HOOGHEEMRAADSCHAP

GROOT-ALBLASSERWAARD

No.:
Onderwerp: 41e vergadering
Studiegroep Pijpleidingen,
agendapunt 4.

Aan de leden van de Studiegroep
Pijpleidingen,
Insulaire Gasclub.

Bijlagen:

6

s t U ks

tekeningen.

Gorinchem,
Molenstraat 32

18 februari 1983.

Bijgaand treft U aan enige principetekeningen te behandelen bij
agendapunt 4 van de op 15 maart 1983, te Hendrik Ido Ambacht, te houden
41e vergadering van de Insulaire Gasclub.
In de voordracht van ir W.G. Epema betreffende het beleid ten aanzien van bouwen op en langs de hoofdwaterkeringen, van het hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard, zullen deze tekeningen onder meer aan de
orde komen.

Hoogachtende

C.D. Haftog.

Postbus 102,4200 AC Gorinchem. Telefoon: 01830-31755. Postrekening: 2862529.
Ter voldoening van dijklasten: Postrekening 2862526 (Omslagrekening).
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omhullende= kombinatie van pbu. en vbi.
schaal 1 : 400

• toekomstige kruinlijnen

BIJLAGE 2.

TRAJEKTINDELING TOEKOMSTIGE VORMEN DIJKVERSTERKING

dijktrajekten
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Alblasserdam-Noord I
dp. 133+100 - 135+125
dp. 135+125 - 137+150
dp. 137+150 - 139+000
dp. 139+000 - 143+150
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pv

Alblasserdam-Noord II
dp. 143+150 - 146+010
dp. 146+010 - 150+050
dp. 150+050 - 151+000
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Nieuw-Lekkerland-Centrum
dp. 158+075 - 161+100
dp. 161+100 - 174+060
dp. 174+060 - 175+100
dp. 175+100 - 179+100
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Nieuw-Lekkerland-Oost
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beschikbaar voor kelders
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VERKLARING:
huidige dijk
nieuwe dijk (nwe. dth.)
toekomstige dijk (nwe.dth.+1.00m.)
profiel van vrije ruimte
/

/^V///^/A mogelijkheden dijkversterking

t>^QC^1 toekomstige mogelijkheden dijkversterking
Y//////// beschikbaar voor kelders
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