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Ontwerp voor de verbetering van de HolïäiidBë IJssel.
lû bi jl.
27 blz.

Een plan voor de verbetering vsn de Hollandse IJssel
wordt opgemaakt, beogende een rectificatie met acht bochtafsnijdingen, o.a. bij Oroot-Hitland, bij Spreeuwenhoek en bij
de Snellepolder. Bij de eerste beide zouden de bandijken worden verlegd. Na de verbetering zou de vaart Amsterdam-R~tter
dam via Gouda geschikt zijn voor schepen van 2000 t laadvermogen. Tevoren was reeds het t raj ect Gouda-Amst e I'dam voor dlit
doel geschikt gemaakt.
Achtereenvolgens worden oehandeld de bestaande toeetlind,
de scheepvaart, borin~itkom::lten, het plan van 1922 (opgemaakt
door Ir. G.P. NiJhoff) en het nieuwe plan 1954.
Het plan van 1922 beoogde een bodemdiepte van) m -LW en
een over de volle lengte constante bodembreedte van 50 à 60 m,
terwijl de geringste stralen op 350 m werden ontworpen. De
bandijken werden daarbij niet aangetast, doch daardoor moesten
op vele plaatsen vernauwingen worden geprojecteerd. De kosten
van dat plan werden geraamd op 2.6 millioen gulden. Als bezwaren worden hierte~en genoemd, dat de bochten slechts matig
verbeterd worden \van 200 m straal tot 350 m), dat de constante breedte feitelijk niet past bij het karakter der rivier,zodat de stroomsnelheden aan het boveneinde zeer zwak zouden worden en dat de bodemdiepte van 3 m -LW in verhand met de te verwachten schepen van 3 m diepgang onvoldoende is. De provincie
heeft de voorhaven van de Julianasluis bij Gouda ontworpen op 4
m -'IE en het verbindingskanaal IJssel-Gouda op 3.70 m -KP.
Bij het nieuwe plan wordt gerekend op een bOdemdiepte van
j.50 m -'~E over een min. normaalbreedte bij LW van 60 m en met
min. stralen van 4vu m. De tHluds worden cepaald op 1 : 4 en de
rivier wordt grotendeels trechtervonnig gehouden met normaalbreedten oij LW vlin 60 tot 100 m. In de bochten Iv à 15 mmeer.
De geringste oodembreedt,e wo rdt dus ,2 m. ':Ianneer naèerhlind de
taluds 1 : 2 worden gemaqkt zal de bodembreedte 46 m zijn, een
~at die ongeveer overeenkOmt met het Julianakanaal op KP. De
Twentekanalen heL ben op KP een oreedte van 37 m (mogelijke verbreding tot 50 m) en een diepte van ).30 m.
Voor de nieuw te maken dijkvakken is gerekend op een wegzakking van 4 malen het wiskundig profiel, zulke in overeenst~ming met de ervaring van èe provincie in de n~bijheid van
de Julianasluis. Voor de uitvoering wordt gerekend een 5-tal
jaren nodig te zijn. lIet gehele werk omvat het ba:gg.erj!n van
ruim 2.uOO.OOO m3 specie, te persen in loswallen die buitendiJkS geprojecteerd zijn. De verbetering zou voor rond twee
millioen gulden zijn uit te voeren.
3en flpart hoot'dstuk word t nog gewi jd aan de toekomstige
getijbeweging. De scheepvaart zal minder hinder van de stroom
krijgen. Het verticaal getij zal weinig veranderen, doch de
voortplantingssnelheid zal sterk toenemen. De stormvlueoshoogte zal zeer weinig toenemen.
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L3ll:.
Nota betreffende bezwaren van Ir.~ppert
tegen het verbetering§plan van de Holl~
se IJ"ssel.
1935.
15 blz. 3 bijl.
De wijzigingen ten opzichte van het plan 1922 noemt Ir.
Kloppert alleen een stap achteruit in plaats van een verbetering.
Breedte. Ir. ~ijhoff streefde de zeer ruime profielen van
de Maasverbetering na. Vooral boven ~preeuwenhoek voert de door
Ir.Nijhoff genomen oodembreedte van 60 m tot zeer aanzienlijke
baggerwerken en onteigeningen. In verhouding tot de Twentse kanalen, tot het Julianakanaal en het lAaas-.'1aalkanaal en ook tot
de profielen van de vaarweg Gouda-Amsterdam schijnt de bodembreedte van 36 m voldoende.
Bochtafsnijdingen. Ren variant wordt gema~kt met bochtafsnijdingen binnen de oandijken. Dit is fl.450.000 of 22~ ~
goedkoper. Gemeend wordt echter dat oeze extra kosten verantwoord zullen zi jn.
Trechte.!:Y2-I'Jlli. Hier is plan 1934 oepallld in het voordeel.
Taluds en bochten. Bij plan 1922 snijden de ontworpen bodemlijnen de vandijken op vele plaatsen; soms werden zij bij
het snijpunt met de oe staande dijken afgeoroken. Over een afstand van slechts 4 km lopen (of zouden moeten lopen) de door
Ir.Nijhoff geprojecteerde Lodemlijnen 6 à 7 malen in de onmiddellijke nabijheid of achter de perkoenpalen der bandijken. Bij
het plan 1922 dus werëen vele vernauwingen aangebracht. ~oekom
stige eenvoudige verhetering zoals bij plan 1934 is ook niet
mogelijk.
De diep~ Het is niet aan 'te raden een geringere diepte
dan 3.50 m te nemen.
Het variantplan (geen aantastin~ van de bandijken) wordt
thans gera~md op l~ millioen gulden.tDit heeft het werk ook
inderdaad ongeveer g~kost.)

