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iDieed, bij de opleggiiigen 0.94 M. en onder den
kanaalbodem 1.50 IM. hoog. De breedte op den waterspiegel van het kanaal tusschen de grondduikerhoofden bedraagt 31.57 M. De kokers wegen ongeveer
37 ton per stuk. Zij rusten met hunne einden op
de hoofden ; daartusschen zijn geen ondersteuningspunten. Eerekend naar de hoeveelheden en prijzen,
voorkomende in bet bestek, waarnaar deze grondiduikers zijn gemaakt, bedroegen de kosten :
van een grondduiker met een koker . f 20 000.—
„
„
„
„
twee kokers „ 36 000.—
drie
„
„ 52 000.— ■
Bij de grondduikers met vaste kokers bedraagt
de onderlinge afstand van de hoofden 34.30 M.,
behalve in de nabijheid van bruggen, waar die
afstand tot 49 M. is vergroot. De kokers bestaan
uit horizontale ronde gietijzeren buizen, die over
het algemeen eene inwendige middellijn van 1 M.
hebben. Deze buizen rusten aan de einden op de
hoofden en daartusschen op houten paalfundeeringen ;
zij zijn in den droge geiegd. Berekend op de wijze
als hierboven voor de grondduikers met uitneembare
kokers werd gedaan, bedroegen de kosten voor een
duiker met:
6en vasten koker, wijd 1 M.,gemiddeld . . . . / 17 000.—
twee vaste kokers, „ 1 „
„
■....„ 28 000.—
drie „
„
» 1 „
„
. . . . „ 37 000.—
vier „
„
„ 1 „
„ (Proostwetering) „ 58 000.—
Onder het kanaal in de provincie Utrecht zijn
ook grondduikers gemaakt, waarvan de kokers eene
andere middellijn dan 1 M. hebben.
Een zestal grondduikers hebben kokers, wijd 0.60
M.; daarvan bedroegen de kosten ongeveer / 13 500.—
per stuk. Ruimere grondduikers zijn aanwezig in
de Stadswetering onder Loenen (twee kokers, wijd
1.20 M. ; kosten / 29 000.—), in den Heycop onder
Breukelen (4 kokers, wijd 1.20 M.; kosten / 53 000.—)
en in den Haarrijn (3 kokers, wijd 1.20 M.; kosten
/ 44 000.—).
Daar de verruiming van het kanaal ontworpen is
met eene diepte van 4.60 M. — N.A.P. in de as, zullen
de kokers van de bestaande grondduikers, die 0.30 M.
hooger reiken, geheel moeten worden opgeruimd.
Bij de grondduikers met vaste kokers moeten ook
de hoofden geheel worden weggebroken; bij die met
uitneembare kokers kan hoogstens een grondduikerhoofd met bijbehoorende werken in den kanaaldijk
behouden blijven. Globaal gerekend, bedragen de
kosten van die onderdeelen van duikers met uitneem¬
bare kokers, welke bij de verruiming van het kanaal
in stand zouden kunnen blijven, ongeveer het derde
gedeelte van de kosten van den geheelen grondduiker.
Door het stichten van tijdelijke bemalingsinrichtingen en door bij grondduikers met meer dan ben
koker, indien dit althans mogelijk blijkt te zijn, eene
zoodanige werkwijze te volgen, dat telkens ten minste
een koker in de afwatering kan voorzien, zou het
vermoedelijk wel uitvoerbaar zijn, om in het algemeen
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het maken van geheel nieuwe grondduikers te ontgaan en te volstaan met het bouwen van 6en nieuw
grondduikerhoofd en het verlengen en doen zakken
van de kokers.
Daar de afstand tusschen de grondduikerhoofden
op 60 M. moet worden gebracht, ten einde het
kanaalprofiel met inbegrip van de wederzijdsche
rietbermen ter plaatse van een grondduiker niet te
vernauwen, zullen de kokers bij behoud van de tegenwoordige dwarsdoorsneden door hunne grootere lengte
echter meer opstuwing van het doorstroomende water
veroorzaken.
Wordt eene werkwijze gevolgd, waarbij op de hierboven aangeduide wijze een gedeelte van de bestaaude
grondduikers op nieuw kan worden gebruikt, dan
mag er tocli niet op worden gerekend, dat de alsdan
aan elken grondduiker te besteden bedragen lager
zulien zijn dan die, indertijd gevorderd voor den
aanleg van dien duiker, vooral ook omdat de werken
uitgevoerd moeten worden, zonder dat stremming
van de scheepvaart door het kanaal van eenigszins
langen duur kan worden toegelaten.
Het verdient uit een geldelij’k oogpunt de voorkeur, om de meeste grondduikers op te ruimen en,
voor zooveel noodig, in de afwatering van de betreffende polderdeelen te voorzien door toepassing van
i )emalingsiD richtingen.
De door het Merwedekanaal tusschen Zeeburg en
Utrecht doorsneden polders brengen hun water of
op Amstellands boezem, of wel direct of indirect
op de Vecht. Bij o[)heffing van grondduikers is
het noodig en zal het waarschijnlijk weinig tegenkanting ontmoeten, om de daardoor afgesneden gedeelten van polders, welke op Amstelland loozen,
op het Merwedekanaal te bemalen.
Doet men hetzelfde voor de polders, welke thans
direct of indirect op de Vecht loozen, dan wordt
Amstellands boezem bezwaard met water, dat thans
niet op dien boezem komt. Het zal daarom wenschelijk zijn, om enkele grondduikers, waardoor
groote hoeveelheden water stroomen, welke nu niet
op Amstellands boezem worden gebracht, bij de
verruiming van het kanaal te behouden.
Aldus zouden de grondduikers in de Stadswetering
onder Loenen, in den Heycop, in den Haarrijn en
in de Proostw’etering in stand zijn te houden. Het
betreft bier namelijk de afwatering van eene gezameniijke oppervlakte van 4315 H.A.
Bij den aanleg van het Merwedekanaal moest de
W'atermolen van het waterschap IMaarssenbroek worden
opgeruimd, terwijl het Rijk aan dit waterschap
/ 40.000.— uitkeerde voor kosten van stichting, exploitatie en onderhoud van een stoomgemaal beoosten
het kanaal. Dit stoomgemaal kan bij de verruiming
van het kanaal in stand gehouden worden. Daar het
gemaal 470 H.A. bemaalt en zonder grondduiker geheel
waardeloos zou worden , ware hier ook een nieuw’e
grondduiker onder het verruimde kanaal te maken.
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Hieronder volgt een staat van de grondduikers
onder het Merwedekanaal tusschen de sluizen te
Zeeburg en die te Utrecht met opgave van het
doorstroomingsprofiel, het polderpeiL en de door den
grondduiker loozende oppervlakte land. In de laatste
kolom is aangegeven hetgeen de Commissie ten
aanzien van de grondduikers voorstelt, terwijl op
bijlage 9 behalve de grondduikers ook de betreffende
polders zijn aangegeven.
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Opgemerkt moge wordeu, dat do vier grondduikers,
die worden voorgesteld onder het verruimde kanaalvak te maken, in goeden bouwgrond zullen worden
aangelegd.
Voor zoover beinalingsinriclitingeu noodig zijn,
waar grondduikers vervallen, komt electrische drijfkracht het meest in aanmerking.
Voor de raming van de kosten dezer inrichtingen. kan er op worden gerekend, dat het leggen van
kabels over groote lengten niet gevorderd zal
worden. Bij de groote uitbreiding, die de electrische
kabelnetten in de laatste jaren ondergaan, zal reeds
veelal een sterkstroomkabel nabij de te stichten bemalingsinrichtingen aanwezig zijn, of wel later met
het oog op de behqefte aan electrischen strooni voor
de te eeniger tijd over het kanaal te maken helbruggen in een der beide kanaaldiiken gelegd
moeten worden.
Het verrnogen van de te stichten bemalingsinrichtingen kan als volgt worden bepaald.
De pompgemalen der polders, betrokken bij de
verlegging van den Maasmond, zijn berekend op
een waterbezwaar van 0.9 L. per H.A. en per secunde.
Tengevolge van de in sornmige polders optredende
groote kwel is deze schatting van het waterbezwaar
voor enkele polders lets te gering gebleken. Daarom
wordt in het onderhavige geval voorgesteld, zekerheidshalve wat ruimer te rekenen en voor de
bepaling van het verrnogen van de pompinrichtingen
aan te nemen een waterbezwaar van ] L. per H.A.'
per secunde.
Rekent men, in verband met den zoogenaamd
bezetten tijd van de electrische centrale, gedurende
welken tijd wegens hooge belasting tengevolge van
electrische verlichting een hooger tariel voor elec¬
trischen stroom voor krachtsdoeleinden geldt, op
18 maaluren per etmaal, dan is een verrnogen
noodig van ongeveer 0.018 VV.P.K. per H.A. en
per M. opvoerhoogte. Bij een nuttig effect van
de pompinstallatie met motor van 60 ‘^/o is per
H.A. en per M. opvoerhoogte een motorvermogen van
0.03 P.K. noodig, overeenkomende met 0.022 K.W.
Neemt men een waterbezwaar aan van 600 m. M.
per jaar, dan zal, indien het verrnogen van het
gemaal er op berekend is, om het water, dat in
een etmaal in het polderdeel komt bij vorengenoemd
Avaterbezwaar van 1 L. per secunde, in 18 uren uit
te malen, zulk een gemaal gedurende 925 uren per
jaar in werking zijn met vol verrnogen.
De in den volgendeu staat opgenomen polders
en waterschappen komen voor electrische bemaling
in a^inmerking. Bij de berekening van het vereischte
verrnogen is aangenornen een tot N.A.P. verhoogde
kanaalwaterstand, een zeer hooge Vechtstand van
0.60 M. -4- N.A.P., en eene afmaliiag van den
watergang in den polder tot 0.50 M. beneden het
polderpeil.
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N A A M.
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Overdiemerpolder . . .
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„
Oostzijd . .
Polder Sticht en Voorburg
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„
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Te
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N.O.
Z.W.
o.

w.
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o.
w.
w.
w.
w.

OpperBenooVoor de
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bemaling
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motorpeil.
hoogte
benoodigd
op
te be¬
verM.
—
aantal
malen
mogen. geheele
M.
K.W.O.
'
P.K.
gedeelte. N. A.P.
P.K.
H.A.
50

130
•290
285
110
■220
220

1.50
210

300
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1.60
1.80
1.80
1.70
1.95
1.70
1.40
1.50
1.30

22
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5600
13000
13400
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11000
9900
5800
8550
14700

139

89800

2.20
2.10

3.3
8.2

4
9

2.30
2.30

20.0

20
20

2.20

2.45
2.20
1.90
2.—

2.40

19.7
7.3
16.2
14.5
8.5

9
18
15
9
13

12.6
21.6

131.9

De in de 6° kolom genoemde getallen zijn in de
7® kolom zoodanig afgerond, dat door toepassing
van motoren van 4, 9 en 11 P.K., welke alle voor
automatischen aanloop geschikt zijn, men met hoogstens twee pompen in 66n gemaal alle in deze kolom
vermelde vermogens kan verkrijgen.
De aanlegkosten van de pompstations met motoren,
pompen, transformatoren, enz. zijn, ruim geraamd,
als volgt;
10 pompstations met inbegrip van den aankoop
van grond a / 3500./ 35 000.—
3 motoren met pompen enz. van
4 P.K. a / 2000 . ... 6 000.—
8 motoren met pompen enz. van
9 P.K. a f 3000 .. 24 000.—
5 motoren met pompen enz. van
11 P.K. 4 / 3500 .... . „ 17 500.—
Te zamen

.

.

