters
verbruikt heeft totaal 12 094 H.L. of gemiddeld per winter rond
2400 H.L. dit is ongeveer 200 ton kolen. Aangezien dit gemaal
ongeveer Vs van het vermogen der 7 stoorngemalen samen
vertegenwoordigt, kan zeer globaal het totale kolenverbruik van
de 7 stoorngemalen per winter gesteld worden op 1600 ton kolen
of tegen j 50 per ton op / 80.000.—.
De Commissie meent er nog op te moeten wijzen, dat door het
ingenieursbureau J, van Hasselt en de Koning in het plan voor
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§ 8. Plaats der
overlaatskade.

bemaling en bevloeiing van de dorpspolders Overasselt, Nederasselt,
Balgoij en Keent, Wijchen (gedeeltelijk) en Niftrik, van December
1913, eenige waardevolle beschouwingen over bet kwelbezwaar zijn
gegeven, waaruit blijkt, dat genoemd ingenieursbureau op grond van
verrichte kwelwaarnemingen tot eenzelfde gevolgtrekking kwam,
n.l. geen noemenswaardige vermeerdering van kwel bij verhooging
der hooge Maasstanden, waarbij bet buitenwater reeds boven bet
binnenwater is gestegen.
Aan de toelichting van genoemd plan op bladzijde 5 moge
bet volgende worden ontleend:
„Uit de grafische voorstelling van de waterstanden aan de
„zes peilschalen blijkt, dat de snelheid der stijging van bet binnen„water, tot den boogsten door ons waargenomen binnenwaterstand,
„vrijwel onafbankelijk is van den binnenwaterstand waarbij zij
„aanvangt en dat de meer of mindere hoogie der buitenstanden he„tre]ckelijk weinig invloed op die snelheid heeft, zoodra deze hoogte
„slechts eenigszins boven het binnenwater is gestegen. 1)
„Wij zien dus dat de tegendruk van het binnenwater weinig
„invloed op de kwel heeft en moeten daarom aannemen dat bet
„berekende maximum waterbezwaar, zoowel des winters als des
„zomers zal optreden. Omgekeerd volgt bier ook uit, dat bij hooge
„Maasstanden, de toevoer van het kwelwater door het afpompen van
„het binnenwater niet beduidend zal vermeerderen.” 1)
De Oommissie stelt zich voor in haar volgende verslag, bij de
behandeling van het kwelbezwaar bij ophooging van den Overlaat
tot boven de hoogste te verwacbten waterstanden, meer uitvoerig
op deze aangelegenheid in te gaan,
Zij meent dat de bierboven gegeven globale becijferingen
voldoende vaststellen, dat de meerdere bemalingskosten als gevolg
van de ophooging van den Overlaat tot het peil van 10.80 M.
+ N.A.P. te Grave, wat betreft de meerdere af te malen hoeveelheid door meerdere kwel, zoo gering zijn dat zij verder buiten
beschouwing kunuen blijven en oordeelt bet niet noodig dat te
dezen opzicbte voor meerdere bemalingskosten vergoeding wordt
uitgekeerd.
Een punt van overweging heeft voorts uitgemaakt op welke
plaats de overlaatskade, reikende tot een peil overeenkomende
met 10.80 M. -t- N.A.P. te Grave, zou moeten gelegd worden.
Dienaangaande werd de Oommissie door den Minister in
kennis gesteld met twee adressen van belanghebbenden, en wel
een van verschillende eigenaren van gronden in en nabij den
mond van den Beerscben Overlaat en een van verscheidene
landbouwers in de gemeente Linden.
Door eerstgenoemden werd gevraagd de kade zoover mogelijk
landwaarts te leggen, opdat eenige achter den Overlaat gelegen
1) Cursief van de Cbmmissie.
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■vveilanden als van ouds de natuurlijke beinesting door het Maaswater zouden kunnen blijven ontvangen. De landbouwers van
Linden daarentegen verzochten de kade te leggen zoover mogelijk
rivierwaarts, n.l. ter plaatse van de bestaande overlaatskade, waar
in den afgeloopen winter ook de keerkade door belanghebbenden
werd opgeworpen.
Op de kaart, bijlage 5, zijn met een roode getrokken lijn
de plaats van de door genoemde grondeigenaren gewenschte kade
en met een roode bloklijn de plaats van de in den afgeloopen
winter door belanghebbenden aangelegde en thans door genoemde
landbouwers gewenschte kade aangegeven.
Ook werd ten aanzien van de plaats der kade nog het gevoelen van de Commissie van de zaken voor de Zomersluiting
der Beersche Maas gevraagd, welke, evenals genoemde landbouwers,
eene plaats onmiddellijk langs de rivier de meest gewenschte achtte.
Zij meende dat met het landwaarts leggen slechts eenige particuliere belangen zouden worden bevorderd, doch het algemeen
belang niet zou worden gebaat.
De bovenbedoelde grondeigenaren wenschten, behalve eene
zoover mogelijk landwaartsche ligging der kade, bovendien nog
eene landwaartsche verplaatsing van den noordelijken dijk van
den sluispolder van Linden, waardoor verscheidene landerijen aan
het winterbed zouden worden toegevoegd en genoemde polder
tevens een betere waterkeering zou verkrijgen. De verlegde dijk
zou dan aan de oostzijde kunnen aansluiten aan den zwaren
Maasdijk nabij de spoorwegbrug te Mook, terwijl het westelijk
einde van de overlaatskade zou kunnen aansluiten aan den Maas¬
dijk in een punt benoorden Gassel. Daar door deze eigenaren
reeds vermoed werd dat de aanbevolen richting, de rood getrokken
lijn op bijlage 5, niet zou kunnen worden gevolgd en bovendien
daarbij de woningen gelegen aan den weg naar de GrootLindensche sluis, welke op bijlage 5 in rood zijn aangeduid,
rivierwaarts van de kade zouden komen te liggen en daardoor
onbewoonbaar zouden worden, werd door genoemde grondeigenaren
in hun adres ook een tweede minder ver landwaarts gelegen plaats
voor de kade aanbevolen, welke op bijlage 5 met een roode streeppunt lijn is aangegeven.
Uit een mondelinge toelichting, door twee afgevaardigden van
meergenoemde grondeigenaren verstrekt, bleek dat met de land¬
waartsche verplaatsing der overlaatskade eene bevoordeeling van
uitsluitend particuliere belangen werd beoogd, n.l. het in stand
houden van de overstroomingen met het vette Maaswater voor de
bemesting van enkele in den mond der Beersche Maas gelegen
hooilanden.
Blijkens de mondelinge toelichting van twee afgevaardigden
van de door de landbouwers van Linden gevormde commissie, achtte
deze het zeer in het belang van den sluispolder van Linden de te
leggen overlaatskade te doen aansluiten aan den noordelijken dijk van
genoemden polder, daar de westelijke polderdijk stefk doorlaatbaar
is en groote hoev eelheden kwelwater in den polder zouden vloeien
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wanneer deze westelijke dijk bij een landwaartsche verplaatsing van
de overlaatskade als waterkeering voor hooge rivierstanden zou
moeten dienst doen. De bouwlanden van den sluispolder van Linden
zouden in dat geval groote schade ondervinden, tenzij kostbare
middelen werden aangewend om bet kwelwater te verwijderen.
De Commissie is van meening dat noeh aan bet verzoek van
de^ landbouwers van Linden, ook weergevende den wensch van
de Commissie van de zaken voor de Zomersluiting, noch aan bet
verzoek der verscbillende eigenaren van gronden in en nabij den
mond der Beerscbe Maas, beboort te worden voldaan.
Eene ligging van de tot een peil van 10.80 M. -+- N.A.P. te
Grave opgeboogde overlaatskade onmiddellijk naast bet zomerbed
der rivier kan in bet openbaar rivierbelang niet worden toegestaan.
Dit belang tocb vordert eene ligging der overlaatskade zoodanig,
dat bet normale winterbed langs den Overlaat over de voile breedte
vrij blijft, dus eene ligging van de kade niet verder rivierwaarts
dan met baren buitenteen samenvallende met de linker winternormaallijn, d. i. op gemiddeld ongeveer 120 M. landwaarts van
de bestaande overlaatskade.
Voorts acbt de Commissie bet gewenscbt, dat dan tevens bet
winterbed rivierwaarts van de overlaatskade volgens bet vertiang
der rivier wordt afgegraven tot een gemiddelde boogte van onge¬
veer 9.50 M. 4- N.A.P., zooals ook voor de berekening van de
verbooging der rivierstanden in de nota, bijlage 2, is aangenomen.
Deze boogte van 9.50 M,
N.A.P. komt nagenoeg overeen met
de gemiddelde boogte van bet normale winterbed ter plaatse boven
en beneden den Overlaat.
Wanneer tocb tbans de Overlaat blijvend wordt opgeboogd
en daarvan eene verbooging van de rivierstanden, zg bet ook bij
den boogstbekenden stand een uiterst geringe, bet gevolg is, dan
dienen daartegenover ook die maatregelen te worden genomen,
welke ter plaatse van den ruim 4 K.M. langen Overlaat ook een
zoo goed mogelijken afvoer langs de Maas bij zeer booge rivier¬
standen zullen bevorderen, waartoe een beboorlijk voor waterafvoer
gescbikt winterbed, voor de Maas ter breedte van 400 M. vastgesteld, aanwezig dient te zijn.
Op de kaart, bijlage 5, zijn met zwarte bloklijnen de winternormaallijnen aangegeven.
Dit die kaart blijkt, dat noordwaartscbe opscbuiving van bet
normaal-winterbed niet mogelijk is, omdat de recbter winternormaallijn over de gebeele lengte tegenover den Overlaat nagenoeg
tegen den recbter Maasdijk aansluit, welke zeer nabij bet zomerbed
is gelegen. Een beboorlijk ook voor afvoer bij zeer booge rivier¬
standen gescbikt winterbed is dus alleen te verkrijgen door bet
sebied tusscben bet zomerbed en de linker winternormaallijn daaro
voor in te richten, waartoe dit tot eene gemiddelde boogte van
9.50 M. -4- N.A.P. zal zijn af te graven. Bij den boogstbekenden
rivierstand van 11.20 M. + N.A.P. te Grave of gemiddeld 11.50
M. -4- N.A.P. bij den Overlaat, zal dan over bet zuidelijk winterbed, ter gemiddelde breedte van 120 M., ongeveer 150 M^./sec.
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kunnen worden afgevoerd, waardoor de rivierstand bij den Overlaat
met enkele c.M. zal worden verlaagd.
Uit de kaart, bijlage 6, moge tevens bJijken dat een breeder
winterbed dan tot aan de linker winternormaallijn voor den waterafvoer langs de rivier van weinig beteekenis zou zijn, aangezien
bet landwaarts van die lijn gelegen winterbed nagenoeg niet aan
dien waterafvoer zou deelnemen.
Uit bijlage 5 blijkt voorts dat de v/internormaallijn ongeveer
bij K.M. 168^50^ (jjt ig nabij bet boveneinde van den Overlaat,
aan den noordelijken dijk van den sluispolder van Linden aansluit, zoodat ook voor de landbouwers van Linden eene ligging
van de overlaatskade, zoodanig dat de buitenteen ongeveer met
de linker winternormaallijn samenvalt, geen bezwaar zal opleveren.
De door de Commissie gehoorde vertegenwoordigers van genoemde
landbouwers konden zich dan ook met zoodanige ligging zeer
wel vereenigen, terwijl evenzoo de Commissie van de zaken voor
de Zomersluiting bij de gebouden bespreking met deze plaats
instemde en deie beter achtte dan eenig andere verder landwaartsche ligging.
De belangen van meergenoemde grondeigenaren zouden echter
bij deze ligging niet naar hunne wenschen worden bebartigd.
De Commissie is evenwel van meening dat er niet alleen
geen voldoende termen zijn te vinden om een verder landwaartsche verplaatsing van de kade te kunnen voorstellen, doch
dat ook bij eene verder landwaartsche ligging, als door enkele
belanghebbenden gewenscbt, de algemeene rivierbelangen zouden
worden geschaad.
Zooals toch uit bijlage 5 valt te zitn is bet overlaatsgebied
over ongeveer- de eerste duizend M. landwaarts van de winter¬
normaallijn trechtervormig, zoodat door een landwaartsche verschuiving de lengte van de overlaatskade wordt verkort.
Het recbtstreeksch gevolg hiervan is dat bij eenzelfden rivier¬
stand de afvoer over den Cverlaat geringer wordt en dus eene
verhooging van de rivierstanden wordt veroorzaakt.
Werd bijv. de door de grondeigenaren als meest gewenscbt
voorgestelde richting, de roode getrokken lijn van bijlage 5, gevolgd, dan zou de werkzame lengte van den Cverlaat van onge¬
veer 4100 M. tot ongeveer 3000 M. of tot ongeveer 3/4 gedeelte
worden teruggebracht.
De Commissie acbt het niet noodig een volledige becijfering
te geven van de verhooging der rivierstanden bij verschillende
afvoeren als gevolg van zoodanige verkorting van den Cverlaat.
Uit tabel 13 van de nota, bijlage 2, valt echter reeds dadelijk af
te leiden dat, wanneer de afvoer van den opgehoogden Cverlaat
tot 3/4 zou worden teruggebracht, de grootste verhooging van
23 c.M. slechts weinig, ongeveer 1 a 2 c.M., zal toenemen, doch
daarentegen de verhooging bij den hoogstbekenden stand van
11.20 M. 4- N.A.P. te Grave wel van beteekenis zal toenemen.
In plaats van eene verhooging van slechts 2 c.M. zal dan globaal
berekend op eene verhooging van ongeveer 10 c.M. zijn te rekenen.
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Tegenover dit zeer belangrijke nadeel zou alleen het voordeel
staan van de bemesting met het vette Maaswater van eenige hooilanden bij die rivierstanden, waarbij de opgehoogde Overlaat niet
en de bestaande Overlaat wel zou hebben gewerkt. Bij standen,
waarbij ook de opgehoogde Overlaat zal werken, hetgeen blijkens
de in de nota, bijlage 2, uitgevoerde berekeningen nog gemiddeld
ongeveer 4 maal in een 10-jarig tijdvak zal voorkomen, zie § 12
sub 9° van bijlage 2, worden alle landen zoowel rivierwaarts als
landwaarts van de overlaatskade toch, evenals bij den bestaanden
toestand, met Maaswater overstroomd.
Slechts eene ligging tusschen de winternormaallijn en eene lijn
op ongeveer 100 M. landwaarts daarvan zou zonder verkorting
van de overlaatskade mogelijk zijn. Ook dan zal echter het normale winterbed dienen te worden afgegraven, terwijl wegens de
daar ter plaatse lagere terreinhoogten en den grooteren afstand
voor het grondvervoer, de kosten der uit te voeren werken
hooger zouden worden.
De Commissie komt derhalve tot de vaste overtuiging dat
het aangewezen is de overlaatskade over de voile lengte van omstreeks 4100 M. te leggen zoodanig, dat de buitenteen ongeveer
samenvalt met de linker winternormaallijn en dat daarbij de
eisch moet worden gesteld, dat het winterbed rivierwaarts van
die lijn volgens het verhang der rivier tot een gemiddelde
hoogte van omstreeks 9.50 M. -f- N.A.P. wordt afgegraven. De
door de Commissie voorgestelde overlaatskade is op bijlage 5 in
rood aangegeven.