Ir. J. van Veen.
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Bota betreffende een

getij~rekening

V00r

~verbe1E:de lIo11ands~ IJssel. {val'iant-

plan-lV .
1935.
11 blz. 13 bi j 1.
Daar besloten was het variantplan uit te voeren, werd voor
dit een getijberekening uitgevoerd. Dit geschiedde door de tijdelijk wiskundige J.J.Dronkers. De uitkomsten zijn: het gemiddeld tijverschil zal te Gouda met ± 5 cm toenemen. ,W zal ± 1
cm hoger en ME.± 4 cm lager komen. De voortplantingsti jd zal
tussen Krimpen en Gouda van ± 50 min. tot ± 40 min. afnemen.
De afvoerkrommen zullen slechts weinig worden gewijzigd, de
snelheden zullen iets afnemen. De SV-standen zullen niet gewijzigd worden.
Gewezen wordt echter op het feit dat te Gouda de vloed
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bij storm 15 à 25 cm hoger oploopt (voor zowel als na de verbetering) dan te Krimpen en dat men da~rmee bij de aanleg
der dijken ~~ rekeninR heeft gehouden. Vandaar dat de toch
reeds geva~rlijke lage dijken (met hun zeer slechte grondslag)
bij Gouda gevaarlijker zijn dan bij Kri"lpen. Deze dijken zouden geen over de volle lengte horizontaal blijvende kruin moeten hebben. (Anno 1944 is dit nog niet veranderd.)
Alg. 22C.
D 41,h
~genomen verandering in de getijvoortplantin~ de Hollandse IJssel sedert de
:!!!rbeteillg van 12.38 en vori~ jaren:----1941.
6 blz. 3 bi jl.
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Drs. C• .i. Coppoolse.:.

up grond van een studie van de waarnemingen aan de opzettelijk daarvoor geplaatste registrerende peilschalen langs de
Hollandse IJssel wordt tot de volgende conclusies gekomen:
De illY- en LW-cijfers zijn te Gouda niet veranderd. De
voortplantingstijden tussen Krimpen en Gouda zijn in de loop
van 1938 verminderd van 68 min. tot 62 min. (afsnijding Snellepolder), in 19.39 tot 50 !lIin. (afsnijding SpreeUlvenhoek), in
1940 tot 40 min. (afsnijding bij Krimpen en Ouderkerk).
Dit laatste is meer dan verwacht werd in (le te voren beschreven rapporten, omdat dieper en meer gebaggerd werd en om(lat vele kribben achterwege bleven.
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Verbetering Hollandse IJssel.
-De Ingenieur" ~o. 45, 1939. 4 blz.
11- fig.

Hierin wordt de nieuwe situatie gegeven. De oppervlakte
der 7 loswallen uedraagt samen 40 ha. De komberging en dus de
stroomhoeveelheden zijn dus ~et 400.000 x 2 of rond 1.v0U.000
m.3/getij (= + 20 ~) verminjerd. ~e kosten oedroegen ongeveer
n.l. 5uO.Ovu-; waarvan fl. 5uU. vOO vvor onteigenin~. De 40 ha
worden genoemd geschikt te zijn voor industrie. (Hiertegen
verzet zich de streekplan-commissie.)
De vraag wordt gesteld of het niet verstandig zou zijn
geweest de gehele Holl. IJssel af te dammen. "len zou dan 40
km dijk kunnen uitsparen. Reeds in 1810 kwam J. Blanken op dit
denkbeeld. ~en der meest kwetsbare delen van ons dijkstelsel
zou daarmede uitgeschakeld zijn •
.)e IJ ss el werd in 1285 bi j Klaphek (Vreeswi jk) afgedamd
en in 1854 bij Gouda.