. / 82 500.—

De exploitatiekosten zullen bedragen:
90 000 K.W.U. a / 0.05./ 4 500.—
Afschrijving gebouwen 2 % . . . . „
700.—
„
mechanisch gedeelte 5°/o
„ 2 375.—
Onderhoud, toezicht enz.„ 2 925.—
Te zamen . . / 10 500.—
Berekend tegen den penning 20, vertegenwoordigt
dit een kapitaal van / 210 000.—, zoodat de bemaling,
zooals deze hierboven is geschetst, een kapitaal van
f 292 500.— zal vorderen.
Hiertegenover staat, dat 15 grondduikers kunnen
vervallen, welke te zamen bij den aanleg van het
kanaal ongeveer / 400 000.— hebben gekost, doch
waarvan de kosten bij vernieuwing of verlenging
in verband met de verruiming van het kanaalprofiel
hooger zullen zijn.
Door deze bemaling zal Amstellands boezem bezwaard worden met het water uit de afgesneden gedeelten van het waterschap Garsten, den polder Sticht
en Voorburg en de waterschappen Het Honderd en
Breukelerwaard, te zamen groot 690 H.A., welke
thans het water op de Vecht loozen. Bovendien zal.
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zooals hierna wordt medegedeeld, het waterschap
Hooge en Lage Weide, groot 380 H.A., door het
eigen stoomgemaal op het kanaal afgemalen behooren
te worden. In het geheel zal dus van een oppervlakte van 1070 H.A., thans op de Vecht afgemalen,
het water op het kanaal worden gebracht.
Hieronder zijn achtereenvolgens de op bladzijde 37
vermelde polders opgesomd met bijvoeging van
bijzonderheden, voor zoover daartoe aanleiding bestaat,
en mededeeling van de werken, die bij verruiming
van het kanaal uitgevoerd zouden moeten worden.
a. D i e m e r p o 1 d e r.
Electrische bemaling van het noordoostelij’ke gedeelte op het kanaal.
b. O V e r d i e m e r p o 1 d e r.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal.
c. d. G emeenschapspolder.
Electrische bemaling van het oostelijke gedeelte
op het kanaal. De oostelijke bermsloot van het
kanaal zal, tusschen de beide thans aanwezige grondduikers, voor waterafvoer moeten dienen.
e, f. Aetsveldsche polder.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal. De westelijke bermsloot van het
kanaal zal, tusschen de beide thans aanwezige grondduikers, voor waterafvoer dienen. De bemaling kan
misschien vereenigd worden met die van het westelijke
gedeelte van het waterschap Garsten.
g, h. Waterschap Garsten.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal. De westelijke bermsloot van het
kanaal zal, tusschen de beide'thans aanwezige grondduikers, voor waterafvoer dienen. De bemaling kan
misschien vereenigd worden met die van het westelijke gedeelte van den Aetsveldschen polder.
i. Waterschap Oostzijd.
Electrische bemaling' van het oostelijke gedeelte
op het kanaal.
j, k, 1. Waterschap Holland, Sticht en
Vo or burg.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal. De westelijke bermsloot van het
kanaal zal, tusschen de drie thans aanwezige grondduikers, voor waterafvoer dienen. De bemaling kan
misschien vereenigd worden met die van het weste¬
lijke gedeelte van het waterschap Het Honderd.
m. Waterschap Het Honderd.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal. Deze bemaling kan misschien ver¬
eenigd worden met die van het Avestelijkc gedeelte
van het waterschap Holland, Sticht eii Voorburg.
Het oostelijke gedeelte loost thans door dezen
grondduiker op het westelijke gedeelte, terwijl het
geheele waterschap zijn afvoer door een grondduiker
onder de Nieuwe Wetering op het Avaterschap Hol¬
land, Sticht en Voorburg heeft en bemalen Avordt
door het aan de oostzijde A’an het MerAA^edekanaal
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staande stoomgemaai van het laatstgenoemde waterschap. Het gedeelte van het waterschap Het Honderd,
dat beoosten het Merwedekanaal is gelegen, zal dus
door een te maken grondduiker onder de Nieuwe
Wetering met het oostelijke gedeelte van het water¬
schap Holland, Sticht en Voorburg in verbinding
gebracht moeten worden , vvaartoe de oostelijke
bermsloot van het kanaal, voor zooveel noodig, voor
waterafvoer gescbikt moet worden gemaakt.
n. Stadswetering onder Loenen.
Deze wetering is gezamenlijk met den Hey cop
door middel van een te maken grondduiker onder
het kanaal door te voeren. Hiertoe zal aan de oostzijde van het kanaal eene bermsloot, voorzien van
eene waterkeerende kade, de gemeenschap tusschen
de oostelijke gedeelten van Stadswetering en Hey cop
moeten herstellen. Aan de westzijde van het kanaal
en beoosten den spoorweg zal eveneens over ongeveer 1800 M. eene verbinding tusschen beide wateren
gemaakt moeten worden. De kosten van deze grondAverken zullen echter belangrijk lager zijn dan die
van een tweeden grondduiker.
0. Waterschap Breukelerwaard.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op het kanaal.
p. Hey cop en Kerkvaart.
Zie onder n.
q. Waterschap Otterspoorbroek.
Electrische bemaling van het westelijke gedeelte
op den Heycop.
r. Haarrijn.
De bestaande grondduiker is door een nieuwen te
verv'angen. ■
s. Molenvlietvan het waterschap Maarss e n b r o e k.
De bestaande grondduiker is door een nieuwen te
vervangen.
t. Stadswetering onder M a a r s s e n.
De grondduiker dient voornamelijk om de wetering
op peil te houden. De grondduiker zou kunnen
vervallen, als de Stadswetering in verbinding wordt
gebracht of met het kanaal, of met de Proost wetering,
door de wetering naar het zuiden te verlengen.
u. Waterschap Hooge en Neermaten.
Het zuidwestelijke gedeelte ware te voegen bij
het waterschap Maarssenbroek. Mocht hiertegen bezwaar bestaan, dan kan electrische bemaling op het
kanaal overwogen worden, of wel het vereenigen
van dit gedeelte met het Avaterschap Hooge en Lage
Weide, dat door de voorgestelde bemaling op het
Merwedekanaal in plaats van op de Vecht in beteren
toestand komt.
V. P r o o s t Av e t erin g.
De bestaande grondduiker is door een nieuAven te
Amrvangen.
w. Waterschap Hooge en Lage Weide.
De molenvliet, welke thans door den grondduiker
op de Vecht loost, kan op het kanaal afAvateren.
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X.
Landen benoorden de Zuilensche
steeg.
Naar het schijnt, wordt de grondduiker thans
niet of nageuoeg niet gebruikt; hij kan vervangen
worden door vrije loozing op het kanaal.
ij. Landen bezuiden de Zuilensche

steeg.

De toegangsslooten tot den grondduiker verkeeren
in vervuilden toestand, zoodat de grondduiker niet
of nagenoeg niet schijnt te worden gebruikt en kan
worden vervangen door vrije loozing op het kanaal.
z. Vleutensche wetering.
De grondduiker zal moeten vervallen en vervangen
worden door vrije loozing op het kanaal.
Op deze wijze zullen dan op het kanaal loozen :
door bemaling 975 H.A., welke thans reeds op
Amstellands boezem worden bemalen, en 1070 H.A.,
welke thans op d'e Vecht worden bemalen;
door vrije uitwatering 210 H.A., welke thans op
de Vecht loozen.
Wijziging van den grondduiker onder de voorhaven
van het kanaal te Amsterdam, waarvan de bovenkant der kokers ligt op 4.20 M. — N.A.P. en de
bovenkant der puin- en zandstorting op 3.70 M. —
N.A.P., dus ongeveer gelijk met den slagdrempel
van de schutsluizen te Zeeburg, wordt vooralsnog
niet noodig geacht in verband met hetgeen op
bladzijde 20 ten aanzien van de schutsluizen te
Zeeburg wordt gezegd.
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III. Nieuw kanaalvak van de spoorwegbrug in de

lijn Gouda—Utrecht tot de Lek beneden
Vreeswijk.
1. Situatie ; lengteprojiel; dwarsprofielen.
Het kanaalvak neemt een aanvang in het Merwedekanaal tusschen de brug in den spoorweg Gouda—
Utrecht en de bestaande draaibrug in den Vleutenschen weg. Het buigt daarvan in zuidwaartsche
richting af en snijdt den Leidschen Rijn met den
daarlangs gelegen verkeersweg ten oosten van de
schutsluis, genaamd de Stadsdam. Verder loopt het
kanaal in nagenoeg zuidelijke richting ten oosten
van den Taatschen dijk, snijdt den Galecopschen
dijk, den Nedereindschen weg en den Doorslag met
den daarlangs gelegen IJsselsteinschen weg. Vervolgens buigt het kanaal zuidwestwaarts om en bereikt
de Lek ten oosten van den IJsseldam ongeveer bij
afstandspunt XCIV+'^^o
eene holle bocht van de
rivier.
Op bijgaande kaarten (bijlagen 18, 21 en 22)
is dit trac6 met eene zwarte getrokken lijn aangegeven, terwijl het nieuwe kanaalvak op bijlage 10
op de schaal 1 : 10000 is voorgesteld (zie opmerking
onder aan bladzijde 75).
In het trac6 komen twee bogen voor, elk met
een straal van 2000 M.
Zooals op het lengteprofiel (bijlage 11) is aangegeven, heeft het kanaalvak, volgens de as gemeten,
tusschen het punt van afbuiging in de as van het
bestaande kanaal en het binnenfront van de schut¬
sluis aan de Lek eene lengte van 10275‘M., terwijl
het sluisgebouw 325 M. en de voorhaven, tusschen
het buitenfront dezer sluis en de rechternormaallijn
der rivier, 1000 M. lang is.
De vorm van het dwarsproflel van het kanaal is
reeds in hoofdstuk I op bladzijde 10 vermeld; de kanaalboordvoorziening is dezelfde als in hoofdstuk II
op bladzijde 24 voor het te verruimen kanaalvak is
voorgesteld. Voor de kanaaldijken is een ruiin profiel
ontworpen, teneinde die als grondberging te kunnen
benutten; de kruinsbreedte bedraagt 12 M. en de
kruinshoogte 2 M. 4- N.A.P.
Nabij de voorhaven wordthet afgesneden westelijk
deel van het Zand veld, tusschen het kanaal en den
Geindijk, eveneeus voor grondberging bestemd.
Op bijlage 12 zijn een tiental dwarsprofielen over
het terrein voorgesteld; zij zijn genomen loodrecht
op de kanaalas, op onderlinge afstanden van 1200 M.
Hoewel de Koninginnensluis bev/esten Vreeswijk
na den aanleg van het nieuwe kanaalvak zal
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moeten blijven dienstdoen en ook als reserve kan
dienen voor het geval de vaart door de nieuwe
sluis gestremd mocht zijii, is het toch ge\yenscht
om te rekenen op de raogelijkheid, dat deze laatste
bij toeneming van de scheepvaart niet meer voldoende in de behoefte zal kunnen voorzien, zoodat
dan daarnaast nog eene tweede schutsluis zal moeten
worden gebouwd. Het voor grondberging te onteigenen deel van het Zandveld biedt daarvoor de
noodige ruimte.
De schutsluis is ten zuidoosten van de as van
het nieuwe kanaal ontworpen, zoodanig dat beide
sluizen na het bouwen van eene tweede schutsluis
symmetrisch ten opzichte van die as komen te
liggen. Daar op het toekomstige plateau tusschen
beide schutsluizen geene ruimte voor dienstwoningen
zal zijn, moeten^ deze woningen aan de zuidoostzijde
der thans voorgestelde sluis worden gebouwd. Zij
komen zoodoende zoo dicht mogelijk nabij het dorp
Vreeswijk.
De uitmonding van de voorhaven in de Lek is
in eene sterk stroomafwaartsche richting ontworpen ;
de hoek tusschen de as der voorhaven en de rechter
normaallijn van het zomerbed der rivier bedraagt
ongeveer 30®. Dit is een belangrijk voordeel boven
de uitmonding van de tegenwoordige voorhaven te
Vreeswijk, welke bijna loodrecht op de rivier gericht
is Ook de omstandigheid, dat de nieuwe voorhaven
in de rivier beneden de schipbrug te Vreeswijk
uitmondt, is een groot voordeel van den nieuwen
vaarweg. Wanneer bij het invaren in de nieuwe ’
voorhaven eene stroomafwaarts varende sleep van
groote schepen zich op de rivier laat uitzwaaien,
zullen die vaartuigen reeds op de rivier ongeveer in
het verlengde van de as der voorhaven komen te
liggen. Dit is bij de tegenwoordige voorhaven te
Vreeswijk niet het geval, terwijl bovendien de aanwezigheid van de schipbrug onmiddellijk beneden
de uitmonding van die voorhaven voor die sleepen
een voortdurend gevaar voor schadevaring oplevert.
De schipbrug is ook zeer hinderlijk voor vaar¬
tuigen, komende van Amsterdam met besteipming
naar Rotterdam, die thans, zoodra zij uit de voor¬
haven op de rivier komen, van richting moeten
veranderen en daarbij door de schipbrug moeten
varen. Doordat het nieuwe kanaalvak beneden de
schipbrug uitmondt, zal de scheepvaartweg tusschen
Amsterdam en Rotterdam, na uitvoering van de
voorgestelde werken, niet meer door die schipbrug
voeren.
Door den aanleg van het nieuwe kanaalvak zal
de boezem van Amstelland met ongeveer 62 H.A.
worden vergroot.
2. Schutsluis.

