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RAPPORT: Ala. 306.
R 619.

Ir K.F. Valken. Overzicht der waterstaatkundige plannen
voor het gebied der Benedenrivieren.

1952. 9 blz. 7 bijl. 0,3 cm.

TWee belangrijke problemen dienen opgelost te worden in dit
eebied, nl. de voortschrijdende verzilting en de stormvloeden.
Verder zijn van belang de landaanwinning en de zandwinning.

De middelen ter oplossing Van de twee problemen lopen gedeel
tel ijk panlllel, nl. zeegu ten sIui ten. eil:l.nclen verbinden, vloed
kommen beperken en tenslotte cen middel tot terugdrineen van de

zoutp,rens; vergroting van de opperwatera~"oer.

Viereilnndenplan: Bij dit plan worden 90 vier eilanden Rozenburg,
Voorne en Putten, de Iloeksche Waard en IJnsàDonde tot één waterstaat
kundig geheel onmengevoeed. Voor Dordrecht biedt dit plan geen enkel
voordee1. Daarom kwam men te t he t

VI.ifeilandenplan: HierbIj werd Dord.rechL ock in do dijkring
betrokken. De Oude Maan wordt bovenstroc~c van de Dordtse Haven
nfe;esloten. De Dordtse Kil is afeesloten hij Willer.mdorp. De bimlen
scheepvaart ondervIndt echter vl'"l nadAcl van dit plan daarom kwam
men tot het

Viereilandenplan net 3to:-mntuv·c:n: T:" r1'Z" Kil, ne HO'1eden J4erwede
bi J Hardinxve ld en de "ond V'U: de t oord ":I'ril'm J;rClte schuiven ge
llc..Fl.l:.st, ,.. ie hc,o€" te vJ.)n I t r.ntû::- \1(' .... r1 ol"': 1"'I~ .... ; ... "';~'!"lr~C'n. Evpntueel kan
gekoy.oll ',(il'uel ~"5f~QIi een st,!".jV. ir. de 1:vor\~ cî ci~ 11('lrw~h:n Merwede.
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Di t n' .' ~i ipt tCTIl:; op het Viereilc.'lder.r1'ln zender atonnstuw,
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