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Toen in 1867 het ontwerp van de Spoorhrug over het Hollands
Diep were. vastgeöteld hall dit water al;i'l.ar een breer'te van 2800
meter. De breeète tussen de landhûofjen werd toen p;ernafl.kt op 1465
m. Het p~iel werd zodoende veel te veeloeperkt, zodat enorme
bezinkingen nodig waren onc'er de gehele brug en niettegenstaande
dat toch nog uitscrruring voor kwam.

In 1915-17 zijn plannen gemaakt voor het leggen van een
tweede spûûr. 31' werd toen gemeend dat men de oreedte der rivier
met 200 m zou kunnen verminneren.

In 1931 kwam de vraag welke oreedte genomen "l}oest wornen
bij de 60J !!1 beneden de spoorbrug gelegen nieuw te maken brug
voor gewoon verkeer. Een versmalling met 2UO !!1 leek zeer weinig
aantrekkelijk omdat men dan juist terecht kwam in een diepe
geul. Up 300 - 600 m lag een zandbank. aesloten werd dus de
breedte met 4JO m te verkleinen.

De vraag of dit toelaatbaar was kan bevestigend beantwoorè
worden door te verwijzen naar de doorgaande sterke vermogensver
mindering van het Holl. Diep. In 1882 bedroeg ter plaatse van de
spoorbrug de vloedhoeveelheid nog 117 mill. m3 per normaal getij.
In 1932 nog slechts 65 mill. m3. Dit is een gevolg van de op
slibbing van de 3iesbos.

Het profiel bij de nieUl'fe orug werd georacht op 6500 m2-ME,
zijnde de bestaande grootte onàer de spoorbrug. Hiervoor moest
ongeveer 5.000.000 rn) zand worden weggebaggerd. Daar dit conces
si ebaggerwerk was, bleef de versmalling go edkoop, nL f1. 540.000.-

Tussen de landhoofden van de nieuwe brug is thans 1010 m
afstand. De normaallijnen lopen echter slechts 970 m van elkaar.