§ 9. Uit te
Toeren werken.

De voor de kade benoodigde grond kan ruimschoots worden
ontleend aan het af te graven winterbed, terwijl de overblijvende
hoeveelheid kan dienen tot opvulling van de in het winterbed
lager dan de vereischte afgraving gelegen terreinen. De kade kan
bij een buitenbeloop van 6 op 1 en een binnenbeloop van 20 op
1 nog een kruinsbreedte van omstreeks 10 M. verkrijgen, binnen
welk profiel dan tevens voldoende grond geborgen is om later deze
kade om te werken in een dijk voor de eventueele hoogwatervrije
afsluiting van den Overlaat. Op bijlage 6 zijn de dwarsprofielen
geteekend waarvan de plaatsen op de situatie, bijlage 7, zijn
aangeduid.
De kruin zoowel als het buiten- en binnenbeloop der kade
zijn bekleed gedacht met eene laag klei van ten minste 50 c.M.
dikte. Uit verrichte grondboringen, waarvan de boorplaatsen mede
op bijlage 7 zijn aangegeven en waarvan de uitkomsten zijn
weergegeven in bijlage 8, blijkt, dat de voor die kleiafdekking
benoodigde hoeveelheid klei uit de in het winterbed te verrichten
afgraving zal kunnen worden gevonden.
Door de ontworpen kade wordt tweemaal een weg van Linden
naar Gassel gesneden. Deze weg zal tusschen beide snijpunten over
of achter de kade kunnen worden gevoerd.
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In de tegenwoordige overlaatskade bevinden zich een drietal
uitwateringssluisjes n.l.:
1°. de Groot-Lindensche sluis,
2®. de Ealkgraafsche sluis,
3". de Escharensche sluis.
Daar het niet doelmatig zou zijn de drie sluisjes, welke elk
voor zich door een afzonderlijk waterschap worden beheerd, in
een of twee duikers te vereenigen, zullen in de nieuwe overlaatskade drie nieuwe duikers moeten worden gemaakt, welke in beton
uitgevoerd gedacht zijn. Bovendien moeten in het winterbed uitwateringskaualen naar het zomerbed worden gegraven en de bestaande duikers worden opgeruimd.
Voor de hierboven beschreven werken'zal blijkens de raming,
bijlage 9, een bedrag van /625 000,— benoodigd zijn. Hierbij
dient er echter uitdrukkelijk op te worden gewezen, dat dit cijfer
met den post van / 255 000,— voor de onteigening dient te worden
verminderd om een denkbeeld te verkrijgen van de eigenlijke
aanlegkosten, welke derhalve op f 370 000,— zijn te stellen.
De voor de afgraving van het winterbed en voor het maken
der kade benoodigde gronden toch zullen, ook volgens meening
van landbouwers uit de betrokken streek, door de afgraving zeker
niet in waarde achteruit gaan. Integendeel is het te verwachten,
dat de opbrengst daardoor zal stijgen, aangezien die gronden na
de afgraving meer dan thans door het vette Maaswater zullen worden
overstroomd.
§ 10. Tijdelijke
kade langs het
zomerbed.

