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RAPPORT : Alg. 89.

R Hl.

Or Ir loh. ven Veen. etervr1jJll8king van ::ll1odrecht.

1942. l} blz. 4 bijlagen.

•

naar voren. Het eer
De kostenreming was

zeer hoog, zodat dit

Sliedrecht 1a ,"enals Dordrecht, Pependrecht en Zwijndrecht en zovele
endere plaetsen op de d1jk geboll1ld. iran ken deze d1jk natuurlijk wel op
hogen, doch moet dan een zeer gr'9ot aantal hu1zen slopen. Er moet voor de
gedupeerden een nieuwe w1jk worden 1ngericht. Vaek krijgt mIlD grote be
dr1jfsschaden, omdat voornamelijk w1D.11:els verplsstst moeten worden. Het
grootete bezwaer 1e echter .el, dat men tot in een zeer verre toekomst het
dorp doorsnijdt met ean dijk ven ongeveer J.OO +, d.i. ongeveer 7 à 8 m
boven het maerreld. Lange deze dijk zouden gean n1euwe winkels en woon
hu1zen mogen komen.

Het· Dllltrict IUlIUwe Wegen n brecht twee plannen
ete bestond u1t een dijksverhoging ele boven bedoeld.
H. 7.800.000.-, doch de 1ndirecte nadelen zijn zeiler
bedreg niet els Jl8atgev8lld eg I'IOrden aengenomen.

Het tweede (plan \V) beetond uit Hn omlegging v.an de Beneden Merwede,
olllRidde1l1jk ten r:uiden van de bestaende. Koetonram1ng tl. 12.610.000, te
beggeren 11.700.000 ~. .

Schr. brengt nog twee andere plennen naar voren :
Plan A bestaande uit het maken van een n1euwe ringdijk 1n de rivier,

dus een oplossing als bij Dordrecht. Kosten tl. 10.000.000.-,
te baggeren 6.0}}.000 rIt', breedte ven het ri4lSkaneal 1}0 à 1.50 m.

Plan B.besteende uit het meken van een b1euwe doorsteek tussen &an
hoek en Kop van ft Land en uit het atdammen van de besteanda

Beneden Ilerwede. Koeten tl. 9.000.000.- , te beggere.n 6.8}7.000 ti'.
Dit laatate plan ie gemakke11jk·uitvoerbeer. S11edracht zelf geert er

de voorkeur aen. Een voordeel is, det veel zend en kle1 beschikbaar komt
voor dijksverhogingen elders. Aan de efgedamde·Beneden Merwede zou even
tueel goed betonzand onttrekken kuDDen worden.

•