Hiervan heeft de Ingenieur E. J. Kempees een
meer gedetailleerd voorontwerp met raming van de
kosten van uitvoering uitgewerkt.
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a. Situatie; bodemgesteldheid. — De
ontworpen schutsluis ligt (zie bijlage 13) in bet
„Zandveld” en met bet buitenfront ongeveer 425 M.
(langs de kanaalas gemeten) landwaarts van de
binnenkruinlijn van den Lekdijk Bovendams. De
ligging is dus zoodanig, dat de sluisput zonder
eenig gevaar voor ile waterkeering kan worden
gegraven. De bandij'k beboeft eerst te worden doorgestoken, wanneer de sluis en de nieuwe waterkeerende buitenhavendijken gebeel gereed zijn. Dit
is vooral van groot belang, omdat dit deel van den
Lekdijk reeds van ouds als een „gevaarlijke zinkdijk” bekend is
Deze laatste ornstandigbeid gaf aanleiding om
den grondslag van bet te ontwerpen bouwwerk
vooraf te onderzoeken De mogelijkheid bestond
namelijk, dat ter plaatse dikke veen- of derrielagen
zouden worden aangetroffen, die den bouw van dit
belangrijke kunstwerk 6f zeer kostbaar, of op de
gekozen plaats zelfs onraadzaam zouden kunnen
inaken.
Daartoe zijn in bet Zandveld een viertal grondboringen uitgevoerd, waarvan de resultaten op bijlage 14 zijn voorgesteld, terwijl de plaatsen der
boorpunten op de situatieteekening (bijlage iSyzijn
aangeduid^
De uitslag dezer boringen was zeer geruststellend.
Het bleek, dat wel is waar vrij dikke veenlagen
werden doorgeboord, maar deze gaan nergens dieper
dan tot 2.85 M. — N.A.P Daaronder bevinden
zich, niet dieper dan 7.35 M. — N.A.P en meestal
meer nabij de oppervlakte, vaste zandlagen, bier en
daar met grind vermengd.
Bij bet fundeeren van de sluis zijn dus geen
buitengewone bezwaren te verwacbten. De oorzaak
van bet sleebte dijksstaal is uitsluitend in den aard
van den bovengrond gelegen.
Het verdient de aandacbt, dat ook bij den bouw
van de Koninginnensluis te Vreeswijk wel groote
moeilijkbeden bij den aanleg der dijken, maar geen
ernstige bezwaren bij het fundeeren van het sluisgebouw zijn ondervonden,
b. Vorm van de schutkolk. — De lengte
van de schutkolk is, zooals in boofdstuk I op bladzijde 20 is medegedeeld, op 260 M., debreedte op 25 M.
vastgesteld. Voor het ontwer2j is het bestaande type
van het Merwedekanaal, nl. dat met centrisch geplaatste hoofden en opefvormig dnartegen aansluitende schutkolkwanden, aangehouden. Deze vorm
van schutsluis voldoet bij het Merwedekanaal uitstekend. Wanneer voor de nieuwe sluis de bajonetvorm, of een eenzijdig verbreede vorm gekozen
werd, zou dit het voordeel medebrengen, dat een
sleeptrein, bestaande uit twee van de grootste schepen
en eene sleepboot, gemakkelijker langs den rechten
kolkwand zou kunnen vastmeeren. Daartegenover
zou echter bet nadeel staan, dat een tegen dien
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schutkolkwaiicl vastgemeerd breed scliip of den
toegang, of den uitgang van de kolk bijna geheel
zou afsluiten.
Waar bet verkeer van kleinere schepen op bet
Merwedekanaal zeer druk is, en men de schutkolken met die kleinere vaartuigen geheel vol pleegt
te leggen, is bet niet raadzaam, van den schutkolkvorm, die tot nu toe zeer goed voldeed, af te wijkeii.
Ook voor de nieuwe sluizen van bet kanaal door
Zuid-Beveland, met een soortgelijk scheepvaartverkeer, heeft men schutkolken overeenkomstig bet
„ Merwedekanaal type” gekozen.
G. Schuttijd; afmetingen der riolen. —
De schuttijd is bij de sluizen op bet Merwedekanaal
zeer groot. Dat is vooral een gevolg van de omstandigheid, dat men een groot aantal schepen tegelijk doorschut, waardoor bet in- en uitvaren van
de kolk lang duurt Het is twijfelachtig of dit
verbeterd zou kunnen worden door de schepen met
electrische locomotieven in en uit te sleepen. De
meeste schepen zijn voorzien van eigen voortstuwingsvermogen of hebben een sieepboot, zoodat ook
thans het in- en uitvaren met behulp van mechanische
kracht plaats heeft. De tegenwoordige wijze van
schutten heeft daarbij nog het voordeel, dat geen
sleeplijnen behoeven te worden uitgebracht.
Wei zijn electrische kaapstanders op de sluishoofden
ontworpen, waarover nader.
De oppervlakte van de schutkolk bedraagt 6400
M^., het grootste niveauverschil, dat men verwachten
kan, ongeveer 5.50 M.; de hoeveelheid schutwater
in dit zeer buitengewone geval is dus 35200 M^,
Om deze hoeveelheid af te voeren, zijn riolen, elk
van ruim 8 M^. doorsnede, ontworpen.
Berekent men den tijd van vulling, aannemende
dat de afvloeiingscoefiicient (voor contractie- en
wrijvingsverliezeiD 0.50 bedraagt, dan blijkt deze
ongeveer 850 secunden of ruim 14 minuten te zijn.
Hierbij komt in de praktijk nog het tijdverlies door
het openen en sluiten van de schuiven, dat men op
ongeveer 6 minuten mag schatteu. De vultijd bij
den hoogsten waterstand in de Lek bedraagt dus
ongeveer 20 minuten.
Op dezelfde wijze berekend, bedraagt de vultijd
bij M.R. ongeveer 14 minuten.
De gemiddelde stroomsnellieid in de riolen zal bij
het maximum-verval, kort na het openen der schui¬
ven, 5.20 M. per secuude bedragen. Deze groote
snelheid zou, ook met het oog op het groote doorstroomingsprofiel (ruim 16 Ml), gevaarlijk kunnen
worden, wanneer men de riolen zonder meer door
zijspruiten in den kolkwand liet uitmonden.
Om aan dat bezwaar tegemoet te komen, zijn de
uitmondingen der riolen in den sluisbodem ontwor¬
pen (zie bijlagen 15,16 en 17). Het water zalzoodoende
in de kolk opspuiten, wat voor de scheepvaart weinig
hinderlijk is. Bovendien kan op deze Avijze de totale
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oppervlakte van de openingen zeer groot zijn, waardoor de stroomsnelheid bij de uitmonding aanmerkelijk vermindert.
De oppervlakte van de mondopeningen bedraagt
in bet geheel bijna 200
, d.i. ongeveer I2V2 niaal
de totale riooldoorsnede.
Behalve voor de scheepvaart is de bier ontworpen
wijze van vulling zeer gunstig ten aanzien van bet
gevaar voor uitkolking van den sluisbodem. Dit
neemt niet weg, dat een stortebed op den gebeelen
scbutkolkbodern, met bet oog op den bewegelijken
grondslag en bet groote verval, niet gemist kan
worden.
d. Fundeering van de scbutsluis. —
In verband met de in boofdstuk I op bladzijden 16 en
17 genoemde groote slagdrempeldiepte (4 00 M. —
N.A.P. voor bet boven- en 4.40 M. — N.A.P. voor
bet benedenboofd) zal de sluis zeer diep gefundeerd moeten worden.
De onderkant der fundeering zal waarscbijnlijk
overal tot in de zandlaag reiken. In den sluisput
is dan 00k zonder twijfel veel waterbezwaar te verwacbten.
Werd in de fijne zandlagen tot groote diepte
(bijv. 6.00 M. — N.A.P.) met eene gewone bovenbemaling gewerkt, dan zou de vorming van loopzand
te verwachten zijn en ware bet moeilijk te voorzien,
onder welk beloop de putwanden tot rust zouden
komen.
De gunstige resultaten, die men de laatste jaren
bij bet fundeeren van groote sluizen met bronbemaling gebad beeft, leiden er toe, deze wijze van
droogbouden 00k voor dit bouwwerk aan te bevelen.
De aangeboorde grondlagen zijn van dien aard,
dat bij de uitvoering geen buitengewone moeilijkheden zijn te verwacbten. Daarbij komt, dat de
omtrek van de bouwplaats weinig bewoond is, zoodat
de bezwaren, die elke grondwaterspiegelverlaging
voor de ornwonenden medebrengt, bier betrekkelijk
gering zullen blijken te zijn. Drinkwater voor bet
vee kan uit de Lek en den Krommen IJssel te
alien tijde betrokken worden. Met bet oog op de
nabijbeid van deze rivieren zal bet ecbter raadzaam
zijn, voor de bemalingswerktuigen op een tamelijk
groot vermogen te rekenen.
De bronbemaling zou, in bet kort, als, volgt
kunnen worden ingericbt:
De afmaling van den put zal moeten geschieden
tot 6.50 M. a 7.00 M. — N.A.P. Bij eene afzuiging
van 2.50 M. wordt dan bet peil in de bronnen
9.50 M. — N.A.P.
Om afmaling tot een zoo diep peil rnogelijk te
maken, zal bet noodig zijn, de bemalingswerktuigen
niet booger dan ongeveer 3.50. M. — N.A P. op te
stellen. De bronbuizen moeten daartoe eerst boog
geplaatst, en later met den onderkant tot b.v.
12.50 M. — N.A.P. verdiept worden, of men moet
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aanvankelijk het in den fundeeringsput vloeiende
water opmalen en de bronbemaling eerst toepassen
voor het fundeeringswerk op groote diepte. In dat
geval kunnen de bronbuizen dadelijk op degewenschte
diepte geplaatst worden.
De bemaling zal waarschijnlijk op de Lek moeten
uitslaan, tenzij het nieuwe kanaalvak bij den bouw
zoover gereed is, dat men op Amstellands boezem
kan loozen.
In bet eerste geval kan de opvoerhoogte gemiddeld
op ongeveer 12 M. (manometrisch) geschat worden.
Stelt men het waterbezwaar op 300 L. per sec., dan
bedraagt het netto vermogen der pompimichting
300 X 12
—-= 48 W.P.K. Bij een nuttig effect der
installatie van bO^/o en met eenig reservevermogen, dat
ook voor het afzuigen van de vacuumketels noodig is,
komt men tot een machinevermogen van llOP.K.
De kosten van zulk eene bronbemaling zijn in de
raming van het werk globaal begroot op/72500.—,
bij eene bedrijfsperiode van 18 maanden.
Wordt de sluisput met behulp van grondwaterspiegelverlaging droog gehouden, dan kan het geheele werk zonder bezwaar op gewapend-betonplaten
gefundeerd worden (zie bijlagen 15, I6enl7). Deze
wijze van fundeeren heeft het groote voordeel,
dat de fundeeringsplaten onder de sluishoofden
in de sluisopening voldoende sterk tegen oppersing
door waterdruk gemaakt kunnen worden en dat het
geheel eene groote stabiliteit verkrijgt.
Eene gewapend-betonfundeering, rustend op zand,
is in staat om het sluisgebouw zonder onderheiing
te dragen, doch met het oog op de groote hoogte
van het opgaande werk (tot 5.50 M. a 7.70 M. -iN.A.P.) en de kans op ongelijke zakking is onder
het muurwerk eene paalfundeering ontworpen.
De schutkolkmuren moeten even diep als de
sluishoofden gefundeerd worden, om het mogelijk te
maken, de riolen geheel onder den laagsten waterstand te houden. Zij worden dus 10.30 M. hoog.
Om elk vooruitkomen van de muren door den
gronddruk, hoe gering ook, te voorkomen, zijn
tusschen de fundeeringsplaten der schutkolkmuren
zware gewapend-betonstempelingen ontworpen.
Dergelijke stempelingen zijn ook bij de sedert
kort voltooide sluis te Hansweert onder soortgelijke
omstandigheden toegepast.
Om tegemoet te komen aan den wensch, de uitmondingen van de riolen in den sluisbodem aan te
brengen,. lag het voor de hand, deze stempelingen
hoi te ontwerpen, en dan tevens als rioolspruiten
te laten dienen. De holle vorm is bovendien voor
deze, op knik belaste, balken gunstig.
Nabij de S-bochten, aan het einde der schutkolk¬
muren, zijn geen rioolspruiten ontworpen. Bij het
bovenhoofd doet hier een der stempelingen als kabelsleuf dienst. Bij het benedenhoofd was dat overbodig,
omdat men de electrische kabels daar aan de vaste
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brug kan verbinden, waar deze beter toegankelijk
blijven.
De hooger gefundeerde vleugelmuren rusten niet
op eene betonplaat. De voornaamste reden daarvoor
is gelegen in de overweging, dat bij den bouw van
eene tweede (en raisschien van eene derde) sluis de
vleugelmuren verwijderd moeten worden en het
sloopen van zulk eene plaat, zonder gebruik te
maken van springmiddelen, zeer bezwaarlijk zou
blijken.
e. Inrich ting van de sluis. — Het bovenhoofd van de sluis meet, bij buitengewoon hoog
opperwater, in staat zijn, de rivier tot dijkskruinshoogte te keeren. Daartoe zijn in dat hoofd in de
eerste plaats een stel tot 7.70 M.-i-N.A.P. keerende
stornideuren ontworpen.
Bij het schutten behoeft, zooals in hoofdstuk I op
bladzijde 17 is vermeld, slechts gerekend te worden
op den hoogsten waterstand, die in het tijdperk
1891 —1916 is voorgekomen. Deze stand (nl. die
van 6 Febr. 1891) bereikte aan den mond van de
nu geprojecteerde voorhaven eene hoogte van 5.12
M. + N A.P.
In verband daarmedeis het sluisplateauop 5.50 M. -+N. A.P. ontworpen.
Debovenschutdeurkeertechtertot 7.00 M. -t- N.A.P.
De betrekkelijk geringe meerdere kosten, die daar¬
voor noodig zijn, worden gemotiveerd door de
overweging, dat men op deze Avijze in het bovenhoofd eene tweede waterkeering verkrijgt, die als *
reserve in staat is, zelfs den hoogst voorgekomen
waterstand te keeren. Met het oog op de buitengewone belangen, die aan de veiligheid van den
Noorder Lekdijk verbonden zijn, is deze reserve
Avenschelijk
De benedenschutdeur keert niet hooger dan 5.50 M.
N.A.P. Het verdient echter de aandacht, dat men,
gebruik makende van de hooge toeleidingswegen tot
de hierna te noemen hooge vaste brug over het
benedenhoofd, zelfs deze derde waterkeering met
tijdelijke hulpmiddelen in korten tijd in eene noodkeering tot bandijkshoogte zou kunnen veranderen.
Vail de deuren is geen gedetailleerd plan uitgewerkt.
Gebruik makende van de hooge vastheid van
groenharthout, is het mogelijk, zelfs de storindeuren
geheel van hout te maken. Het raamwerk wordt
dan echter buitengewoon zwaar.
Als grondslag voor de raming van kosten is
daarom gerekend op een ijzeren raamwerk met
houten beplanking, waardoor de deuren lichter uitvallen. De deuren zijn in verhouding tot hare
breedte buitengewoon hoog, en de normale ivaterdiepte is betrekkelijk gering. Daardoor is het, zonder
de deur abnormaal dik te maken, niet wel mogelijk
om drijfkisten in de deuren aan te brengen, welke
steeds onder water moeten blijven.
Als afsluitingen voor de riolen zijn schuiven, en
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als reserve daarvoor toldeuren gedacht. Het verdient
geen aanbeveliiig, deze laatste als normaal sluitiugsmiddel te gebruiken. Wei zijn gewone glijdschuiven
in de behandeling duurder,, doordat het openen
meer arbeid kost, maar die meerdere uitgaven zijn
zeer gering in verhouding tot de bedrijfskosten van
eene zoo groote sluis. Schuiven hebben daarbij als
aanmerkelijke voordeelen de zeer groote bedrijfszekerheid en de vrijwel volkomen dichte sluiting. Als
reserve hebben toldeuren het groote voordeel, dat
men die, ook al is de riooldoorsnede, als hier, zeer
groot, gemakkelijk en vlug uit de hand bedienen kan.
De sluishoofden zijn, vooral met het oog op wellicht later uit te voeren groote herstellingswerken,
voorzien van schotbalksponningen.
Over het benedenhoofd is eene vaste brug ontworpen.
De hoogte van dit hoofd is even als die van het
sluisplateau 5.50 M. -i- N.A.P. De daaraan aansluitende kanaaldijken liggen met de kruin op 2.00 M.
-+- N.A.P. Het lag daarom voor de hand, de voor
de brug noodige verlenging van het sluishoofd niet
hooger dan de kanaaldijken, en de brug, die met
haar onderkant op 6.50 M.
N.A.P. zal komen
te liggen, geheel vrij daarboven te ontwerpen. De
brug kan. dan onaf hankelijk van de sluis gefundeerd
worden.
Op deze wijze bereikt men de volgende voordeelen :
P. de bovenkant van het deel van het sluishoofd
onder de brug wordt niet hooger dan 2.00 M.
N.A.P., terwijl deze hoogte anders ongeveer
7.40 M. -I- N.A.P. (bovenkant brugdek) zou
moeten bedragen. Dit geeft eene groote besparing op de kosten van het verlengde deel
van het hoofd.
2*’. Onder de brug door ontstaat eene zeer voldoende
ruimte voor verkeer langs de sluis. Rustte de
brug op de sluishoofden, dan zou zij eene
voortdurende belemmering voor dat verkeer zijn.
.3®. De landhoofden van de brug kunnen hoog
gefundeerd worden en krijgen een zeer eenvoudigen vorm, doordat zij slechts over geringe
hoogte grond behoeven te keeren.
Ten gevolge van het groote verval van de sluis
kan op deze wijze eene vaste brug over het
benedenhoofd verkregen worden, die niet meer
hinder voor de scheepvaart veroorzaakt dan de
overige vaste bruggen over het kanaal. Het landverkeer behoeft nimmer gestremd te worden, en
de brug biedt bovendien eene geschikte gelegenheid
aan, om daarop een gebouwtje voor centrale bediening van de sluis te plaatsen. Van dit gebouwtje
uit kan men de geheele sluis en het daarbij gelegen
kanaalvak gemakkelijk overzien. Wenscht men, dat
de brug geene belemmering voor het vrije uitzicht
van het sluispersoneel op de sluizen wordt, dan
zou deze ongeveer 0.75 M. hooger geplaatst moeten
worden.
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J.