Bij schrijven van 18 Juni 1919 werd door den Minister het
gevoelen van de Gommissie gevraagd aangaande een adres van
5 Mei 1919, van de Gommissie van de zaken voor de Zomersluiting van de Beersche Maas, houdende verzoek tot vergunning
om als voorloopige maatregel in den Overlaat eene waterkeering
aan te brengen en te behouden op eene hoogte van 10.80 M.
N.A.P. aan de peilschaal te Grave.
De strekking van dit adres is de waterkeering, die tot dusverre in geval van noodzakelijkheid in de zomermaanden vanwege
genoemde Gommissie onmiddellijk langs het zomerbed wordt aangebracht, volgens het sedert tal van jaren bestaand gebruik en
zonder dat daartoe eenige vergunning wordt verlangd, thans als
blijvend werk het geheele jaar door te mogen instandhouden.
Onze Gommissie acht, om reeds in § 8 uiteengezette redenen, in het openbaar rivierbelang een tot het peil, overeenkomende met 10.80 M.
N.A.P. te Grave, reikende overlaatskade
onmiddellijk naast het zomerbed der rivier als blij vend werk voor
den winter niet toelaatbaar, ook zelfs niet als voorloopige maatregel.
Waar echter door de betrokken landstreek het aanbrengen
van eene winterafsluiting tot hetzelfde peil als de zomerafsluiting
van zooveel belang wordt geacht en het leggen van die afsluiting,
op de wijze als naar de meening der Gommissie het rivierbelang
zou vorderen — d. i. zoodanig dat de buitenteen ongeveer met
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d.6 linker winternormaallijn samenvalt en daarbij het terrein
rivierwaarts van de te leggen overlaatskade tot gemiddeld 9.50 M.
+ N.A.P. wordt afgegraven en de bestaande uitwateringssluizen
tot achter die winternormaallijn worden verplaatst — een zoo
omvangrijk werk is dat niet zoo gereedelijk is aan te leggen, ziet
de Commissie er geen overwegend bezwaar in dat intusschen het
leggen van eene wintersluiting, reikende tot een peil overeenkomende met 10.80 M. + N.A.P. te Grave, ter plaatse van de
zomersluiting wordt vergund tot uiterlijk 15 November 1920,
mits aan die vergunning zoodanige voorwaarden worden verbonden,
dat bij zeer hooge rivierstanden, waarbij die wintersluiting toch
zou overloopen, het werk geen nadeeligen invloed op de waterstanden langs de rivier kan uitoefenen.
De Commissie acht daartoe noodig, dat de kade op verschillende plaatsen wordt weggeruimd, zoodra in het tijdvak van 15
November 1919 tot 15 Maart 1920 de Maas het peil van 16.00 M.
N.A.P. te Venlo, welk peil ongeveer overeenkomt met 10.80 M.
+ N.A.P. te Grave bij gesloten Overlaat, overschrijdt en bovendien
de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de directie
Limburg die opening gelast. Het vereischt stellen van deze lastgeving acht onze Commissie gewenscht, opdat gelegenheid zij de
wegruiming van de kade na te laten onder omstandigheden dat
de overschrijding van het peil van 16.00 M. -+- N.A.P. te Venlo
slechls germg is en de van de bovenrivier ingekomen berichten
spoedigen val doen verwachten.
Een en ander blijft dan aan de beoordeeling van genoemden
Hoofdingenieur-Directeur overgelaten.
De Commissie zette hare meening uiteen in een schrijven
den 24 Juni 1919 tot den Minister gericht, welk schrijven als
bijlage 10 hierachter is afgedrukt.
§11. Conclusie.

In verband met het slot van de in den aanhef genoemde
beschikking van 17 Januari 1919 geeft de Commissie ten aanzien
van eene ophooging van den Beerschen Overlaat, zoodanig, dat
die Overlaat na toepassing van dezen maatregel alleen zal werken
bij waterstanden van de Maas te Grave van 10.80 M. + N.A.P.
of hooger, eenstemmig als hare meening te kennen,
ten aanzien van het gestelde onder a 1°:
lo. dat, nadat de Beersche Overlaat benevens het gebied van
de Beersche Maas — althans eene daardoor loopende doorgaande
strook van voldoende breedte — krachtens de Rivierenwet als
winterbed is aangewezen, het aanbrengen van een blijvende kade
tot aan het peil overeenkomende met 10.80 M.
N.A.P. te
Grave op aanvraag van belanghebbenden op grond van artikel 5
§ la dier wet kan worden vergund, zonder voorbehoud van opzegbaarheid;
20. dat deze kade dan echter gelegd moet worden zoodanig
dat de buitenteen ongeveer samenvalt met de linker winternor-
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maallijn, het terrein rivierwaarts van de kade tot gemiddeld 9.50 M.
+- N.A.P. moet worden afgegraven en de in den Overlaat bestaande uitwateringssluizen landwaarts tot achter die lijn moeten
worden verplaatst;
ten aanzien van het gestelde onder b:
de. Commissie acht werken of regelingen als gevolg van bedoelde ophooging van den Overlaat, in verband met de belangen
van waterkeering en waterloozing der gronden in de provincien
Oelderland, Noord-Brabant en Limburg, niet noodig.
Omtrent het overige gedeelte van de haar verstrekte opdracht
zet de Commissie hare werkzaamheden voort.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 November 1919.

De Commissie in zake de
ophooging van den Beerschen Overlaat,
C. A. JOLLES, Voorzitter.
C. W. LELY, Secretaris.
F. BAUCKE..
B. H. EYERTS.
W. G. C. GELINCK.
R. H GOCKINGA.
A. T. DE GROOT.
J. M. H. R. EERSEMAEKERS.
A. D. P. V. VAN LOBEN SEES.
F. J. J. M. VAN RIJCKEVORSEL.
D. ‘ J; KLINE, Adjunct-Secretaris.
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BEERSCHEN OVERLAAT.
No. 4.
Arnhem
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s-Gravenhage’

BETREFFENDE:

Tijdelijke regeiing wintersluiting.

Eij de installatie van onze Commissie op 10 I’ebruari j.l. werd
door Uwe Excellentie medegedeeld, dat bij de behandeling van
de sluiting van den Beerschen Overlaat, ter gelegenbeid van de
beraadslaging over Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting van dit
jaai- in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, is gevraagd of
wellicht in afwachting van de definitieve regelingen eene tijde¬
lijke regeiing zou kunnen worden getroffen, waardoor bet mogelijk wordt, dat eene sluiting in den -winter, in den geest aJs
onlangs eigenmachtig door belanghebbenden is aangebracht, op
regelmatige wijze zou kunnen tot stand komen.
Uwe Excellentie gaf daarbij te kennen, bet op prijs te zullen
stellen, indieu de Commissie bare opdracbt al.inog met de beantwoording van deze vraag uitgebreid zou willen bescbouwen.
en misscbien in: staat zou zijn allereerst over deze voorloopige oplossing bare zienswijze mode te deelen.
Bij de bespreking, die de Commissie naar aanleiding van dit
verzoek in hare bijeenkomst van 6 dezer over deze aangelegenheid heeft gehouden, werd in de eerste plants opgemerkt dat
Gedeputeerde Staten van Xoord-Brabant, krachtens art. 36 der
wet van 10 November 1900 (Staatsblad n°. 176), bij bun besluih
van 8 Januari 1.1. onverwijlde staking van de uitvoering der kort
te voreu in den Beerschen Overlaat aangebrachte dichtingswerken hebben gelast.
Voorts dat door Uwe Excellentie in Uwe redevoering van 21
Januari 1.1. in de Tweede Kamer der Staten-Generaal was mede¬
gedeeld dat door U zelf in deze niet kan worden ingegrepen,
waaruit zou volgen dat bet van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant afbangt of de Overlaat in de wintermaanden al of niet
op bet tot dusverre in dat tijdperk steeds gehandhaafde peil
zal -worden gehouden.
Nu komt bet aan de Commissie voor dat deze administratieve
toestand niet zonder bedenking is, waar bet betreft een overlaat,
waarvan de meerder of minder volledige werking tot afvoer van
hoog opperwater geenszins uitsluitend voor de provincie NoordBrabant, doch ook voor de aangrenzende streken van de provincien
Gelderland en Limburg van belang is.
De Commissie acbt bet niet regelmatig dat in die omstandigheden bet gezag over den overlaat uitsluitend zou berusten bij
bet College van' Gedeputeerde Staten van ben der drie provincien,
vooral niet in een tijd dat, gelijk tbans bet geval .isj, juist in( die
eene provincie verandering in den overlaat door belanghebbenden
uit bet inundatiegebied met aandrang wordt verzocbt.
Al laat de wet van 1900 beroep toe op hetgeen ^Gedeputeerde
Staten krachtens bet daarin aan hen verleende gezag mochten
beschikt hebben, en bestaat er alzoo voor de Regeering mogelijkheid ^om dienaangaande in te grijpen, nadat er bezwaren zijn

