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NIEUWE OF OP TE HOOGEN DVKEN

RAPPORT : Alg. 71.
R

Dr Ir

1. ven V,een.

112.

Mogelijke wijzigingen van bet net dar benedenrivieren.

1241.

15 blz.

7 ststen,

b bijlagen.

Nu bet 111 bet voorn_en l1gt de dijken langs de benedenr1Tieren te verboge
(zie voorlopige conclusie SV-Commissie, rapport Alg. bbl is het gewenst zich te
bezinnen op de mogelijkheden bet net der benedenrivieren te vereenvoudigen (zie
rapport Alg. 50).
'
Deze vereenvoudiging is ook wenselijk met het oog op hat zoutbezwaer. Schr
komt daarbij tot de volgende conclusies :
Ie. Een. atd8lllllió1n.g ven de Hollendse 11 sSel is gewenst. Dit moet niet met een
keersluis'maer met een schutsluis.
2e. Ren atd8lMling ven de flrielae ees is gewenst i (zie repport Commiasie Briel
14aes) •
}e. Ean std1lllll1ling Van het Spui is' gewenst.
4a. Afdamming Dode Kees (Heusden - Andel) is gewenst.
5e. Afdamming Oude -Mees moet worden overwogen.
6e. Er dient geen zeesluis bij de Wastgeul te komen wegens bet zoutbezwasr dee
. van, dus l1l1tst verder t1troomopwserts.
7e. Een stuw bij Werkendam 111 de Nieuwe Merwede moet worden overwogen.
8e. Een geringe diepte op de Nieuwe Uerwede is gewenst om bet noordelijk net d
benedenrivieren een voldoende zoet weter te belpen.
Een
beteugeling vsn het Hollsnds Oiep is gewenst om dezelfde reden.
2e.
10e. Uit de Zeeuwse en Zuidhollendse zee-srmen meg geen zend verkocht worden om
I
dezelfde reden.
lle. gen zoetwaterkanael 3t.Andries-Dintel,Steenbergse Vliet dient te worden
overwogen.
l2e. Een zoetweterksDAel uit de Lek,:vis de Hollendse Ilssel en vie de Oude Rij
diant eveneens te worden overwogen.
~3e. Het behouden van Lek, WeBl en Maas voor bet efvoeren ven veelopperweter i
nodig.
He. Omlegging Beneden Uenede ken weinig kwaad.
l5e. Heropening Wentij beeft bezweren betr. zoetwat~r-verdeling.
16e. De Kil blijve bet liefst open met bet oog op de Antwerpse Rijnveart en de
. vaart Rotterdam - An~werpen.
17e. Een afdsmming van Noord-Beneden Merwede en in pleets dearvsn een geheel
nieuwe rivier kan worden overwogen.
Aan de bend vsn deze beginselen werden 5 plennen vergeleken.
Plen A• . Wet open Oude Weas, doch met efgedamda Holl.llssel, Brielse Maes en Sp
en mat verdiepte Noord en verondiepte Kil. De zoutkwestie is devrmee
niet atdoende opgelost, Voorne en Delfland blijven aen de brakweter-gren
Plan B.

Wet gesloten Oude ~ses, Holl.IJssel, Spui en Brielse Msas, docb mat op
Kil; (vier-eilenden plsn).

Flan C.

Met open Koedoodrivier en open Kil. ~r ontstsst deerbij een betrekkelij
eiland Oost-IJsselmonde en een kleiner vier-eilanden complex dan
bij plan B.
~kle1n

Plan b.

Met gekenaliseerde, dus geheel gas loten Lek, ook bij hoog opperweter.
Het kle1l1e eiland Oost-Ilsselmonde wordt bij het vesteland getrokken.
Noord en Nieuwe Maas worden afgedsmd bij Dordrecbt en lrotterdam.

Plen E.

Met geheel nieuwe "Rijnmond" langa de zuidzijde ven Dordrecbt en langs
de oude Kosdood. Afdamming van elle benedenrivieren, behalve Weterweg,
Nieuwe Menede en Kil.

5

Ven de eerste drie wordt een oploesing B (V1er-eil80den plan)
de voorkeur gegeven, omdat daermede een eanvoudig riviarenatelsel
wOrdt verkregen, de komberging veel wordt beperkt en de industr1eën
blijven langs de Noord ean open water,
Plen D zel geen kans hebben.
1'lan :E is aantrekkelijker, omdat o.a. voor Dordrecht en Zwijndrecht een goede oplossing gevonden ~s.
Aangeraden wordt bij slot van rekening het zg. Vier-eilanden
plan, bevattende :
1.
2.
}.
4.

5.
6.

'I.
8.

afdammen Holl, IJssel.
afdammen Brielse Maes, Oude Mess en ~pui.
versmallen Hollands Diep.
afdammen Dode Mees.
verdiepen Noord.
beteugelen Kil.
minimale bageei'werken op Iie Nieuwe l.1erwede.
na voltooiing ven deze werken nagaen of een atuw bij ,/erkendam nog nodig is.

Rr z1jn hulpdammen nodig voor het afdammen van het complex Oude
Mess - 8pui - Br1elae Maas. O~gemêrkt wordt dat de afdammingen ven de
Hollandse IJssel, VAn de drielse M.. es an ven de Dode Maes in alle plannen past.
Ir F,L. 3chlingemann zegt 1n diens begeleidend schrijven san de
D.G. dat een der plannen B of :E de voorkeur verdienen. B is ongetwijfeld
m~ndar ingrijpend dan E, doch heeft het bezwaar, dat de toegang uit zee
naar Dordrecht m1nder goed wordt, terwijl bovendien de watervrijffiaking
Van Dordrecht en ~w1jndrecht n1et goed wordt opgelost. Bij aanvaarding
ven plon E zouden vooraf tunnels gemaakt moeten worden onder de nieuwe
rivier. Schr. dringt er op aan, dat thens de hoofdlijnen worden vastgesteld, opdat de verschillende gameenten met het oog op hun uitbreidingsplannen weten, waeraen zij toe zijn. Ook de bedrijven moeten vooruit kunnen zien.