Elect rische en mechanische in¬
stall a t i e. — De bediening van de sluis en hare
verlichting zal electrisch behooren te zijn. De beAveging van de deuren en de rioolafsluitingen vereischt dan weinig tijd en bet geheele bedrijf kan zeer
eenvoudig van nit 66n centraal punt, bet bedieningsbuisje boven op de vaste brug, geregeld Avorden.
Er is bij de begrooting op gerekend, dat zal
kunnen worden aangesloten op een bestaand kabelnet, betgeen te VreesAvijk nog niet mogelijk is. Voor
een belangrijk w^erk als deze sluis zal zulk eene
aansluiting ecbter zeker Avel verkregen kunnen worden.
Alle beAvegingswerktuigen raoeten voorzien worden

van eene reserve-bandbeweging.
De deuren kunnen door duwpersen bewogen worden.
Wanneer deze bestaan uit een duwpersboom, draaibaar beA'estigd aan een motorwagen, kunnen de
deuren van bet bovenboofd door een motor van
10 P.K. in ongeveer 2 minuten geopend of gesloten
worden. Voor de deuren van bet benedenboofd is
daarvoor een motor \^an 6 P.K. voldoende.
De deurbeweging moet door eindstanduitscbakelaars aan de beide einden van de baan van den
duwperswagen automatiscb gestopt kunnen worden.
De scbuiven zullen bij den grootsten waterdruk
door middel van een 20 P.K. motor in 3 minuten
geopend kunnen Avorden.
De toldeuren vereiscben voor hare beAveging
theoretisch nagenoeg geen arbeid. Stelt men ecbter
den eisch, dat de toldeuren op een oogenblik, dat
bet water in de riolen met een grootste drukverschil
van 5.50 M. door de riolen stroomt, gesloten moeten
kunnen Avorden, dan zou, op grond van een voor
dit geval door den Ingenieur Gevaert te Brussel
opgestelde formule, bet grootste moment der weerstand biedende kracht ongeveer 7200 K.G.M. bedragen. Neemt men aan, dat dit moment gedurende
de geheele beweging constant blijft, dan is een
motor van 5 P.K. bij 50 % nuttig effect van bet
ovei’brengwerk in staat, een toldeur in ongeveer
eene minuut te sluiten.
Ook de bewegingsinrichtingen, zoowel voor de
scbuiven als voor de toldeuren moeten van automatische eindstanduitschakelaars voorzien Avorden.
Behaive bovengenoeinde bewegingswerktuigen zijn
op de sluis 8 electrische kaapstanders ontworpen.
van 5000 K.G. trekkracht bij 20 c.M. snelheid, of
10000 K.G. trekkracht bij 10 c.M. snelheid (beide
per secunde). Deze kaapstanders kunnen van dienst
zijn bij bet in- en uitsleepen van de vaartuigen,
maar zijn hoofdzakelijk ontworpen, om in geval
van moeilijkheden of stremming van de vaart, op
A^erschillende punten een paar krachtige werktuigen
ter beschikking te hebben. Zij kunnen ook als
reserve voor de beweging der sluisdeuren dienst doen.
,9.Remmingwerken; deurenloods; enz.—
' In de voorhaven zijn 250 M. lange remmingwerken
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ontworpen. Deze remrningwerken zijn zeer kostbaar,
maar de sleeptreinen kunnen er in hun geheel aan
vastmeeren.
In het kanaal zijn de remmingwerkeii minder
lang. Daar is meer geiegenheid om langs de kanaalboorden den tijd van schutten af te wachten. Tot
geleiding naar de sluisopening worden binnenremmingwerken van 150 M, lengte gebeel voldoende
geacht.
Nabij de sluis is eene deurenloods ontworpen en
daarbij eene inrichting gedacht, ongeveer overeenkomende met die, welke in het kanaal doot ZuidBeveland te Hansweert bestaat en waarmede deliouten
deuren in de daarvoor bestemde loods gebracht
worden. Ook voor deze loods en deze hulpwerktuigen
zijn geene gedetailleerde plannen uitgewerkt.
Ten slotte zijn op het sluisplateau een zevental
dienstwoningen ontworpen en is in de begrooting
gerekend op een post voor steenglooiingen.