Aan
Zyne Excellentie den Minister
van Water staat.
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ingebracht, zoo is de positie van de Regeering daarbij dan toch
eene geheel andere, dan waar de bevoegdheid tot bet beschikken
rec-htstreeks bij haar bernst.
Het komt de Commissie voor dat thans in de eerste ^plants
gevorderd wordt het treffen van zoodanige regeling dat het uitvoeren van werken in den Overlaat rechtstreeks onder het Rijksgezag wordt gebracht.
Zulks kan op zeer eenvoudige wijze geschieden door de terreinen dienende tot zijdelingsche afleiding van hoog opperwater
langs den Beerschen Overlaat en de als voortzetting daarvan aan
te nierken Beersche Maas, en welke terreinen van ouds tot zoo¬
danige afleiding hebben gediend, bij algemeenen maatregel van
bestuur krachtens art. 3 § 2 van de Rivierenwet als winterbed
van de rivierl de Maas aan te wijzen.
Daarmede zal verkregen worden dat volgens art. 5 § la van
deze wet vergunning van den Minister wordt gevorderd tot het
maken van eenig waterkeerend werk in het aldus tO't winterbed
verklaarde gebied, terwijl art. 5 § Id en art. 5 § 3 de voor den
Beerschen Overlaat gebruikelijke noodkeering tusschen 15 Maart
en 16 November zonder zoodanige vergunning toelaten, waarmede
dai het bestaande gebruik wordt bestendigd.
Aan deze vergunning zullen dan, krachtens art. 9, ’voorwaarden strekkende tot bescherming van het openbaar rivier- of stroombelang kunnen verbonden worden.
De Commissie meent dus aan Uwe Excellentie te moeten
voorstellen te bevorderen de tot standkoming van een algemeenen
maatregel van bestuur, krachtens art. 3 § 2 der Rivierenwet,
wa,arbij de Beersche Overlaat benevens het gebied van de Beer¬
sche Maas — althans een daardoor loopende doorgaande strook
van voldoende breedte — als winterbed wordt aangewezen, gelijk
zulks voor andere overlaatsgebieden laatstelijk geschiedde bij
Koninklijk besluit van 24 Februari 1916 (Staatsblad no. 84).
Daar het wenschelijk ware dat deze aanwijzing v66r den aanstaanden winter plants had, ware te beproeven de omschrijving
van de doorgaande strook in de Beersche Maas zoo eenvoudig
mcgelijk in te richten en daarbij zooveel doenlijk van aanwezige
terreinkenmerken gebruik te maken.
Intusschen zal dan voorts te overwegen zijn of op eene eventueele aanvraag van belanghebbenden om vergunning tot het in
het tijdperk tusschen 15 November en 15 Maart aanbrengen van
eene kade tot het peil als de in Januari 1.1. aangelegde, volgens
art. 5 der Rivierenwet gunstig zqu kunnen beschikt worden en
zoo ja onder welke voorwaarden.
De Commissie hoopt dat bij de beoordeeling van zoodanig verzoek ook zal kunnen dienen het voorloopige rapport, hetwelk
aan haar bij Uwe opdracht werd verzocht en waarvoor zij thans
gegevens bijeenbrengt.

De Commissie voornoemd,
(get.) C. A. JOLLES, Voorzitter.
(get.) C. ,W. LELY, Secretaris.
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N OTA
betreffende de berakening van de verhooging der
waterstanden op de Maas, tengevolge van de
ophooging van den Beerschen Overlaat tot een
hoogte overeenkomende met een stand van
::
10.80 M. + N.A.P. te Grave.
::

§ 1. Algemeene
beschouwingen.

/

Ter bepaling van de verhooging der waterstanden op de Maas
tengevolge van de gedeeltelijke ophooging van den Overlaat, zal
in de eerste plants een uitvoerige berekening worden uitgevoerd
van de verhooging der waterstanden te Orave en daarna de
verhooging op andere plaatsen nit die te Grave worden afgeleid.
Ten aanzien van de berekening der verhooging te Grave zij
het volgende opgemerkt.
Wianneer het verband tusschen snelheid, verhang en diepte
bij hooge rivierstanden, waarbij de uiterwaarden onder water
zijn, met voldoende juistheid bekend ware en ook voor den afvoer
over den overlaat een theoretisch juiste formule bestond, zou
het mogelijk zijn dit vraagstuk langs zuiver theoretischen weg
op te lossen.
Het mag evenwel als bekend worden ondersteld dat de algemeen gebruikelijke formule, welke het verband tusschen snelheid,
verhang en diepte aangeeft slechts dan met vertrouwen kan woj^
den toegepast, wanneer het betreft een permanente beweging
in een regelmatig riviervak van nagenoeg gelijke diepte, een
geval dat bij hooge rivierstanden, als ook over de uiterwaarden
een gedeelte van den afvoer plaats vindt, niet aanwezig is, zoodat
toepassing van een enkele voor het geheele dwarsprofiel geldende
formule geen voldoend betrouwbaar resultaat kan opleveren. Ook
mag het als bekend worden ondersteld, dat er voor berekening
van den afvoer van een overlaat, waarbij de binnenwaterstand
boven de kruin reikt, zoodat de overlaat als een zoogenaaoide
onvolkomen overlaat werkt, geen theoretisch juiste formule beistaat. Wei worden in verschillende handboeken formules aan de
hand gedaan welke, gesteund op theoretische overwegingen, ^uit
op kleine schaal verrichte proefnemingen zijn afgeleid, doch voor
toepassing in het groot op een overlaat van dergelijke afmetingen
als waarvan hier sprake is, kunnen deze formules niet dan onder
voorbehoud worden toegepast en zal aan de uitkomsten nimmer
absolute waarde kunnen worden toegekend.
Een zuiver theoretische oplossing van het vraagstuk mag dan
ook zonder meerdere gegevens dan thans ten dienste staan, als *
uitgesloten worden beschouwd.
Dit neemt evenwel niet weg dat de bestaande formules toch
van dienst kunnen zijn, omdat het hier niet betreft het g&ven
van een absolute berekening, doch een vergelijking van de toestanden onder verschillende omstandigheden, zoodat, al mag ook
in de absolute waarde een geringe font zitten, deze font zeer
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''
§2. Gevolgde methode.

waarschijnlijk voor het grootste deel bij de beoordeeling van de
verschillen voor twee gevallen zal wegvallen.
Kan dus de berekening niet langs zuiver theoretischen weg
geschieden, evenmin kan bier een uitsluitend empirische method©
volledige oplossing geven, aangezien daartoe de vereischte gegevens ontbreken.
Wei zijn in de laatste jaren verscheidene waarnemingen omtrent
den afvoer van ide rivier en van den overlaat verricht, dock
deze waarnemingen hebben uiteraard alleen betrekking op den
tegenwoordigen toestand en zijn bovendien verricht bij rivierstanden welke nog geenszins tot de allerhoogste kunnen worden
gerekend. De afvoer bij den hoogsten to verwachten stand, zooals die welke in December 1880 is voorgekomeu, toen de waterstand te Grave een hoogte van 11.121 M.
N.A.P. bereikte, kan
derhalve nit de thans verricht© waarnemingen niet anders dan
door exterpolatie worden hepaald, hetgeen altijd eenigszins gevaarlijk is.
Bij do hiervolgende berekening zal dus in het oog zijn te
houden, dat aan de uitkomsten geen absolute waarde mag worden
toegekend.
Voor de berekening van de verhooging te Grave is de volgende
methode gevolgd.
Uit verricht© waarnemingen, aangevuld met berekeningen, ia
afgeleid voor verschillende standen aan de peilschaal te Grave:
l*^’. de afvoer van de rivier;
2". de afvoer van den overlaat bij den bestaanden toestand;
3°. do afvoer van den overlaat na de ophooging.
Uit deze gegevens kan voor verschillende water standen te
Grave, door eenvoudige sommeering, de total© afvoer van rivier -joverlaat v66r en na ophooging worden hepaald. Het verschil
van de standen te Grave bij eenzelfden totalen afvoer van rivier +
overlaat, v66r en na ophooging, geeft de verhooging van den
waterstand aan de peilschaal te Grave tengevolge van de op¬
hooging van den overlaat. Een controle voor de gevonden ver¬
hooging der standen tusschen 10.35 M,. -j- N.A.P., dit is ongeveer
de stand waarbij de overlaat thans begint te werken, en
10.80 M. -J- K.A.P., dit is de stand waarbij na ophooging de
overlaat zal gaan werken, kan worden verkregen door een ver^,
gelijking der waargenomen standen tijdens de zomersluiting en
de standen tijdens werking van den overlaat, daarhij uitgaando
van eenzelfde vast punt op de rivier boven den overlaat, waar
de invloed van den overlaat niet meer merkbaar is.

§ 3. Afvoer van de
rivier te Grave.

