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~derz.Qek OMt~~_~!! we!!seliJkheid en '!Ioge
1Jjkheid v~n_het wateryrlj maken van Dord-

1338. 37 blz. 14 bijl.

Beto0gd wordt àat de toestand te Dordrecht uit een water
sta'ltkundig oûgpunt verbeteri g el.->eft. iet alleen wondt bij
!>torn e"n 62~ ha dicht oevolkt st'll,,,óecl overstroomd. doch de
waterkering ligt hier zeer veel te ~aag. Deze toestand oeleM
mert voorts het inpolderen van de 3iesous en van de 3rabantse
landen uezuiden de Amer,

,ie tegenwoûrdige dijk in ')Qrclrecht ligt op ong. 3. JO + NAP
en kan met oehulp van vloedplanken en.vloedmuurtjes tot ).25 m
+ :IAP verhuogd worden. 3en stand van j.45 + is in 1916 voorge
kOMen en standen van 4.50 + kunnen worden verwacht. De bestaan
de dijk kan niet verhoogd worden. er werden dus enige plannen
ontwikkeld. waarbij de waterkering buiten Dordrecht Om gaat. ne
nieuwe waterkering moet direct op zodanige hoogte worden gelegd,
dat een algehele inpoldering van de 3iesbos mogelijk is.

E}an A. Dijk door Dordrecht over Hoge Nieuwstraat. Begroting
fI. 1. 5°0.000.-

Plan B. lijk bui ten Dordrecht. 'rUsEen ~omhaven en Riedijk. Be
groting 1.600.000 gulden. De Zwijndrechtse oever moet
worden weggeoaggerd; eveneens de Papendrechtse Keer
sluizen aan de beide einden van d~ dijk.

Plan C. Langere dijk buiten Dordrecht tussen spoorbrug en
Staart. Uond Wantij mede een tinnenhaven. Twee keer
sluizen in die dijk, "ond 'antij verlegil door de "er
wede haven. Kosten fl. 2.000.000.- (Zie tekening hier
nevens. )

Pla!L.!h Zeer groot plan. wa'lroij de vude !la'1.s benoorden Zwijn
drecht wordt geleid en Zwijndrecht-Dordrecht een wordt.
3rede dam tussen oeide plaatsen wordt marktplein en
stadscentruM. ~ami~g fl. 15.000.000.- Hier staan ech
:~. .uts voordelen tegenover (bouwterreinen. zandver-
l ..'''I.,,,I ~ ) •