^

3. Voorhaven.
De voorhaven verkrijgt bij de reeds vermelde
lengte van 1000 M. eene bodernsbreedte van 76 M.,
zoodat eene mime ligplaats wordt verkregen voor
de op schutting waciitende vaartuigen.
De bodemsdiepte is ontwwpen op 4.75 M. — N.A.P.
Het gedeelte der dijken langs de voorhaven,
dat als waterkeerende Lekdijk moet dienen, ver¬
krijgt eene kruinshoogte van 7.70 M. + N.A.P.
Voor de buiten den bandijk gelegen voorhavendijken
tot aan het snijpunt met de normaallijn van het
winterbed der rivier wordt eene kruinshoogte van
6 M. + N.A.P. voorgesteld. Verder rivierwaarts zijn
in liet verlengde dezer dijken tot aan het snijpunt
met de normaallijn van hot zomerbed, damrnen
ontworpen met eene kruinshoogte gelijk aan die der
in de rivier ter plaatse aanwezige kribben.
4.

^

Voorziening in den waterstaatstoestand van de
door het nieuwe kanaalvak doorsneden streek.

a. B o e z e rn der V1 e u t e n s c h e W e t e r i n g. —
In hoofdstuk 11 is op bladzijde 42 verm eld, dat het
op de Vleutensche Wetering loozende boezemland ten
oosten van het bestaande kanaal op het kanaal
afwaterend woi’dt gemaakt. Hetzelfde geschiedt met
het ongeveer 18 H.A. groote boezemland, gelegen
tusschen het oude en het nieuwe kanaal, door een
uitwateringsduiker in den oostelijken dijk van het
nieuwe kanaalvak te maken.
b. Boezem van den Vaartschen Rijn. —
Het met den Vaartschen-Rijnboezem gemeen liggende
pand van den Leidschen Rijn wordt gesneden ongeveer
700 M. ten oosten van de schutsluis, genaamd de
Stadsdam. Het kanaal wordt van het ten oosten
hiervan gelegen gedeelte van den Leidschen Rijn
door een dam gescheiden. Zooals op de Waterstaatskaart (bijlage 21) is aangegeven, behoort het ten
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westen van den Stadsdam gelegen pand van den
Leidschen Rijn tusschen deze sluis en die nabij de
sluis, genaamd de Heldam, tot den boezem van
den Heycop, welks geiniddelde waterstand ongeveer
0.90 M. lager is dan die van den Vaartschen Rijn.
Het westelijk van den Heldam gelegen LeidscheRijnpand, zich uitstrekkeiide tot de Haanwijkersluis
ligt gemeen met Amstellands boezem.
De vraag ligt voor de hand, of het niet mogelijk
zou zijn, het gedeelte van den Leidschen Rijn, dat
tusschen twee met Amstellands boezem gemeen
liggende wateren komt te liggen, ook het peil van
dezen boezem te geven. Technisch bestaan hiertegen geene groote bezwaren, waarom deze wijziging dan ook in het plan van het nieuwe
Merwede-kanaalvak is opgenomen ter vereenvoudiging van den waterstaatstoestand van de betrokken
streek en voor het gemak van de scheepvaart tus¬
schen Leiden en Utrecht, die aldus eene schutsluis
minder zal ontmoeten. Het peil van het ten westen
van het kanaal gelegen, met den Vaartschen-Rijnboezem gemeen liggende pand van den Leidschen
Rijn wordt dan met ongeveer 1.00 M., en dat van
het met den Heycopboezem gemeen liggende pand
met ongeveer O.IO M. verlaagd. Daarbij ware dan
de Stadsdam op te heffen, de beide door den Hel¬
dam gescheiden panden waren te vereenigen door eene
afsnijding van de ter plaatse van deze schutsluis
voorkomende bocht in den Leidschen Rijn en den
daarlangs gelegen belangrijken verkeersweg, en voorts
ware de Heldam de scheiding te doen vormen tusschen
het gedeelte van den Leidschen Rijn, dat met Amstel¬
lands boezem gemeen komt te liggen, en den in
noordwestelijke richting loopenden Heycop. Door
de genoemde bochtafsnijding, die mede het verkeer
te land en te water ten goede komt, worden de bouw
van eene schutsluis tusschen den Leidschen Rijn
en den Heycop en het opruimen van den Heldam
onnoodig gemaakt.
Het water, afkomstig van het bestaande electrische
gemaal
1 van het waterschap „ Heycop genaamd
de Lange Vliet” zal door een gx-ondduiker onder het
nieuwe kanaal nabij den Leidschen Rijn op het
oostwaarts van het kanaal gelegen gedeelte hiervan
kunnen worden geloosd. Dit gemaal, hetwelk een
vermogen heeft van 200 Ms. per minuut, bemaalt
de tot dat waterschap vereenigde waterschappen
Ouden Rijn, het Nedei’eind, IJsselveld en West
Raven, samen groot 3280 H.A., op den boezem
van den Vaartschen Rijn.
De afwatering van de ten westen van het kanaal
gelegen, tot het waterschap behooi’ende, polders naar
den voorboezem van het gemaal kan ongewijzigd
blijven. Voor de afwatering van de ten oosten van
het kanaal gelegen, van het electrisch gemaal afgesneden polders en poldergedeelten moet een tweede
gemaal worden gesticht, waarnaar het uit te malen
water door de bermsloot van den oostelijken kanaal-
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dijk kan worden toegevoerd, welke sloot daartoe
voldoend ruime afmetingen dient te verkrijgen.
Het ten oosten van het kanaal gelegen deel van
de Jutphaassche Wetering zal van die bermsloot
moeten worden gescheiden door een overloopschot
om te beletten, dat, in verband met de tamelijk
hooge ligging van de terreinen ten noorden van
die wetering, het water daarin te laag zou afloopen.
De door de Jutphaassche Wetering gescheiden deelen
der bermsloot moeten door een grondduiker onder
die wetering worden vereenigd.
De afwatering van het ten noorden van de Lek
en ten oosten van het kanaal gelegen Zandveld op
den Vaartschen Eijn kan blijven bestaan.
c.
Boezem van den G-ekanaliseerden
Holl andschen IJssel. — Het peil van den
boezem is gemiddeld 0.40 M.-+■ N.A.P., dus 0.80 M.
hooger dan dat van Amstellands boezem.
Bij de snijding met den Doorslag, welke gem een
ligt met den boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel, dienen daarom aan weerszijden
van het nieuwe kanaalvak schutsluizen te worden
gebouwd.
De boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel is zeer klein en loost door de uitwateringswaaiersluis te Haastrecht op den open Hollandschen
IJssel. Wanneer, bij stremming van de uitwatering
te Haastrecht door hooge buitenwaterstanden tijdens
stormvloed, de waterstand in den Gekanaliseerden
Hollandschen IJssel hooger wordt dan die in den
Vaartschen Rijn, dan openen zich de slechts naar
het noordoosten keerende deuren van de schutsluis
in den Doorslag te Jutphaas en heeft zoodoende
ook loozing op den Vaartschen Rijn plaats. Deze
loozing kwam vroeger minder voor dan in de laatste
jaren. Doordat namelijk verscheidene waterschappen,
loozende op den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel, hunne windwatermolens hebben veranderd
in stoomgemalen en het waterschap „de Hooge
Boezem onder Haastrecht” zijn bergboezem buiten
gebruik heeft gesteld, stijgt het water, indien de
loozing te Haastrecht tijdens hoog buitenwater is
gestremd, achter de sluis sneller dan vroeger het
geval was.
Deze loozing in buitengewone omstandigheden van
den boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel door de schutsluis in den Doorslag op dien
van den Vaartschen Rijn zal bij den nieuwen toestand niet meer mogelijk zijn. Daar die loozing op
geenerlei regeling of recht berust en slechts mogelijk
is, doordat die sluis niet van naar het zuidwesten
keerende deuren is voorzien, kan tegen opheffing
van de mogelijkheid tot loozing op den Vaartschen
Rijn geen bezwaar bestaan, terwijl daaraan bovendien
het voordeel is verbonden, dat de scheepvaart dan
niet meer zal worden bemoeilijkt door den sterken
stroom, welke tijdens die loozing in genoemde sluis
kan optreden.
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Het Vaartsche-Rijnpeil kau over het noordoostelijk
gedeelte van den Doorslag tot aan het nieuwe
kanaalvak worden doorgetrokken. De verkleining,
die de boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel ondergaat door de afsnijding van het noord¬
oostelijk deel van den Doorslag, is z66 gering, dat
deze op zich zelf beschouwd geen bezwaren kan
opleveren.
De op het af te snijden gedeelte van den Doorslag
uitslaande windwatermolen zal tot een ongeveer
0.‘20 M. hooger peil moeten opmalen, waartegen
geen bezwaar is. De door dien molen bemalen,
westelijk van het kanaal vallende, landen (zie bijlage 22) kunnen op het kanaal loozen.
De afwatering van het ten westen van de voorhaven gelegen deel van de Bossche Waard op den
boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel door den duiker in den IJsseldani kan onVeranderd blijven bestaan. Het oostelijk deel van de
Bossche Waard moet echter bij hooge Lekstanden
Avorden bemalen.
5.

Voorziening in de hehoeften van het scheepvaartverheer van de te doorsnijden laridstreeh.

a. Vleutensche Wetering. — Deze wordt
door een schutsluisje nabij het beginpunt van het
nieuwe kanaalvak hiermede in verbinding gebracht.
b. Leidsche Rijn. — Het ten westen van het
kanaal gelegen, hiermede in open verbinding komende
deel moet tot aan den op te ruimen Stadsdam, in
verband met de peilverlaging, 1.00 M. en verder
westwaarts tot aan de bovengenoemde bochtafsnijding
bij den Heldam voor zooveel noodig met 0.10 M.
verdiept worden. De vaartuigen, komende nit de
richting Leiden en bestemd voor Utrecht, volgen
het nieuwe kanaal noordwaarts en verder het bestaande Merwedekanaal.
c. Sloot op de grens tusschen de pol¬
ders Pape n dorp en Galecop en Jutphaassche Wetering. — De door het kanaal
gescheiden deelen van deze weteringen zullen door
schutsluisjes daarmede in verbinding gebracht moeten
Avorden.
d. Doorslag. — Op bladzijde 54 is reeds vermeld,
dat aan Aveerszijden van de snijding van het kanaal
met den . Doorslag in dit vaarwater schutsluizen
dienen te worden gebouwd. De bestaande schutsluis
in den Doorslag kan als regel openstaan of, indien
de eischen der militaire verdediging zich daartegen
niet verzetten, AVorden opgeruimd.
6.

Voorziening in de hehoeften van het verkeer
te land.

a. Kanaaldijken. — De wederzijdsche kanaaldijken zullen over de geheele ler.gte van het
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nieuwe kanaalvak van een verharden weg voorzien
dienen te worden.
5. L e i d s c h e weg. — Deze weg wordt over
ongeveer 2 K.M. lengte zuidwaarts omgelegd en
met eene hooge vaste brug over het kanaal gevoerd.
De brug verkrijgt eene breedte van 9 M. tusschen
de hoofdliggers en paden van 2 M. breedte, aan
weerszijden buiten de hoofdliggers uitgebouwd. De
opritten naar de brug verkrijgen eene helling van
70: 1. In den weg over den westelijken kanaaldijk
wordt eene vaste brug over den Leidschen Rijn
gemaakt; voorts wordt deze weg met den westelijken
oprit naar de hooge vaste brug over het kanaal
in den omgelegden Leidschen weg in verbinding
gebracht.
c. Galecopsche dijk. — De weg langs dezen
dijk wordt in de wegen over de beide kanaal dij ken
opgenomen. Hetzelfde geschiedt met eenige andere
wegen van minder belang.
d. N e d e r e i n d s c h e weg e n R ij k s w e g
langs den Door slag (IJsselsteinsche
weg). — Laatstgenoemde weg wordt noordwaarts
omgelegd en met eene hooge vaste brug van 9 M.
breedte tusschen de hoofdliggers en buiten de hoofd¬
liggers uitgebouwde paden van 1.75 M. breedte,
over het kanaal heen gevoerd, zooals op de situatieteekening van het nieuwe kanaalvak (bijlage 10) is
aangegeven. Tevens wordt gerekend op den aanleg
van eene trambaan voor enkel spoor tusschen Utrecht
en IJsselstein langs dezen weg en op genoemde
hooge vaste brug.
Het verkeer over den door het kanaal gesneden
Nedereindschen weg wordt langs de kanaaldijken en
over de hooge vaste brug heen geleid. Bovendien is
op het snijpunt van dien weg met het kanaal een
voetveer ontworpen.
e. L e k d ij k. — Op bladzijde 50 is reeds medegedeeld, dat ter voorziening in het verkeer over
den Lekdijk over het benedenhoofd van de nieuwe
schutsluis eene hooge vaste brug is ontworpen. Hooge
toegangswegen verbinden de brug met den Lekdijk.
7.