De afvoer van de rivier te Grave is niet direct waargenomen,
omdat nabij Grave geen geschikt drijfvak is te vinden.
Tijdens de hoogwaterperioden in de wintermaanden der jaren
1915—1919 zijn bij verschillende standen van de rivier afvoermetingen verricht te Mook en te Eavestein in de K.M.-raaien
1656’s en 187®’®^ terwijl de peilschaal te Grave ongeveer bij
K.M. I?!®®" staat. Bij nagenoeg staande rivier kan uit de te
Bav'estein gemeten afvoeren, de afvoer te Grave met voldoend©
nauwkeurigheid worden afgeleid, zoowel bij werking van den
overlaat als bij gesloten overlaat, en uit de te Mook verrichte
metingen uiteraard alleen bij gesloten overlaat, zooals-in Januari
1919 toen de overlaat door belanghebbenden was gedicht.
Ook bij was of val zou men den afvoer te Grave uit d© te
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Mook of Ravestein gemeten afvoeren kunnen afleiden, wanneer
een correctie voor komvulling of komlediging word aangebracht.
Bij eenigszins sterken val of was levert dit echter wel eenig
bezwaar op en wordt de nauwkeurigheid der uitkomsten, waarin
bij dergelijke afvoermetingen reeds een waarnemingsfout van
enkele percenten zit, nog eenigermate verkleind, zoodat hieiwan
geen gebruik is gemaakt.
Voor bepaling van den afvoer te Grave bij hoogen rivierstandl
zullen derlialve alleen die metingen gebruikt worden, waarbij|
de rivier slechts weinig aan was of val onderhevig was.
De al of niet working van den overlaat zal op den afvoer
te Grave bij verschillende waterstanden slechts weinig invloed
kunnen uitoefenen, daar de peilschaal te Grave bijna 2 K.M.
van het benedeneinde van den overlaat is verwijderd, zoodat dei
vermeerdering van de snelheid van het water tengevolge van
het bij working grootere verhang boven den oveidaat, bij Gravel
niet noemenswaard meer merkbaar zal zijn. Men kan derhalvej
voor Grave de metingen welke verricht zijn bij working van den
overlaat en die welke verricht zijn bij gesloten overlaat. naast
elkander gebruiken.
In tabel 1 zijn opgegeven de uitkomsten der metingen bij na^genoeg staande rivier verricht, welke voor bepaling van den
afvoer te Grave voor standee boven 10 M. + N.A.P. in aanmerking komen.
Tabel 1.
Plaats der

Gemeten

Waterstand

meting.

afvoer.

te Grave.

M^./sec.
1172
1191
1154
1153
1153
1154
1199
1244
1308
1093
1082
1062
1321
1216
1218
1067
1213
1226

M. -f- N.A.P.
10.73
10.72
10.67
10.67
10.66
10.66
10.72
10.74
10.71
10.46
10.45
10.42
10 80
10.67
10 68
10.42
10.64
10.64

DAG DER METING.

16 Dec. 1915
17
19'5
29
1915
30
1915
21 Pebr. 1916
1916
22 »
4 Jan. 1917
5
1917
6
1917
11
1917
12
191 /
13
1917
21
1918
2
1919
3
1919
6
1919
10
1919
1919
10

Ravestein.

Mook,

De metingen bij ongeveer gelijke standee samen nemende, wor¬
den de in tabel 2 opgegeven waarden verkregen.

Tabel 2.
Aantal waariiemingen.

Gemiddelde stand
Grave.
M.

4
8
5

1

-4- N.A.P.
10.44
10.66
10 72
10.80

Gemiddelde afvoer.
M^./sec.
1076
1186
1223
1321
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Voor den afvoer bij den hoogst bekenden rivierstand van
11J21 M. + N.A.P. te Grave -werd vroeger, op grond van enkele
in 1880 bij zeer hoogen rivierstand verrichte metingen, aangenomen een afvoer van '2700 M®./sec. boven den Beerschen Overlaat, van 1700 M^./sec. beneden den Overlaat en van 1600 a
1650 M^./sec. te Oijen i).
Aangezien thans bij zeer hoogen rivierstand de afvoer bij eenzelfden waterstand tengevolge van de uitgevoerde verbeterings^
werkeii vermoedelijk meer zal bedragen dan vroeger, zal voor
een stand van 11.20 M. + N.A.F. een afvoer van 1750 Mh/sec.
te Grave worden aangenomen. Zeer waarschijnlijk is deze waarde
te klein, zoodat de op grond daarvan berekende verhooging van
waterstanden iets te groot wordt gevonden en dus veiligheidshalve kan worden aangehouden.
Uit een aantal waarnemingen bij rivierstanden beneden 10.00
M. -j- N.A.P. te Grave verricht, waarvan de uitkomsten hier
niet worden medegedeeld aangezien zij overigens van geen belang zijn, volgt voor een rivierstand te Grave van 10.00 M. +
N. A.P. een afvoer van ongeveer 870 M®./sec.
In fig. 1 zijn grapliisch uitgezet de hierboven genoemde afvoeren bij 11.20 M. + N.A.P., 10.00 M. + N.A.P. en de in
tabel 2 opgegeven gemiddelde waarden. Het daarbij geplaatste
cijfer duidt het aantal waarnemingen aan waaruit die Avaarden
zijn afgeleid, hetgeen bij de beoordeeling van het aan de verschillendo punten te hechten gewicht, voor het teekenen dei;
afvoerkromme in aanmerking dient te worden genomen.
Pig. 1.
Afvoer rivier te Grave.

M+n.ap
TE GRAVE.
11.20

11.00

10.80

10.60

lO.'iO
10.20

10.00
800

1000

1200

I'lOO

1600

1800

2000 ^ec

, , ( hoogte 1:20.
bcnaai |
^ c.M.=200 M^./sec.
Uit de in fig. 1 geteekende afvoerkromme volgen de in tabel 3
opgegeven afvoeren van de rivier bij verschillende waterstanden
te Grave.
1) Zie 0. a. „Waterbouwkunde, Tweede deel, afd. XIII Waterstaatskundige besohrfjving van Nederland” en „Bassin de la Meuse” Etudes
Hydrologiques et geologiques, door J. A. Pierrot, biz. 82.
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Tab el 3.

I

Waterstand
Grave.

Afvoer rivier
te Grave.

Waterstand
Grave.

Afvoer rivier
te Grave.

M. ■i- N.A.P.

M^./sec.

M. + N.A P.

M®./sec.

10.00

870

10.75

1255

10.10

905

10.80

1295

10.20

945

10.85

1335

10.30

990

10.90

1380

10.35

1015

10.95

1430

10.40

1040

11.00

1480

10.45

1065

11.05

1540

10.50

1095

11.10

1600

10.55

1125

11.15

1670

10.60

1155

11.20

1750

10.65

1185

11.25

1840

10.70

1220

11.30

1940

Uitdrukkelijk zij er bier de aandacht op gevestigd, dat bet
bovenste deel der afvoerkromme berust op den aangenomen af¬
voer van 1750 M®./sec. bij een stand van 11.20 M. -f- N.A.P. te
Grave, zoodat aan dat deel der kromme slechts geringe absolute
waarde is toe te kennen, en dan ook, wanneer omtrent den
afvoer bij de boogste standen geen meerdere zekerbeid kan worden verkregen, niet mag worden verlengd om daaruit den afvoer
bij nog hoogere waterstanden af te leiden, zonder gevaar te loopen
betrekkelijk groote fouten te maken.
Voor de onderhavige berekening van de verbooging der water¬
standen bij gedeeltelijke opbooging van den overlaat, welke ver¬
booging bij een stand van 11.20 M. -j- N.A.P. te Grave, zooals
nader zal blijken, zeer gering is, kan de afvoerkromme ecbter
binnen de op de teekening aangegeven grenzen zonder bezwaar
worden gebruikt.
De overlaat begint te werken bij een stand aan de peilscbaal
§ 4. Afmetingen van
te Grave van omstreeks 10.35 M. + N.A.P. De werking is dan
den Overlaat.
ecbter van nagenoeg geen beteekenis aangezien de overlaat dan
slechts over een lengte van ongeveer 100 M. in bet laagste gedeelto met enkele c.M. overloopt.
Pij hoogeren stand der rivier neemt de breedte van overstorting
geleidelijk toe, totdat bij een stand van omstreeks 10.70 M.
N.A.P. te Grave de overlaat over de voile lengte van ongeveer
4100 M. werkt.
Op bijlage 26 is met zware lijn ©en lengteprofiel van den
overlaat volgens een in Juli 1914 verrichte opmeting geteekend.
In dit lengteprofiel zijn de verhanglijnen bij enkele standen te
Grave, ‘ tusschen 10.35 en 10.80 M. -j- N.A.P. en bij den stand
van 11.20 M. -k N.A.P. aangegeven, waarbij op grond van verricbte waarnemingen is aangenomen een verbang van ongeveer
6 c.M. per K.M. bij een stand van 10.35 M. -j- N.A.P., ge¬
leidelijk toenemende tot ongeveer 7 c.M. per K.M. bij een stand
van 10.80 M. -j- N.A.P. te Grave, terwijl voor een stand van
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11.'20 M. + N.A.P. een verhang van 1% c.M. per K.M. is aangeuomen. Vermoedelijk zal dit iets meer bedragen en het doorstroomingsprofiel dus iets grooter zijn dan uit de verhanglijn
van 11.20 M. + N.A.P. is afgeleid.
In label 4 zijn voor verschillende waterstanden de werkzaniei
lengte en de inhoud van het werkzame doorstroomingsprofiel
van den overlaat opgegeven.
Tab el 4.

Stand te Grave

Lenate

Inhoud
doorstroomingsprofiel.

M. + N.A P.

M.

M2.

