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Nota betreffende de 3liedrechtse Doorsteak en de Merwede.
1944.

40 blz.

.5 bij lagen.

Als vervolg van Alg. 89 en Alg. 99 wordt het plan van de Sliedrachtse
Doorsteek verder ontwikkeld. Tevens komt daarbij nog de breedte van de
Nieuwe Merwede ter sprake, alsmede van een eventueel te maken vluchthaven,
aan de rechteroever ven de Nieuwe ~e~~ede.tegenover de Deeneplaat. De
Belgioche vaart zal immers, wanneer de Kil gesloten wordt, via de Nieuwe
~erwede gaan.
Voor beperking van golfslag en sto~schade op die rivier
wordt het denkbeeld boomschermen te planten gesteund. Ook is schr. een
voorstander ven het maken van oevarverdediging met levend materiaal, als
riet en griendhout. Dit komt tevens het landschapsschoon ten goede.
De voornaamste havens en werven van Sliedrecht worden thans buiten
de bedijking gehouden met als consequentie, dat weliswaar het plan goedkoper wordt, doch thans met keermuren vsn 9.50 m gezamenlijke lengte en
1.40 m hoogte gewerkt moet worden. De weg naar de havens en de werven
wordt over die keermuur heengeleid. Door deze buitensluiting van de voorneamste havens en bedrijven kan de sluis, die toegang verleent tot de afgesloten Beneden ~erwede, klein blijven, nl. 9 x 90 m. De boog van de
rivier bij Baanhoek, die in Alg. 89 en Alg. 99 verruimd waS gedacht,blijft
de straal Van 16.50 m behouden. De brug bij Ba'lDhoek kan vrijwel intact
blijven. Door ean cn ander kan veel op hat oorspronkelijke plan bezuinigd
wordan. Er moeten echter een aantal bedrijfjes schsdeloos gesteld worden
en de \iaterkerende dijk wordt iets lenger.
Aangenonen wordt voorts, dst het voordeel zal opleveren de uitwatering
van hat nieuwe grote gemaal van 3teenenhoek buitan de afgesloten ~e~ede
te houden. dij het plsn van Alg. 99 was dst voorlopig juist anderaom aangenomen.
Een ankerplaats van 1800 x 1.50 m is geprojecteerd in de bovenmond van
de Doorsteak.
De begroting sluit op f.8 •.500.000, doch dit cijfer is niet zonder
meer vergelijkbear met dat van hat1voorlopig plan van Ir ven Veen.
(Opmerkingen: Geen voldoende studie werd gema9kt van de consequenties
de uitwatering van het gemaal bij dtaenanhoek buiten de bedijking te
houden, De frequentielijn van de buitenwateratanden bij 3teenenhoek
zal bij hat plan van Ir 3tell1ng veel hoger komen dan thans en zeer
veel hoger dan bij het voorlopig plan van Ir van Veen. Ook zal noe
nagegaqn moeten worden of de stroomsplitsing met een verorede bovenmond toeleatbaor is; ik meen, dat dit stroombezwaren zal meebreneen
door de werking van de kracht van dernouilli bij het benedeneinde van
de ankerpleats. Voorts ijsbezwaron.
Het beginoel van het plan Alg. 99 in de nieuwe dijken geen keermuurtjes te maken en da hevens niet te zeer aan de landzijde af te
sluiten, is venrwel gezegd. Lveneens het denkbeeld het Nieuwe Kop
van 't Land als slaepboothavan van Dordrecht - dat als gevole van de
uitvoerinr van het Vijf-eilendenplan sterk benadeeld zsl worden - te
maken. Het denkbeeld der "Dordtse" ontwikkoling langs de zuidzijde
der Beneden !.1e~.vede, dat in Alg. 99 als compensatie alln Dordrecht was
toegedacht, is niet overgenomen.
De verlegging van de Nieuwe "'erwede ,door wegbafl'erine v"n terrein
op de rechteroever en kribbenbouw op de linkeroever,is zeer kostbaar
en heeft weinig nut.
v. v. I
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