A ndere kanaa Iricli ting en.

Bij de bestudeering van het meest gewenschte
trac6 zijn in beschouwing genomen eenige ontwerpen
voor een Rijnvaartkanaal voor Amsterdam, verschenen, toen de verbetering van de Keulsche Vaart
aan de orde was. Hiervan zijn er twee, die den
boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel
snijden, nl. dat van den Hoofdingenieur J. A. A.
Waldorf en dat van „een Oud-officier.”
Het door Waldorf voorgestelde kanaal volgde
den Amstel tot den Groot-Duivendrechtschen polder,
waar het eigenlijke kanaal begon, om recht zuid¬
waarts door te loopen tot nabij de Hollandsche kade
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ten oosten van Kamerik. Van dit punt liep het kanaal
zuidoostwaarts op Mastwijk aan, om den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel ten oosten van Montfoort te
snijden, waarna het recht zuidwaarts doorliep en
de Lek te Jaarsveld en Ameide kruiste. Het deel
van Amsterdam tot de Lek werd in twee panden
gescheiden door de schutsluizen bij Mastwijk in den
noorderdijk van den Gekanaliseerden Hollandschen
IJssel. Het eerste pand had tot peil Amstellandsboezempeil, het tweede pand verkreeg hetzelfde peil
als de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.
Voor zijn „Ontwerp van een nieuwen waterweg
van Amsterdam naar de Waal" had de ,. Oud-officier”
zich o.a. de voorwaarde gesteld, dat het kanaal zoo
weinig mogelijk schutsluizen zou verkrijgen. Dit
ontwerp omvatte een kanaal, dat van het Noordzeekanaal bewesten Amsterdam om deze stad been,
daarna door verschillende polders in Amstelland
tot de Hollandsche kade onder Kockengen zou
loopen, om dan grootendeels deze kade te volgen
en daarna een kort vak van den Leidschen Rijn
van een punt even ten zuidwesten van het station
Harmelen tot aan de Haanwijkersluis. Verder was
het kanaal in zuidoostelijke richting ontworpen
langs den noordoostelijken dijk van den Gekanali¬
seerden Hollandschen IJssel, en zou den Doorslag bij
de Geinbrug snijden, om even ten westen van Vreeswijk den Noorder Lekdijk te bereiken. Van hier
tot het Amsterdamsche westelijke entrep&t zou het
peil van het kanaal Amstellands-boezempeil zijn.
Waar het kanaal den Doorslag sneed, moesten aan
weerszijden van het kanaal schutsluizen worden
gebouwd. Of ter voorziening in de watergemeenschap
tusschen het van den boezem van den Gekanali¬
seerden Hollandschen IJssel afgesneden deel van
den Doorslag en dien boezem nog een grondduiker
onder het kanaal zou worden gemaakt, wordt in
de brochure niet bepaald vermeld.
Wat de zuidwaartsche doortrekking van het met
Amstellands boezem gemeen liggende pand betreft,
gaan dit ontwerp en het door de Commissie aanbevolen plan van een nieuw kanaalvak tusschen
Utrecht en de Lek dus verder dan het plan van
den Hoofdingenieur Waldorp.
Bij het zoeken naar het gunstigste trace voor
het nieuwe kanaalvak tusschen het Merwedekanaal
beneden de sluizen te Utrecht en de Lek zijn nog
een tweetal andere kanaalrichtingen onderzocht, die
achtereenvolgens met eene bloklijn en eene streeppuntlijn op de bijlage 10 (in rood) en op de bijlagen
18, 21 en 22 (in zwart) zijn aangegeven.
Het trace volgens de bloklijn ligt westwaarts
van het electrisch gemaal N®. 1 van het waterschap
„Heycop genaamd de Lange Vliet” en snijdt den Ge¬
kanaliseerden Hollandschen en den Krommen IJssel.
Het door de streep-puntlijn aangegeven trac6 valt
van het noordelijke eindpunt tot ongeveer aan den
Neclereindschen weg samen met het eerstgenoemde
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trace, doch snijdt met eene ruime S-bocht den
Doorslag, zoodat hierbij doorsnijding van den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel is vermeden.
Voordeelen van deze kanaalrichtingen boven die
van het door de Coramissie voorgestelde kanaalplan zijn :
1“. De ten oosten van het kanaal gelegen, op den
Vaartsche-Rijnboezem loozende landen behoeven
niet afzonderlijk te worden bemalen, daar zij niet
van hun tegenwoordig gemaal worden afgesneden.
20. De ontoigening van eene langs den Taatschen
dijk gelegen strook grond, ten behoeve van den
kanaalaanleg volgens deze richtingen, zal minder
kostbaar zijn dan die van eene tusschen den Taat¬
schen en den Galecopschen dijk gelegen terreinstrook, daar deze laatste dwars door de tusschen
die dijken gelegen landerijen heen loopt en dientengevolge vole boerderijen van hun land worden
afgesneden.
Nadeelen van de met eene bloklijn aangegeven
kanaalrichting zijn:
lo. De uitmonding van de voorhaven in de Lek
is door hare minder stroomafwaarts gerichte ligging
minder gunstig voor de scheepvaart dan die van
de voorhaven in het door de Commissie aanbevolen
plan.
20, Een grondduiker onder het kanaal is noodig
ter vereeniging van de beide, door het kanaal gescheiden deelen van den boezem van den Gekanaliseerden Hollandschen IJssel benevens eene waterleiding langs de westzijde van het kanaal ter verbinding van den Krommen en den Hollandschen
IJssel, indien althans niet op andere, meer kostbare, wijze in de afwatering der van hunne loozing
afgesneden terreinen en in de verkleining van den
boezem ten gevolge van den kanaalaanleg moet
worden voorzien.
De met eene streep-puntlijn aangegeven kanaal¬
richting heeft de beide vorengenoemde nadeelen
niet, doch het bochtige verloop daarvan is voor
een zoo belangrijken scheepvaartweg als het hier.
betreft, een bezwaar.
Hoewel het uitvoeren van een van deze beide
richtingen vermoedelijk eenige besparing van kosten
zou medebrengen, zouden de mindere kosten van
het kanaal tegenover de kosten van het geheele
verbeteringsplan zoo weinig beteekenen, dat daarin
geen reden is te vinden, om aan eene voor de
scheepvaart minder gunstige oplossing de voorkeur
te schenken.
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8.

Voor- en nadeelen van de aanbevolen kanaalrichting.

Door den aanleg van het nieuwe kanaalvak zal
de diiur van de vaart tusschen Amsterdam en de
Lek worden verkort, doordat slechts eenmaal zal
behoeven te worden geschut, waar dit thans minstens
tweemaal en bij gebruik van de gekoppelde sluis
te Vreeswijk zelfs driemaal moet geschieden.
De scheepvaart van Amsterdam naar den Rijn
ondervindt daarentegen het nadeel, dat een langer
gedeelte van de Lek gevolgd en de schipbrug
gepasseerd wordt.
Dit nadeel ondervindt de scheepvaart tusschen
Amsterdam en Rotterdam langs het nieuwe kanaal¬
vak niet. Dat deze scheepvaart van tamelijk groote
beteekenis is, moge blijken uit het hieronder volgende
overzicht van de gedurende de maanden Juni 1913
tot en met Mei 1914 gedane waarnemingen betreffende de richting der door de Koninginnensluis te
Vreeswijk geschutte vaartuigen.
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9.

Verbinding van het nieuwe kanaalvak met
het bestaande kanaal nabij Vreeswijk.

Na den aanleg van het nieuwe kanaalvak zullen
de schepen, die Utrecht niet behoeven aan te doen,
voor het' meerendeel het vak Utrecht—Vreeswijk
van het bestaande Merwedekanaal (den Vaartschen
Rijn) mijden, indien althans aan de nieuwe Leksluis
door te drukke scheepvaart niet te veel oponthoud
ontstaat. De bestaande Koninginnensluis te Vreeswijk
zal dan in hoofdzaak nog slechts dienst blijven
doen voor de vaart tusschen de Lek en Utrecht.
Om na den aanleg van het nieuwe kanaalvak
deze sluis ook voor de doorgaande vaaid tusschen
de Lek en Amsterdam te kunnen benutten, zou
men haar met het nieuwe kanaal op Amstellandsboezempeil moeten verbinden en dus afscheiden
van het Vaartsche-Rijnpand. Daarbij zouden dan de
drempels van binnen- en middensluishoofd alsmede
de schutkolkbodems van deze sluis met ongeveer
1 M. verlaagd moeten worden. Afgezien van de
hooge kosten van dit moeilijk uitvoerbare werk, is
daaraan nog het nadeel verbonden, dat het buitensluishoofd eene grootere waterhoogte zou moeten
keeren, dan waarvoor het thans is ingericht, terwijl
het plan tevens zou vorderen eene ongewenschte,
meer oostelijke richting van het nieuw te maken
kanaal naar de nieuwe Leksluis.
Voor de scheepvaart naar Utrecht komt daar nog
het nadeel van een langeren omweg bij, terwijl
tusschen die stad en de Lek steeds tweemaal zou
moeten worden geschut.
Het maken van deze verbinding verdient daarom
geen aanbeveling.
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IV. Verhouding van het Rijk als beheerder van bet

Merwedekanaal tot het Hoogheemraadschap
Amstelland.
Volgens de met het Hoogheemraadschap Amstel¬
land bij de overeenkomst van 18 September 1891
getrofFen regeling worden de sluizen te Zeeburg
steeds geopend gehouden, zoolang de waterstand
op Amstellands boezem bij die sluizen hooger is
dan de waterstand op het Noordzeekanaal aldaar,
behoudens de bevoegdheid van den Staat om de
naar de zijde van Amstellands boezem keerende
deuren te doen sluiten in een der drie nagenoemde
gevallen :
P. bij eene ramp aan de waterkeei'ingen tegen
de Zuiderzee beoosten die sluizen ;
2*’. bij eene ramp aan den Noorder Lekdijk ;
3". indien het belang van ’s lands verdediging
het sluiten dier sluizen vordert.
De naar de zijde van het Noordzeekanaal keerende
deuren zullen worden gesloten en gesloten gehouden,
zoolang de waterstand op dat kanaal bij de sluizen
hooger dan 0.20 M. — N.A.P. en tevens hooger
is dan de waterstand op Amstellands boezem.
De bij deze overeenkomst vastgestelde regeling
heeft tot dusver tengevolge gehad, dat de sluizen
te Zeeburg gemiddeld niet meer dan 4 dagen per
jaar gesloten zijn, hetgeen voor de scheepvaart zeer
gerietelijk is.
In hoofdstuk I op bladzijde 13 is reeds gezegd, dat
hetgeraeen liggen van een deel van het Merwedekanaal
met Amstellands-boezemwateren voor de scheepvaart
het groote voordeel biedt, dat deze wateren overal,
waar zij door het kanaal gesneden worden, daarmede
in open gemeenschap staan.
Het nadeel, verbonden aan een gemeen liggen
met Amstellands boezem, is, dat het Rijk daardoor
niet vrij is om den waterstand op het Merwede¬
kanaal te regelen op eene wijze als voor de scheep¬
vaart en de kanaalbelangen het meest wenschelijk is.
Het opzetten van den kanaalstand kan in het
algemeen noodig zijn om een aan den grond gevaren
schip te doen loskomen, terwijl een bijzonder lage
waterstand gewenscht kan zijn voor het uitvoeren
van onderhouds- of herstellingswerken. Bij het Mer¬
wedekanaal beneden de schutsluizen te Utrecht kan
de kanaaldirectie een en ander niet doen zonder
medewerking van Amstelland.
Gok kan de boezem van Amstelland nu en dan
lager afloopen dan met het oog op de vaart van
groote en diepgaande schepen op het Merwede-