10.35
10 40
10.45
10.50
10.55
10 60
10 65
10.70
10 75
10.80
10.90

100

2

400

15
55
115
190
315
485
690
900

1000

1300
2000

2900
3800
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100

11.00
11.10
11.20

1110

1530
1950
2370
2790

§ 6. Afvoer over den Ter bepaling van den afvoer van den overlaat werden in de
Overlaat by den
jaren 1915, 1917 en 1918 afvoermetingen verricht op de rivier
bestaanden toestand. boven en beneden den overlaat, te Mook en te Ravestein. De
uitkomsten dezer metinggn zijn medegedeeld in de verslagen ever
de Openbare Werken Van 1916, biz. 197; 1917, biz. 175 en
1918, bijlage V.
Uit de verschillen tusschen de te Mook en Raivestem gemeteit
afvoeren kan de afvoer van den overlaat worden bepaald, wanneer
de rivier nagenoeg staande is. Bij was is het verschil tusschen
de afvoeren te Alook en Ravestein grooter dan de afvoer van
den overlaat en bij val kleiner.
Voor bepaling van den afvoer over den overlaat komen in
aanmerking de in tabel 5 opgegeven waarnemingen.
Tab el 5.

DAG DEB WAARNEMING.

Stand
te Grave

Verschil tusschen de
te Mook en te Ravestein
gemeten afvoeren.

M. + N.A.P.

M2 /sec.

17 December 1915 .

.

10.72

490

30

1915.

.

10.67

431

1917.

.

10.73

487

1918,

,

10.80

637

//

4 Januari
21

//
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111 December 1915, Januari en Eebruari 1916 en Januari 1918
werden bovendien metingen verricht van den afvoer over den
Elftweg. De uitkomsten der in 1915 en 1916 verrichte metingen
zijn niet gepubliceerd, die van 1918 zdjn medegedeeld in bet
verslag Openbare AVerken 1918, bijlage V. De nit de op den
Elftweg verrichte metingen af te leiden afvoer over den overlaat stemt vrij goed overeen met dien, welke uit de verschillen
der te Mook en Eavestein gemeten aivoeren volgt. Voor bepaling van den afvoer oyer den overlaat uit de metingen op
den Elftweg verricht komen uiteraard alleen in aanmerking de
metinger bij nagenoeg permanente beweging, wanneer dus zoowel op de rivier als op den Elftweg gedurende eenigen tijd
nagenoeg geen was of val is waar te nemen. Dit geval deed
zich voor op 17 en 30 December 1915, 22 Eebruari 1916 en op
21 Januari 1918. In tabel 6 zijn voor deze dagen de standen
aan de peilschalen te Grave, in de rivier en op den Elftweg
(Pegelbrug), en de op den Elftweg gemeten afvoeren afgerond
op tientallen M^./seo. opgegeven.

Tabel 6.
Waterstand te Grave,

DAG DER
WAARNEMING.

Op den Elftweg

a/d.
Pegelbrug,

in de rivier.

M. + N.A.P. M. -i- N.A.P.

gemeten afvoer.

M^./sec.

17 December 1915

10.72 ■

9.68

450

30

1915

10.67

9.47

350

22 Eebruari

1916

10 66

9.47

330

21 Januari

1918

10.79

9.77

630

,

Voorts werden in November en December 1882 en Januari
1883 afvoermetingen verricht boven den overlan.t te St. Agatha
en beneden den overlaat te Oijen. De uitkomsten dezer metingen
zijn medegedeeld in het verslag Openbare .Werken 1884, biz.
222—224. De metingen op 28 November 1882 en 1 Januari 1883
hadden plants bij vrijwel staande rivier, zoodat deze voor bepaling van den afvoer van den overlaat in aanmerking zouden
kunnen komen. Hierbij werden de volgende uitkomsten verkregen.
Tabel 7.

Stand
DAG DER WAARNEMING.

te Grave.

M.

28 November 1882 .
1 Januari

1883 .

;

.

N.A.P.

Verschil tusschen
de te St. Agatha
en te Oijen
gemeten afvoeren.
M®./sec.

10.92

770

10.97

810

Aan deze uitkomsten kan evenwel voor, bepaling van den af¬
voer van den overlaat onder den tegenwoordigen toestand geen
groote waarde worden toegekend, omdat na 188.3 verschillende
normaliseeringswerken zijn uitgevoerd, zoodat bij eenzelfden
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waterstand de afvoer eenige verandering zal hebben ondergaan,
terwijl bovendien de afvoer werd gemeten te Oijen, ruim 30 K.M.
benedeu Grave, waar de invloed van de toen werkende Heerewaardensclie Overlaten goed merkbaar is, terwijl ook bet kwelverlies niet in rekening is te brengen. '
Bij standen boven 11.00 M. + N.A.P. te Grave zijn geen afvoermctingen verricbt, waaruit de afvoer van den overlaat zou kunnen worden afgeleid. Zooals reeds in § 3 is medegedeeld, werd
op grond van enkele in 1880 bij zeer boogen rivierstand verricbte metingen in vroeger jaren als grootste afvoer van de
rivier boven den overlaat bij den boogstbekenden stand aangenomen ongeveer 2700 M^./sec. en beneden den overlaat ongeveer
1650 a 1700 M^./sec., zoodat dus bij den hoogsten .<tand van
rond 11.20 M. + JST.A.P. te Grave over den overlaat ongeveer
1000 a 1050 M®./sec. zou zijn afgevoerd, waarvoor tbans bet boogste cijfer van 1050 iP./sec. zal worden aangebouden.
Zijn dus tbans enkele gegevens voor den afvoer van den over¬
laat bij standen vanaf 10.67 M. -t- N.A.P. te Grave tot 11.20 M. -fN.A.P. te Grave bijeengebracht, zoo rest nog bet bepalen van
den afvoer bij standen vanaf bet begin der werking bij 10.35
M. 4- N.A.P. tot aan 10.67 M. + N.A.P.
Bij deze standen zijn in de laatste jaren wel verscheidene
metingen verricbt, docb een periode van permanentie kwam daarbij
niet voor, daar de rivier steeds tamelijk snel wassende of dalende
was. Aangezien de overlaatskade ongeveer 1 M. boven bet daaracbterliggende terrein is gelegen, zal bij den aanvang de over¬
laat als volkomen overlaat werken en de afvoer dus beheerscbt
worden door bet plaatselijk verval. Eerst wmnneer de kom tusschen den overlaat en den Elftweg tot over een hoogte van on¬
geveer 1 M. gevuld is, gaat de binnenwaterstand op den afvoer
van den overlaat invloed uitoefenen en wordt de werking niet
meer volkomen. Bij zeer boogen stand is de overlaatskade vrijwel als een plaatselijke vernauwing in de groene rivier te beschouwen en wordt de afvoer in hoofdzaak beheerscbt door bet
verval tusschen den overlaat en den Elftweg en den weerstand
in do groene rivier. Wanneer of de werking onvolkomen wordt,
wait bezwaarlijk met juistheid te bepalen.
Dit geval zal zich vermoedelijk eerst voordoen wanneer de
afvoer na ongeveer 2 dagen werking meer dan 300 M®./sec. bedraagt en de 2700 H.A. groote bom tusschen den overlaat en
den Elftweg over ongeveer 1 M. hoogte is gevuld. Bij een af¬
voer, geleidelijk toenemende van 0 tot 300 M®./sec., zou in 2 dagen
tijds over den overlaat zijn gestroomd 26V2 millioen M^. water,
hetgeen overeenkomt met een gemiddelde vulling van de 2700
II.A. groote kom van 1 M. Zoolang de afvoer minder is kan
met tamelijk groote zekerheid een werking ongeveer overeenkomende met die van een volkomen overlaat worden aangenomen
en kan de afvoer voor dit doel voldoende nauwkeurig worden
berekend met de voor een volkomen overlaat met breede kruin
geldende formule:
Q =

LH

2^ H

waarin L = lengte van den overlaat,
H = hoogte van bet buitenwater boven de kruin en

m een coefficient voorstelt.
De grootst mogelijke waarde van to, wanneer geen weerstand
op de kruin en geen contractie in aanmerking behoeft te worden

<
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genomen, bedraagt bij een breede kruin 0.385. De overlaat werkt
dan met den grootst mogelijken afvoer met een verval gelijk aam
Vs H. Bij grooter of kleiner verval is de afvoer steeds minder.
Voor de praktijk kan bij middelmatige hoogte van overstorting
voor m worden aangenomen 0.35 i), terwijl bij zeer geringe hoogte
van overstorting m nog kleiner is en tusschen 0.30 en 0.35 is
gelegen. In het onderhavige geval zal voor de berekening worden
aangenomen bij begin der werking m = 0.30, geleidelijk toenemende tot 0.35 bij een hoogte van het buitenwater boven de
kruin van ongeveer 30 c.M.
De beginsnelheid van het water kan op 0 gesteld worden,
aangezien de richting van beweging in de rivier vrijwel loodrecht op de richting van beweging over den overlaat staat.
Bij een stand van 10.70 M. + N.A.P. te Grave, waarbij de
overlaat over de voile lengte werkt, kan voor de verschillende
vaklengten van ongeveer gelij ke hoogteligging de in tabel 8 opgegeven gemiddelde hoogte boven de kruin worden aangenomen.

Tabel 8.
Vaklengte van ongeveer gelijke
hoogteligging.

Gemiddelde hoogte H boven de
kruin, bij, 10.70 M . -H N.A.P.
te Grave'
M.

