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Ir Th. Heijblom. Indijking N.B.Biesbos en afwatering Lend van Altene.

1941. I; blz. 7 bijlegen.

Bij het ontworpen plen worden drie sluizen in de ringdijk
geprojecteerd; bij aerkendem, bij de Spieringsluis en in het
Spijkerboor. De dijk zelf is ontworpen met een kruin op 6.;0 +
over de gehele lengté. De uitweterill8 is gedacht door het GIlt
van de Vissen met ZeS uitwateringssluizen, .elk wijd; m. De
grote boezamoppervlekte van 700 ha maakt het goed mogelijk een
peil van 0,;0- à 0,60- te hendhaven. Bij gestremde lozing kan
een boezemstand ven NAP slechts zelden worden bereikt. llen be
maling VBn de boezem 19 niet nodig. De rijksbamaling in dit
gebied ken vervallen. Rêt lend ligt in het elgemeen hoog genoeg
OM geen bemaling nodig te hebben.

De a1'lIet&ring ven het Land van Altene zou onmiddellijk op
de Maas kunnen geschieden of via de Bieebospolder. Bij het
laotste geval zijn veel conflicten mogelijk en moet de boezem
van de Biesbospolder vermoedelijk bemelen worden. Een scheiding
ie dus beter. Deer toch het gemeel bij de ~eerebooJll verenderd
moet worden in verbend met de nodige dijksverhoginG aldeer (dit
gemeal staat slechts op },60 +) is deze oplossing aangewezen.
Het Land ven Altene moet dus een nieuw afwateringekaneel ver
kriJgen neer het g8lllael bij de Peereboom•.

Bij Werkendam is een nieuwe buitenheven geprojecteerd.
De eluisafmetingen eldaar en in het Spijkerboor zijn ontworpen
op 7 x ;; x 2,;0 lil, dia bij de dpieringeluis op 6 x 40 x 2,}0 m.

Dwers door de nieuwe polder ie een weg ontworpen ven Kop ven
't Lend neer Keizersvaer. Op da b1nnenberm van de ringdijk ie
aveneens een weg gedacht.

De koaten ven een en ander worden gereamd op fl. 12.400.000.-




