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Ir H.A. LIL'" ting.
"Voorontwerll van een electrisch schroafpompgel:laal
naast de waaiersluis bij :laastrecht ten behoeve
van het op peil houden van de eekanaliseerde

Hollandse IJssel."
1945. 10 blz. 2 bijl. 0,5 cm.

Als maximuo waterbehoefte in droge tijden is voor het gebied,
inlatende van de gekanaliseerde Hollandse IJssel, nar~enornen 9,6 m3/sec.
Bij lage waterstanden op de Nieuwe ~aas zal h0t eil van O,}O l:l+NAP
niet gehandhaafd kunne" worden, bij een inlaten lanr,n !Ultuur ijke Vleg.
Binnen de waaiersluis zal hiervoor nl. aen ~nterst(lnd moeten zijn
van 0,40 m+NAP. Als vermogen voor het hie::-voor nodiee gernanl wordt
aangenomen 7,5 m3/sec, bij een opvoerhoogte van 0,60 m.

Bij waterbezwaar kan het genaal in de lozing voo::-zien; het is
echter niet overbcdig er een tneede aggregaat bij te plaatsen, en
zodoende de capaci tei t te vergroten tot 15 03/sec. Als pomptype
wordt de schroefpomp het eunstigst verondersteld an als beneegkracht,
ean electromotor. Zowel de nchroefpomp en de ootor, als verdere
details van het gemaal worden in he trapport beschreverl. Ook het
gebouw zelf wordt besproken.

De totale stichtingskosten worden geraamd op f. 175·000,-.
Berekend wordt,dat het door bomalincr te verwijderen gedoel te van het
totale waterbezwaar, 10 millioan m3 per jaar bedraagt.
Hiervoor zal het ger.lD./-tl 370 uur per jn~.r !:loeten malen. Wnt de

. waterbehoafte betreft, deze bedraagt voor het ge!:lnal 7,7 rnillioen
rn3 per ja.ar. lIet aantal nodi{'"e manluren voor wnt"rinln.tillg is dus
285 uur. lIet totaal aantal naaluren is dus 655 uur por jaar.
De totale jaarlijkse kooten bedragen f. 13.320,-.

De waterlozing kont op t) cont per ha, de watorinlatinc; op

16 cent per ha.