M.
100

0.375
0.32®
0.27®

300
600
300
700
900
900
300

0.22®

0.17®
0.12®

0.07®
0.02®

4100
Uit deze tabel is voor alle standen tusschen 10.35 en 10.70
M. T N.A.P. de hoogte H en de vaklengte af te leiden. Voor
den afvoer van den overlaat, berekend met de formule voor een
volkomen overlaat, worden dan de in tabel 9 opgegeven waarden
gevonden.
Tabel 9.

Stand te Grave.
M. 4-N.A.P.

10.35
10.40
10.45
10.50
10.55
10.60
10.65
10.70

Berekende afvoer bij volkomen overlaat
Q = m L H y/ 2 g H*
M®./sec.

1
5
20

50
95
175
290
460

Uit de in tabel 9 opgegeven cijfers blijkt, dat bij een stand
0 Zie o. a. „Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Teil III, Band I,
Die Q-ewasserkunde”, 1911 biz. 579/580.
A. Flamant. i.ydraulique 1900, biz. 92.
M. Bbesse. Meoanique appliqude 1868, biz. 76.
J. Boussinksq. Essai sur la Thdorie des eaux courantes 1877, biz. 674.
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van 10.70 M. + N.A.P. te Grave de afvoer meer dan 300 IVP./sec.
bedraagt, waarbij mag worden aangenomen dat de overlaal niet
meer gebeel als volkomen overlaat blijft werken en de bier
gebruikto formule niet meer van toepassing is. De voor den stand
van 10.70 M. + N.A.P. berekende afvoer zal dan ook verder
buiten bescbouwing worden gelaten.
In figuur 2 zijn de uit de waarnemingen op de rivier en op
den Elftweg afgeleide afvoeren, opgegeven in de tabellen 5, 6 en
7 en de voor standen van 10.35 tot en met 10.65 M. + N.A.P.
berekende afvoeren, opgegeven in tabel 9, graphiscb uitgezet.
Door de verscbillende punten en de voor een stand van 11.20
M. -J- N.A.P. aangenomen afvoer van 1050 M®./sec., is zoo goed
mogelijk een afvoerkromme getrokken, welke is doorgetrokken
tot een stand van 11.25 M. + N.A.P. te Grave.
Pig. 2.
Afvoer van den Overlaat bij den bestaanden toestand.
M+WA.P
teGRAVE

UZO

11.10

11.00

1030

1D£0

10.70

VERKLARING
10.60

10.50

O

berekend.

®

METING mVIER.

0

METING ELFTWEG

© AANGENOMEN.
10 AO
100

zoo

300

400

Schaal

.100

600

800

900

1000

llOOM^c.

hoogte 1; 10.
lengte 1 c.M. = 100 M^./sec.

Uit de afvoerkromme kunnen voor den bestaanden overlaat bij
ver.scbillende waterstanden te Grave de in tabel 10 opgegeven
afvoeren worden afgeleid.

Tabel 10.
Afvoer bestaanden
overlaat volgens
afvoerkroinme fig. 2.

Stand
te Grave.
M -+- N.A.P
] 0.;15

/sec.
1

It) 40

5

10.4.5
10.50
10.55
10.60
10.65
10 70
10 75
10 80

20

,

50
95
175
290
440
5^0

635

Stand
te Grave.
M. -t- N.A.P.
Il).h5
10 90
10 95
11.00

11 05
11.10

Afvoer bestaanden
overlaat volgens
afvoerkromme fig 2.

M^./sec.
700
755
810
860
910
955

11 15

1000

11 20

1050
1105

11.25
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Opgemerkt zij nog, dat bij de hoogste standen de afvoer vermoedelijk grooter zal zijn dan is aangenomen. Naarmate de rivierstand hooger wordt, wordt de opstuwende invloed van de overlaatskado geringer en zal de afvoerkromme voor den overlaat
meer en meer naderen tot dien van een gewone rivier en dus bij
hooger standen de afvoer sneller toenemen in verhouding tot de
stijging van den waterstand. De afvoerkromme zal dus een tweede
buigpunt moeten bebben, welk buigpunt vermoedelijk lager ligt
dan bij een stand van 11.15 of 11.20 M. + N.A.P., zooals nit
de afvoerkromme zou volgen.
Vermoedelijk ligt dit buigpunt bij 11.00 M. + N.A.P. en is
do afvoer bij 11.20 M. + N.A.P. 1100 M-b/sec. in plaats van
1050 Mb/sec. en bij 11.25 M. + N.A.P. ongeveer 1200 Mb/sec.
Aangezien dit echter slechts vermoedens zijn, waaromtrent
geenerlei zekerheid bestaat, zullen voor verdere berekening de
uit fig. 2 afgeleide afvoeren worden aangehouden, waardoor l.ovendien de berekende verhooging der waterstanden tengevolge van
de ophooging van den overlaat aan den hoogen kant wordt.

§ 6. Afvoer over den Indien do overlaat is opgelioogd tot een hoogte welke overeenOverlaat na ophooging komt met de verbanglijn bij een rivierstand van 10.80 M. +
tot 10.80 M. + N.A.P. N.A.P. te Grave, zal, aangezien thans de overlaat bij een stand
te Grave.
van 10.70 M. + N.A.P. over de voile lengte werkt, na ophooging
tot 10.80 de overlaat bij bet bereiken van dien stand direct over
de voile lengte van 4100 M. gaan werken.
De afvoer over den opgeboogden overlaat kan met anders
dan door berekening worden bepaald, aangezien uiteraard daart^
voor geen waarnemingen ten dienste staan. De berekening wordt
echter voor dit geval in een opzicht eenvoudiger dan bij den
bestaanden toestand, omdat n.l. nu geen rekening meer behoeft te
worden gebouden met de ongelijke hoogteligging, zoodat de werkzame lengte voor alle waterstanden hetzelfde is. Voor de hoogte
van bet buitenwater boven de kruin kan nu ook voor de gebeele
lengte een zelfde waarde worden aangenomen; bet verscbil in
hoogte boven de kruin ^n bet boven- en benedeneiride, voortvloeiende uit bet bij hooger waterstanden toenemend verhang,
is toch zoo gering, dat zonder bezwaar de gemiddelde hoogte

I
!

kan worden gebruikt.
De overlaat begint te werken als een volkomen overlaat, evenals bij den bestaanden toestand. De werking als volkomen over¬
laat blijft echter bij den opgeboogden overlaat tot een veel grooter

'

afvoer doorgaan.
Kon dit voor den bestaanden toestand tot bij een afvoer van
omstreeks 300 Mb/sec. worden geacht het geval te zijn, bij den
opgehoogden overlaat zal de werking als volkomen overlaat tot
bij een afvoer van omstreeks 700 M^./sec. voortduren. Dit bedrag
kan uit tabel 10 worden afgeleid. Zoolang toch de afvoer minder
is dan die, welke bij den bestaanden toestand bij een waterstand
van 10.80 M. + N.A.P. te Grave voorkomt, kan met groote
zekerheid worden aangenomen dat de binnenwaterstand nog beneden de opgehoogde kruin van den overlaat zal blijven.
Uit tabel 10 blijkt, dat thans bij een stand van 10.80 M. +
N.A.P. de afvoer over den overlaat 635 kD./sec. fen bij 10.85 M. .-fN.A.P. 700 M3 ./sec. bedraagt.
A1 werkt de bestaande overlaat bij een stand van 10.85 M. +
N.A.P. geheel als onvolkomen overlaat, zoodat de overlaatskade
als een plaatselijke vernauwing in de alsdan gevormde groene
rivier is te beschouwen, zoo zal toch tengevolge van deze ver-
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nauwing eenig verval boven den overlaat noodig zijn. Op grond
hiervaii kan met voldoende zekerheid worden ondersteld, dat
de achtei den overlaat gelegen traverse in staat is om een hoeveelheid van 700 Mb/sec. af te voeren, zo.nder dat daardoor de
waterstand binnen de overlaatskade noemenswaard boven de opgehoogde kruin zal stijgen.
llieruit volgt derlialve, dat de opgehoogde overlaat bij afvoeren blijvende beneden 700 M^./sec. vrij zeker geheel als volkomen overlaat zal werken en de binnenwaterstand dan geen
invloed op den afvoer uitoefent, zoodat de afvoer met behulp van
de formule voor een volkomen overlaat kan worden bepaald.
Teneinde een zoo groot mogelijken afvoer te verkrijgen, zal
de kruin van den opgehoogden overlaat zoo smal mogelijk moeten
worden aangelegd. Voor de onderhavige berekening zal ochter
zekerheidshalve de reeds genoemde formule voor een (.-verlaat
met breede kruin worden gebruikt, waardoor de afvoer over
den opgehoogden overlaat zeker aan den kleinen kant en de
daarmede berekende verhooging der waterstanden tengevolge van
de ophooging van den overlaat aan den grooten kant wordt gevonden. Voor de coefficient m zal weer, evenals in § 5, worden
genomen 0.30 bij begin der werking geleidelijk toenemende tot
0.35 bii een hoogte van bet buitenwater boven de kruin van
0.30 M.
De uitkomsten der berekening zijn in tabel 11 opgegeven.
Tabel 11.

Hopgte
buitenwater
overlaat L.
boven kruin.