.
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kanaal wenschelijk is, tengevolge van de omstandigheid, dat de beide sluizen, waardoor Amsteiland
rechtstreeks op de Zuiderzee loost, zijnde de Diemerdammer- en de Tepenslotersluis, niet van ebdeuren
zijn voorzien.
Meer hinderlijk wordt bovenbedoelde onvrijheid
van het Rijk ten aanzien van de regeling van den
vpaterstand gevoeld, wanneer tot voeding van het
behedenpand water door de sluizen te Utrecht en
te Nigtevecht moet worden aangevoerd. Daarvoor
is krachtens artikel 14 van de keur van Amstelland
steeds vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden
noodig en deze wordt slechts onder bepaalde voorwaarden en alleen voor het tijdvak van 1 April
tot 1 October verleend.
De vraag rijst echter, of bovenbedoelde onvrijheid
van de kanaaldirectie ooit de belangen van de scheepvaart op het Merwedekanaal werkelijk ernstig benadeeld heeft.
Voorzoover kon worden nagegaan, heeft een lage
boezemstand slechts zelden de scheepvaart op het
Merwedekanaal belemmerd en dan nog alleen voor
het op zich zelf staande geval, dat twee zeer breede
en diep geladen schepen elkander niet konden voorbijvaren op eene plaats, waar het kanaal vermoedelijk
verondiept was.
Een zeer lage stand, die somtijds in een jaar niet
voorkomt, is 0.60 M. — N.A.P. Daarbij is de voor
de scheepvaart beschikbare diepte nog 3.10 M.,
terwijl de maximum diepgang, die thans wordt
toegelaten, 2.80 M. is.
In het tienjarig tijdvak 1905—1914 kwam aan
de sluizen te Zeeburg een stand van 0.70 M. —
N.A.P. of lager slechts eenmaal voor en wel in
Januari 1906. Die stand was 0.71 M. — N.A.P.
Bij Nigtevecht waren de laagste standen een 7-tal
centimeters lager, zoodat daar een stand van 0.70 M.
— N.A.P. of lager in genoemd tijdperk driemaal
voorkwam, ter diepte van achtereenvolgens 0.78, 0.72
en 0.73 M. — N.A.P.
Bij den zeer lagen stand van 0.78 M. — N.A.P.
is voor schepen van 2.80
diepgang op het
Merwedekanaal nog 0.12 M. water onder de kiel
beschikbaar; bij een behoorlijk aan profiel onderhouden kanaal kunnen zulke schepen nog varen
zonder aan den groncl te geraken Twee dergelijke
schepen van eenigszins aanzienlijke breedte kunnen
elkander dam echter niet voorbijvaren. In zulk een
geval moet een dier schepen zich aan den oever
vastmeeren.
De bovengenoemde lage standen kunnen telkens
slechts kort van duur zijn geweest, omdat zij werden
veroorzaakt door buitengewoon lage ebstanden bij de
loozingsmiddelen in de Zuiderzee en de wederaanvulling van den boezem snel tot stand moet zijn
gekomen door \\;ater uit het Noordzeekanaal en uit
den boezem zelf.
Dat op laatstgenoemd kanaal de waterstand voort-
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durend zooveel mogelijk op de uormale hoogte van
0.59 M. — N.A.P. wordt gehouden, is een omstandigheid, die zeer gunstig werkt, om den duur van
lage standen van Amstellands boezem te beperken.
Maar daar staat tegenover bet nadeel voor bet Noordzeekanaal, dat een lage boezemstand van Amstelland
ook daar een hinderlijk lagen stand, zij bet ook
voor korten tijd, zal kunnen veroorzaken.
Ten aanzien van de andere bezwaren, hiervoor
genoemd, kan worden opgemerkt, dat behoefte aan
opzetten van bet kanaal beneden de sluizen te Utrecht
zich nog nirnmer heeft doen gevoelen, behalve ten
behoeve van de militaire verdediging. Evenzoo bestaat
aan bijzonder lage waterstanden voor uitvoering
van onderhoudswerken weinig behoefte.
Uit het voorgaande moge blijken, en een 25-jarige
ervaring heeft dit ook bewezen, dat uit het gemeen
liggen van het Merwedekanaal met Amstellands
boezem geen ernstige bezwaren voor de scheepvaart
op het kanaal of voor de kanaalwerken voortvloeien.
A1 wordt dus, met het oog op de Rijksbelangen,
de behoefte om de regeling van den waterstand van
het Merwedekanaal zooveel mogelijk aan het gezag
van Amstelland te onttrekken, niet bijzonder sterk
gevoeld, zoo komt het toch wenschelijk voor om,
indien met het bestuur van het Hoogheemraadschap
in overleg rnocht worden getreden over de vergrooting van den boezem door de verbreeding van
het benedenpand van het kanaal en de doortrekking
van dat pand tot de nieuw te bouwen Leksluis,
dan ook te trachten, daarbij de noodige vrijheid
voor het Rijk te verkrijgen ten aanzien van de
regeling van den waterstand op het Merwedekanaal,
en met name te zorgen, dat ebkeeringen in de
uitwateringssluizen van Amstelland op de Zuiderzee
worden gemaakt en gebruikt, alsmede dat het voeden
van het kanaal tot handhaving van het kanaalpeil
door de sluizen bewesten Utrecht en te Nigtevecht
niet langer van den goeden wil van Dijkgraaf en
Hoogheemraden afhankelijk blijft.
In verband met hetgeen in hoofdstuk I op bladzijde 20 over de diepte der slagdrenapels van de schutsluizen te Zeeburg wordt gezegd, is het wenschelijk,
bij dat overleg met Amstelland overeen te komen,
dat de ebkeeringen in de uitwateringssluizen zoodanig
moeten worden gebruikt, dat de waterstand van
Amstellands boezem nabij die schutsluizen zoo min
mogelijk daalt beneden 0.50 M. — N.A.P.
Mochten onverhoopt zoodanige regelingen door
bezwaren van de zijde van Amstelland niet tot stand
zijn te brengen, dan rijst de vraag of zulks administratief mogelijk zou zijn zander medewerJcing van
het Hoogheemraadschapsbestuur zelf.
Voorzoover de keur daarbij betrokken is, zou deze
ter vernietiging door de Koningin moeten worden
voorgedragen krachtens artikel 19 van de wet van
20 Juli 1895 (Staatsblad
139) op grond van strijd
met het algemeen belang.
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Van dit uiterste middel zal echter vermoedelijk
niet spoedig gebruik worden gemaakt.
Het te laag afloopen van den boezem door bet
ontbreken van ebdeuren of schuiven in de uitwateringsslaizen aan de Zuiderzee zou ook kunnen worden
belet, door het Hoogheemraadschap te dwingen,
bedoelde noodzakelijke waterstaatswerken aan te
leggen en te gebruiken, krachtens artikel 38 der
wet van 10 November 1900 {Staatsblad No. 176).
Daartoe zou dan als vaststaande moeten worden
aangenomen, dat het al te laag afstroomen van het
boezemwater ook in het belang van het waterschap
zelf moet worden belet.
Het bezwaar van het te laag afloopen van Amstellands boezem zal echter zijn opgeheven, indien
tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de
Zuiderzee mocht worden overgegaan op den grondslag van het 9 September 1916 aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal aangeboden wetsontwerp,
aangezien na de voltooiing van dit groote werk de
zeer lage Zuiderzeestanden zonder twijfel tot het
verleden zulJen behooren.
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V. Begrooting van kosten.
In de als bijlage 3 hierachter opgenomen begroo¬
ting van kosten der voorgestelde werken zijn afzonderlijk geraamd :
%

Onder A, P. De kosten van verruiming van bet
kanaalvak van Amsterdam tot de spoorwegbrug in
de lijn Gouda—Utrecht tot een bedrag van
/ 4 700 000.—, waarbij, overeenkomstig hetgeen op
bladzijde 26 is vermeld, aangenomen is dat de in dat
kanaalvak gelegen draaibruggen voorloopig behouden
blijven. In den post voor grondaankoop zijn in deze
begrooting echter begrepen de onteigeningskosten
van de nabij die bruggen gelegen terreinen, welke
ingenomen zouden moeten worden, indien zich bij
toeneming van bet verkeer met grootere schepen
de behoefte zou doen gevoelen, de draaibrug in
den Muider straatweg door eene hooge vaste brug
te vervangen, nabij bet Smal Weesp eene derde
doorvaart-opening, met grootere wijdte en diepte
dan de beide aanwezige te maken en de overige
zes draaibruggen benevens de hooge vaste voetbrug
te Nieuwersluis door bruggen met grootere wijdte
en doorvaartdiepte te vervangen.
Wat bet grondwerk betreft, is er voorts op gerekend, dat bet kanaal wederzijds de draaibrpggen
tot nabij deze kunstwerken op bet voile verruimde
profiel wordt gebracht, met uitsparing echter van
de terreinen, waarop de voorloopig in stand te houden,
bij die draaibruggen behoorende dienstwon ingen zich
bevinden en die, waar de landwaarts van de tegenwoordige kanaaldijken te bouwen landhoofden der
in de toekomst te maken bruggen zullen komen te
liggen. Het bouwen van deze landhoofden zal dan
in een fundeeringsput zonder kistdammen kunnen
geschieden.
Op de onder het lengteprofiel op bijlage 5 voorkomende schematische voorstelling is aangegeven,
hoe de oever- en bodemlijnen van het verruimde
kanaal ter plaatse van de draaibruggen aan die van
het bestaande kanaal aldaar aansluiten.
Onder A, 2®. De kosten van de werken, welke
zullen zijn uit te voeren, wanneer ook de bovengenoemde vaste brug, de derde doorvaart met ophaalbrug bij het Smal Weesp en de hefbruggen
zullen worden gemaakt, tot een bedrag van
fl 700 000.—•• Met uitzondering van de kosten van
het grondverzet ten behoeve van de derde doorvaart
nabij het Smal Weesp zijn die ten behoeve van de
bruggen in de bouwkosten hiervan opgenomen.
De oever- en bodemlijnen van de te maken derde
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doorvaart iiabij het Smal Weesp zijn in de op
bijlage 5 voorkomende schematische voorstelling
aangegeven.
Onder B, De kosten van het nieuwe kanaalvak
van de spoorwegbrug in de iijn Gouda—Utrecht tot
de Lek beneden Vreeswijk tot een bedrag van
f 7 100 000.—. Hierin zijn opgenomen de kosten
van eene hooge vaste brug in den Vleutenschen weg.
•

De kosten van de geheele verbetering van den
scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek bedragen dus / 11 800 000.—, wanneer genoemde
bruggen niet worden verbeterd en / 13 500 000.—,
wanneer ook tot deze verbetering wordt overgegaan.
De bij het opmaken van deze begrootingen gebruikte eenheidsprijzen zijn die, welke v66r den
oorlog golden.
Utrecht, Maart 1917.
De Voorzitter,

J. C. RAMAER.
De Leden,

H. WORTMAN.
W. K. DU CROIX.
C. A. J.OLLES.
P. J. VAN VOORST VADER Jr.
W. F. DRUYVESTEYN.
De Secretaris,

H. L. SWART.
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Bijlage 1.

Afschkift.

