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RAPPORr: Alg. 255.
R 460. D 818.

Ir K.F. Valken. 1I0ta bptreffende de afwatering van de polders
de BÈ6bosch, de Louisa- en Cannernanspoldcr,
TonGplaat en Zuidplaatje i.v.~. afsluitinGs
plannen in het gebied der Henedenrivieren.

1951. 17 blz. 3 bijl. 0,4 C~.

Het c.fsluitin(;Splan net stuw in Hcllanès Diep (nota D 709) heeft
voor enkele polders op 't eiland Dordrecht een nceilijker afwatering
tot gevolg. Van de bovenGenoemde polders wordt eerst lil' ";aterstaat
kundige toestand besproken, d~arna de te verwachten hooG- en laag
waterstanden na de uitvoering van de stuw in het Hollands Diep.

Het bleek, dat de max. hoo&~aterstanden veel lager worden na
de afslui tin6. De normale laagwaterstanden worden echter ho[·;er,
zodat een natuurlijke lozing naar de polder de lliesbosc~, de
Louisa- en Cannelllanspolcler uitgesloten is. Hot genaaI, dat dus
nodig is kan zO gunstig moeelijk op de bestaande uitwaterinecsluis
van de polder de Biesbosch gefundeerd worden. De gezamenlijke capa-
ci teit van de twee pompen mOet 160 m3/~in worden, bij een r;eodetische
opvoerhOOGte van 1,50 m. De ap nlegkos ten worde" Ges teld op f. 150. 000 ,-.
Om deze uitwatering tot stand te brengen is het noU", dat het polder
wa ter van de Louisa- en Canner:ums in verbinding ["ebracht wordt met
dat van de polder de Biesboseh, door middel van een afsluitbare
duiker (kosten f. 10.000,-.)

Verder is het Fewenst ook de afwaterinG van de Tongplaat en
het Zui plaatje in verbinding te brengen met de benulin~ v~n de
Polder de Biesbo"c~, zodat het nOGelijk wordt de Tongpluat en het
Zuidplu~tje op de rliesboschpolder af te laten wateren. Sommige ge
deelten van deze platen kunnen op natuurlijke nanier afwateren.