Afvoer

Lengte

Stand te Grave.

(

•

Q =

L H 1/ 2 g H

M*./sec.

M. -t- N.A.P.

M.

M.

10.85

4100

0.05

0.30

60

10.90

4100

0.10

0.31

180

10.95

4100

0.15

0.32

. 340

11.00

4100

0.20

0 33

540

11.05

4100

0.25

0.34

770

Uit de in de laatste kolom van tabel 11 opgegeven cijfera
blijkt, dat bij een stand van 11.05 M. + N.A.P. te Grave de
volgens de formule berekende afvoer grooter dan 700 M^./sec.
wordt, zoodat voor hooger standen de formule niet meer kan
worden toegepast, aangezien dan bet binnenwater boven de kruin
zal reiken en de werking niet meer volkomen is.
Is dus biermede de afvoer van den opgehoogden overlaat bij
standen van 10.80 tot 11.05 M. + N.A.P. te Grave bepaald, dan
rest nog de bepaling van den afvoer bij standen van 11.05 tot
11.20 M. + N.A.P. te Grave.
Een zuivere berekening te geven voor den afvoer bij deze
standen. waarbij de overlaat als onvolkomen overlaat werkt, is
niet mogelijk. Ook voor den bestaanden toestand is ecbter de
afvoer bij de boogste standen niet met juistbeid bekend, dock
is deze opt 1050 M®./sec. bij een stand van 11.20 M. -i- N.A.P. te
Grave aangenomen.

37
Bij een dergelijken afvoer van 1050 M^./sec. is, zooals reeds
meer gezegd, de overlpatskade slechts te beschouwen als een
plaatselijke vernauwing in de groene rivier, en wordt de afvoer
beheerscht door bet verval tusschen de rivier en den Elftweg
en de weerstand in de groene rivier, die afhangt van de onregelmatigheid van bet terrein en van de diepte van oversti'OOr
ming. Aangezien bet terrein tamelijk onregelmatig is en niet is
aan te geven welk deel in ■ boofdzaak als afvoerweg en welk
deel slecbts voor waterberging dienst doet, kan de afvoer als
rivier zonder meerdere gegevens bezwaarlijk uit bet verbang
en de diepte worden uitgerekend.
Men kan ecbter in plaats van te tracbten de afvoer te berekenen,
uitgaan van den voor den bestaanden toestand aangenomen grootsten afvoer van 1050 Mb/sec. bij een stand van 11.20 M. +
N. A.P. te Grave en dan zoo goed mogelijk berekenen, welfc
verval er in de door de ophooging van den overlaat ontstane
plaatselijke vernauwing ontstaat.
Dit verval geteld bij den stand van 11.20 M. + N.A.P. geeft
dan den waterstand in de rivier, noodig om den afvoer van 1050
M“./sec. bij opgeboogden overlaat te verkrijgen.
De berekening van bet verval boven de vernauwing kan gescbieden door in de formule voor den afvoer van een onvolkomen
overlaat of onderwaterstuw, waarbij bet binnenwater ongeveefl
O. 40 M. boven de kruin reikt en de afvoer 1050 M^./sec. bedraagt, de boogte H van bet buitenwater boven de kruin uit
te rekenen.
Voor twee in de praktijk veelal gebezigde formules, een van
Duitschen en een Van Pranschen oorsprong, is die berekening
in bijlage 2a uitgevoerd. De uitkomsten der berekeningen volgens
beide formules stemmen zeer goed overeen en wijzen uit, dat in
bet gestelde geval een verval tengevolge van de plaatselijke ver¬
nauwing van 3 a 3V2 c.M. noodig zal zijn.
Daar beide formules theoretisch niet volkomen juist zijn, zoo¬
als reeds gezegd bestaat voor een dergelijke berekening geen
absoluut theoretisch juiste formule, zal bier zekerheidsbalve 4 c.M.
voor bet benoodigde verval worden aangenomen.
Dit wil dus zeggen, dat bij' den tot 10.80 M. -f- N.A.P. te Grave
opgeboogden overlaat een afvoer van 1050 M^./sec. zal voorkomen
bij een waterstand te Grave van 11.20 -{- 0.04 = 11.24 M. -\N.A.P.
Wordt eenzelfde berekening uitgevoerd voor een afvoer van
1000 M3./sec., welke volgens label 10 tbans voorkomt bij een stand
van 11.15 M. -f N.A.P., dan wordt voor bet verval ongeveer
414 a 5 c.iM. gevonden, waarvoor bier 6 c.M. zal worden aan¬
genomen, zoodat dan die afvoer van 1000 M^. na ophooging van
den overlaat zou voorkomen bij een stand van 11.21 M. -f- N.A.P.
Voor afvoeren tusschen 700 en 1000 M®./sec. is verder geen
berekening uitgevoerd, aangezien bezwaarlijk is te bepalen in
welke mate bet binnenwater bij die tusschengelegen afvoeren
invloed uitoefent. Bovendien zijn voor teekening van een afvoerkromme meerdere punten 00k niet bepaald noodig, daar iiet er
toch in boofdzaak op aankomt te bepalen, welke verbooging de
waterstanden bij den allergrootsten afvoer zal ondergaan, zoo¬
dat eenige willekeurigbeid in de samenstelling van de afvoerkromme voor kleinere afvoeren er minder toe doet.
Voor de samenstelling van de afvoerkromme komen dus in
aanmerking de in de laatste kolom van label 11 opgegeven waarden, voor zoover die blijven beneden 700 M®./sec., dus met
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uitzondering van het laatste cijfer, en voorts de hier boven berekende van 1050 M*./sec. bij 10.24 M. + N.A.P. en 1000
Ms./sec. bij 10.21 M. + N.A.P. te Grave.
In fig. 3 zijn de punten uitgezet en door een kromme verbonden.
Pig. 3.
Afvoer overlaat na ophooging.
M^NA.P
TE
GRAVE

11.30

HID

11.10
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a BEREKEND

10.90
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( lengte 1 c.M. = 100 M^./sec.

Uit de in,fig. 3 geteekende afvoerkromme kunnen voor den
tot een stand van 10.80 M. + N.A.Pj. te Grave opgehoogden,
overlaat, bij verschillende waterstanden te Grave, de in tabel 12
opgegeven waarden worden afgeleid.
Tabel 12.

Stand te Grave.

M. 4- N.A.P.

Afvoer opgehoogden overlaat
volgens afvoerkromme fig. 3.

M^./sec.

10.80

0

10.85

60

10.90

180

10.95

340

11.00

540

11.05

700

11.10

805

11.15

895

11.20

980

11.25

1070

Omtrent den afvoer bij de hoogste standen kan bier hetzelfde
gelden als in § 5 werd medegedeeld voor de afvoerkromme bij
den bestaanden toestand, n.l. dat het 2de buigpunt vermoedelijk
lager ligt dan uit de figuur zou volgen en de vermeerdering van
den afvoer bij de hoogste standen in sterker mate, evenals bij
een gewone rivier, met de verhooging der waterstanden zal toenemen.
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§ 7. Verhooging van de De verhooging der waterstanden te Grave tengevolge van de
waterstanden te Grave ophooging van den overlaat kan, nu voor elken waterstand de
tengevolge van
afvoer van de rivier en van den overlaat v66r en na ophooging
de ophooging van den
afgeleid, gemakkelijk worden berekend.
Overlaat.
totale afvoer van rivier en overlaat te zamen verandert niet.
Is dus thans bij een bepaalden stand te Grave H, de afvoer
van de rivier Q en van den overlaat voor ophooging
dan heeft
men slechts op te zoeken den stand te Grave 11', waarbij de som
Qi -L
van den afvoer van de rivier Q'^ en van den opgehoogden
overlaat
gelijk is aan Q -|- g.
Het verschil IP — H geeft dan de verhooging die de waterstand H tengevolge van de ophooging ondergaat.
Zoolang de som der afvoeren van rivier en bestaanden overlaat
blijft beneden 1295 M®./sec., dit is de afvoer van de rivier te
Grave bij een stand van 10.80 M. -j- H.A.P. (zie tabel 3), zal
de tot 10.80 M. opgehoogde overlaat niet werken en is dus

q,

gi = 0.
De uitkomsten van de hier aangegeven wijze van berekenen
voor standen te Grave om de 2 c.M., zijn opgenomen in tabel 13.
In deze tabel 13 is opgegeven:
in de le kolom de waterstand te Grave bij den bestaanden toestand H;

J3

J*

3)

2e

de afvoer van de rivier Q bij een waterstand H;

3e

de afvoer g van den bestaanden overlaat bij
een waterstand H;

4©

de som van de afvoeren van rivier en bestaan¬
den overlaat Q + g bij een waterstand H;

5e

de waterstand na ophooging van den overlaat

;

6e

de afvoer van de rivier Q'^ bij een waterstand

;

7e

de afvoer van den opgehoogden overlaat g^ bij
een waterstand
;

8e

de som van de afvoeren van rivier en opge¬
hoogden overlaat Q'- -j- g" bij een waterstand
IP, welke som dus nagenoeg gelijk moet zijn

f

aan Q + g;
>3

J)

9e

de verhooging
— H, welke de waterstand
H te Grave tengevolge van de ophooging van
den overlaat ondergaat.

