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VERHOGING VAN DE BESTAANDE HOOGWATERSTANDEN TE DORDRECHT
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GEMIDuELDE WAARDE VOLGENS MODELPROEVEN.
WAARDE VOLSENS GET'JBEREKENINGEN.
GESCf4ATTE WAARDE VOLGENS
OVERSCHR'JDINGSKARAKTERISTIEKEN.•
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Ir K.F. Valken.

RAPPORT:

R 560.

139

Alg. 281.

D 875.

De aanleg van een seherrndijk in samenhane
met plannen voor het gebied der Beneden
rivieren.
1952. 14 blz. 2 bijl. 0,5 cm.

Onder deze dij" wordt verstaan de dijk lopende la.nc::; de Zui-l
zijè.e van de Hollandoe 3iesbosch, van Kop van I t I.and tot nabij het
splitsinespunt teGenover Werkendam. Zou in het Hollandn Diep of
Haringvliet geen stuw gelegd worden, dan zou een stormvloed ~et
een jaaroverschrijdinGowaarde van n-0,a033 maatgevend zijn. Binren
15 11 20 jaar zal echter het HO'llando Diep ufge::;loten worden. De
maatgevende stormvloed heeft dan een overschrijdingowanrdc van

n_ 0,02. In het rapport worden nu de verschillel.de standen bereken1.
die veroorzaakt worden door: aanleg van de schcrndijk,
n. mèt of
b. zonder rie bedijking van de Brabantse niesboach en -oever ,
c. alléén deze bedijking
d. r.let ::;tuw in Hollands iep.

I1ij aanIe", van de cche=dijk vóór het c:ereedkoner. vv.n de
bedijkinG van Brabant:;e Bieobosch en -oever zijn de veranderingen
eering. Bij Dordrecht, Sliedrecht en Werkendam een verlaging van
resp. 5.1 en 3 cm; bij Kop van 't Land een verhohine van 3 cm.
Bij een bedijking van de Brabantoe Biesbosch en -oever zonder
aanleg van de scherodijk, zijn de verhogingen ~~r.zienlijk.
In een tabel worden deze opgegeven. (Moerdijk + 56 cm; Mond
der Donee + 111 cm; Slieè.recht + 42 cm).

oedijkt men de Brabantse Biesbosch en -oever en logt mon
de scherodijk aan, dan treden hier grotere, da~r kleinere vor
hogingen op (Moerdijk + 67 cm, Mond der Donee + 122 cm;
Sliedrecht + 31 cm). Richt men bij dit laat::;te Geval een bcrû
polder in (Hollandse Biesboseh) dan worden de standen bij
Dordrecht jets verlaagd. Op de andere stations heeft dit echter
niet veel invloed.

Legt men in het Hollands Diep een stuw aan dan verliest
de scherlJdijk voor Dordrecht haar betekeni::; • De betekenis er
val' nu, is de hoocrwaterkering.

In de o\-er~nasphase is de maatgevende tops tand te Kop
van I t Land 4.15 + lAP, in de eindphase 3.20 + l!AP. De l.rui,.::;
hoo6 te is dus 4.15 + TAP. Voor Werkendam zijn deze waar~on resp.
3.75+, 4,00+ en 4,50 + NAP.




