
Afdamming Haven van Rhoon

De haven is voor de wlnter van 196S1970 afgedamd. lk zelf bsn op 1 juni 1971 in dienst getreden.
Het weÍk was toen al al H€t werk b€stond uit het 6lop€n van de ke€rsluis, het maken van een tÍdelijke
atdamming, het maken van een tijdelijks bemaling voor de afgesloten haven en het aanleggen van
een tijdglijke pergleiding vsn hgt G€maal Z€gên-, Molen-ên PoítlandpoldêGt€r over de dijk naar dê
voofiavên. laannomer Me€uwissgn 9n Van de Bragt uit Madel
Rond '1972 is de bemgling van de Zgger-, Molen- €n PoÍtlandpoldeÍs bÍ Gemaal BtBeman gevoegd
en is het gemaglin de Portlandpolder ontmanteld.
VooÍ hêt afdgmmen van de hav€n waa €€n concessie nodig op basis van ds Wet op d€
droogmake.ijên en indÍkingen van 1905.
ligt verlenEn van dsze conc€8sie bleef uit, aang€zien in gen concsssie alle bèlangen van o.a.de
partlcullsren moeten wordên gersgeld, in dit gevalook van dg arken. Ze moestgn er uit, maar niemgnd
wildê ze hebbsn. Wslks in8panning€n er toen got oost zijn, b m0 niêt bek€nd. lk schat in ni€t al te
gtringent mr. Moller \N€8 nooit in voor drastische maatrêgg|€n, aangezien hlj altijd bang wa6 dat acti€€
van het Waterschap ziln op€nbar€ ambt als kantonrechtgr zouden schaden . In d€ Oogbndamse
Hav€n en in lJs8Elmond6 h€bbsn we lat€r w€lall€ a*on 6n bobn veruijd€rdi.
De sluig wgs op enig moment echte. van e€n zodanige kwaliteit dEt men de wintêr niqt durfde in te
ga8n. Rond 1972 is de concessie verieend. Esn typisch Haaggg oplossing, d€ arkEn w€rdên gedoogd
zqlang de toonmsligg bewongrs 9r op bloven s/onên. Na het veíEton zouden d9 arken moetên
wgrdên g6Sloopt Hiermgde wa9 het problegm rond, maar de bewgne.g sterven natuurllk noolt ult en
inmiddêI8 i6 ereèn geElgcht opgegroeid d8t Jozsf nlet gEkend h€êfr, dus de arken zullsn tot ds
jongste dag, al8 curiosiGit, het landschap blijvcn ver8ieÍen. [Wat €en lend !l Oe defint svs afuamming
is in 1971 ultggvoêÍd , tegelÍk m€t het versterlen van hst laatstê gede€lt€ van dê Zeg€npold€rsg dÍk
t.p.v. d€ Kooistse, inclusisf hst Êlapèn daaNan. De kl€iw€rd betrokken uit de Carnissêpolder en dê
aannemsr w€s GEbr. Klêinjan te Rottêrdam.
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