Cominisfiift van advies in zake verbetering van den scheepvaartweg van
Amsterdam naar de Lek.

No. 34.

’s-Gravenhage,

4 Maart 1916.

BeschiJcMng dd. 14 Augustus 1915
iV”. 277 Afd. Waterstaat.

Bij de Commissie is gedurende haren arbeid de vraag gerezen, of zij
Uwer Excellentie’s opdracht zoodanig heeft op te vatten, dat een kanaaltrac6 ontworpen zal worden, waarin het met den 'boozem van Amstelland
gemeen liggend pand wordt doorgetrokken tot de Lek, zoodanig, dat er 6§n
pand van het Merwedekanaal tusschen die rivier en Zeeburg tot stand komt.
In de haar verstrekte opdracht wordt wel gezegd, dat van nabij den
spoorweg Gouda—Utrecht tot de Lek een nieuw kanaal zal zijn aan te
leggen, doch niet dat dit geheele kanaal hetzelfde peil zal moeten hebben.
Beleefdelijk verzoek ik Uwe Excellentie, mij te widen mededeelen,
wat in deze Uwe bedoeling is.
De Inspecteur-Generaal van den
Rijkswaterstaat,
Voorzitter der Commissie,
(get.) J. C. RAMAER.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van
Waterstaat.

68
Apschript.

Bijlage 2.

MINISTERIE VAN WATERSTAAT.
L’^. L.
Apdeeling Waterstaat.
’s-Gravenhage, 22 Maart 1916.

„ . ^
Bencht op schrpyen van 4 Maart
1916, n". 34, betretfende
Commissie Merwedekanaal.

In antwoord op Uw aangehaald schrijven heb ik de eer U mode te
deelen, dat bet, in overeenstemming met de daaromtrent reeds gevoerde
briefwisseling

—

referte

aan

Uw scbrijven van 22

September 1914,

no. 2965 —, in de bedoeling van mijn opdracbt lag, dat een kanaaltrace
zal worden ontworpen, waarin bet met den boezem van Amstelland gemeen liggend pand wordt doorgetrokken tot de Lek, zoodanig, dat er een
pand van bet Merwedekanaal tusschen die rivier en Zeeburg tot stand komt.
Hiervan werd in mijne beschikking van 14 Augustus 1915, n°. 277,
geen melding gemaakt en daardoor is de daarbij ingestelde Commissie vrij
in de keuze van eene andere oplossing, als deze baar meer doelmatig zou
voorkomen.

De Minister van Waterstaat,
(get.) C. LELY.

/

Aan
den Heer Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat in de 2e Inspectie, Voorzitter
der Commissie in zaJce verbetering van
het Merwedekanaal.
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Bijlagk 3.

BEGROOTING VAN KOSTEN.
A. Vermiming Tan liet kanaalvak van Amsterdam tot de spoorwegbrng

in de lijn €roada—Ctrecht.

O M S C H R IJ V I N G.

BEDRAG.

1. Grondaankoop.
120 H.A. met inbegrip van 5 pCt. voor overhoeken en schadesnijdingen
4 / 5000.— de H.A.. . .

/

600 000.—

2. Vergoeding voor opstallen.

„

200 000.—

„

414 000.—

8. Grondverzet.
Uitgraven of baggeren en verwerken in de kanaaldijken 1035 000 M’. d
f 0.40 de
.
Uitgraven of baggeren en vervoeren buiten het werk 2 281500
a
/ 0.60 de RP.

„ 1 368 900.—

4. Kleikist.
260 000
klei a / 1.50 de AP.
(met inbegrip van het baggeren van de sleuf).

„

390 000.—

5. Boordvoorziening.
Boordvoorziening in hoofdzaak langs den oostelijken kanaaloever over eene
lengte van 34 810 M. oever a / 15.— de M.

.522 150.—

6. Voorziening in de afwatering.
Blectrische bemaling./
Grondduiker onder de Nieuwe Wetering.„
„
voor de Stadswetering onder Loenen en den
Heycop.
. . . . „
Grondwerken ter verbinding van de Stadswetering onder
Loenen met den Hejmop.„
Grondduiker in den Haarrijn.„
„
„
„
molenvliet van het waterschap
Maarssenhroek..
Grondduiker in de Proostwetering.„

82 500.—
7 500.—
100 000.—
20 000.—
75 000.—^
70 000.—
80 000.—

435 000.—

7. Ponthavens.
Verplaatsen van 9 ponthavens ^ / 2 000—./
,,
„ 6 pontwachterswoningen S,/5 000.—. . . . „

18 000.—
30 000.—
48 000.—

8. Inlaatslnisje der Militaire Genie in den Garsterpolder.

8 000.—

Kaaimuren ter verruiming van het kanaalprofiel onder de 3 vaste spoorwegbruggen over eene gezamenlijke lengte van 420 M. ^ / 250.— de M.

105 000.—

9.

10. Wegen.
Opbreken bestaande grindwegen, hoofdzakelijk gelegen op den oostelijken
kanaaldijk, vervoeren en verwerken van afkomende bouwstoffen onder
bijlevering van nieuwe, totaal 22 800 M. 4 f 3.— de M. /
68 400.—
Omleggen van den Rijksweg Amsterdam—Utrecht in de
gemeente Zuilen over 1000 M. lengte a f 15.— de M. . „
15 000.—
83 400.—
Over te brengen

f 4 174 450.—
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O M S C H R IJ V I N G.

BED RAG.

Overgebracht

/ 4 174 450.—

11. Rflswerk met bestorting voor de nieuwe kanaaldijken in het Nieuwediep
en den Diemen met herzetten van steenglooiingen.

2 000.—

12. Beschoeiingen bij den Overdiemer watermolen en bet stoomgemaal van
bet waterschap Maarssenbroek.

8 000.—

13. Verplaatsen van afstands- en meerpalen, telefoonlijn, brugjes, afsluithekken,
buizen in de bermslooten onder de uitreden naar de landerijen en van
de los- en laadplaatsen.

„

40 000 —

14. Verlengen en dieper leggen van onder den kanaalbodem gelegen electrische
kabels enz.

„

20 000.—

Voor onvoorzien ongeveer 10 pCt.

„

455.550.—

Totaal.

/ 4 700 000.—

Indien de over bet kanaal tusscben Zeeburg en den spoorweg Gouda—
Utrecbt gelegen draaibruggen vervangen worden door bruggen met
grooter doorvaartwijdte en -diepte, dan moeten de kosten der kanaalverruiming worden vermeerderd met die der bieronder genoemde werken.
De onteigening is begrepen in bovengenoemden post voor grondaankoop.
Hooge vaste brag met bykomende werken in den Muider straatweg.
Lengte overspanning 90 M.
Breedte tusscben de boofdliggers 9M. (waarbij gerekend is op tramverkeer).
„
der trottoirs 1.75 M.
Onderbouw.
f 140 000.—
Bovenbouw.„ 1,50 000.—
Opritten.„ 194 000.—
Omlegging van de Muider Trekvaart over 1500 M. • • „
36 000.—
/
Zes hef bruggen met bijkomende werken (te Nigtevecbt, Loenen, Nieuwersluis, Breukelen, Maarssen en Zuilen) 4 f 125 000.— bet stuk . . . .
Doorvaartwijdte 40 M.
Breedte tusscben de boofdliggers 4 M.

520 000.—
750 000.—

Derde doorvaart, waarover eene opbaalbrug met waterkeering naby bet
Smal Weesp.
Grondverzet.f
Opbaalbrug met waterkeering en bijkomende werken . . „
Doorvaartwijdte 16 M.
Breedte tusscben de leuningen 4 M.
Opbaalbrug over bet Smal Weesp verplaatsen

30 000.—
160 000.—

20000.—
„

210 000.—

Verplaatsen van zes dubbele dienstwoningen (bij bet Smal Weesp, te
Nigtevecbt, te Loenen, te Nieuwersluis, te Maarssen en te Zuilen)
i / 10 000.— bet stuk.

„

60 000.—

Voor onvoorzien ongeveer 10 pCt.

„

160 000.—

Totaal

f 1 700 000.—
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B. JTieuw kanaalvak van de spoorwegbrug in de Hin Cronda—Utrecht
tot de Uek beneden Vreeswyk.

BEDRAG.

O M S C H R IJ V I N G.

1. Grondaankoop.

j

150 H.A. a / 5000.— de H.A.I /
2. Vergoeding voor opstallen.

»

750000.—
80 000.—

j

3. Grondverzet.

Uitgraven en verwerken in de kanaaldijken 1250000
j
a / 0.40.f 500 000.— I
Uitgraven en vervoeren buiten het werk 2 400000 M^.
I
a f 0.60 .,,1440 000.— !

„ „
„ 1 940 000.—

4. Boordvoorziening.
Boordvoorziening langs beide oevers van het kanaalvak over eene lengte
van 10 140 M. kanaal a f 30.— de M.

304 200.—

5. Verharding op de kanaaldyken en op den omgelegden Lekdyk.
(Breedte der verharding 4 M.) Totaal 88 000 M^. a f 1.50 de M’.

132 000.—

6. Bestrating op de omgelegde wegen en verharding van de rpwiel- en
voetpaden langs die wegen.

Vleutensche weg..
Leidsche weg

.

Breedte der
bestrating.

Breedte der
verharding.

5 M.

2x3 M.
2x3 „

..

IJsselsteinsche weg.

2x3 „

5

Totaal aan bestrating 32 000 M“. a f 2.50 de M*. .
„
„ verharding 28 000 „ ,, „ 1.25
„ .

.
.

.
.

/
„

80 000.35 000.116 000.—

7. Hooge vaste brag in den omgelegden Vlentenschen weg.
Lengte overspanning 60 M.
Breedte tusschen de hoofdliggers 6.5 M.
„
der trottoirs 1.5 M.
Onderbouw.
Bovenbouw.
8. Scheepvaart-

f 9J 000.„ 56 000.147 000.

tevens waterdoorgang onder den omgelegden Vlenten¬

schen weg.
Verlenging van den duiker met doorvaartwijdte van 3.60 M.
9. Vaste brug in den omgelegden Vlentenschen weg.
Doorvaartwijdte 4 M.
Breedte tusschen de leuningen 9.50 M.
Onderbouw.
Bovenbouw.
Over te brengen

f
„

12 000.—

7 700.2 300.10 000.—

f 3 490 200.-
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O M S C H R IJ V I N G.

Overgebracht
10.

BEDRAG.

.

Schutsluis in de Vleutensche wetering met vaste brng over het
sluishoofd benevens dienstwoning.
Doorvaartwijdte 2.75 M.
Diepte bovenslagdrempel 1.15 M. — N.A.P.
„
benedenslagdrempel 1.80 M. — N.A.P.
Lengte schutkolk 16.50 M.
Breedte van de vaste brug tusschen de leuningen 5 M.
Schutsluis en onderbouw der brug.f
Bovenbouw der brug.„
Dienstwoning.
,

f 3 490 200.-

beneden-

16 300.—
1 200.—
5 000.—
22 500.—

11.

Vaste brug in den westelyken kanaaldyk over den Leidschen Ryn met
omlegging hiervan over 270 M. lengte.
Breedte tusschen de leuningen 5 M.
Doortvaartwijdte 7.75 M.
Grondverzet...f
Onderbouw der brug.,,
Bovenbouw ,,
..

5 00(t.—
7 000.—
2 500,—
14 500.—

12. Vaste brug in den Leidschen weg over den molenvliet van het electrisch
gemaal No. 1 van het waterschap „Heycop genaamd de Lange Vliet”.
Breedte tusschen de leuningen 5 M.
Onderbouw.f
Bovenbouw..

6 200.—
1 200.—
7 400.-

13

Hooge vaste brug in den omgelegden Leidschen weg met twee aansluitende overspanningen van de kanaaldyken.
Lengte groote overspanning 63 M.
Breedte tusschen de hoofdliggers 9 M.
„
der trottoirs 2 M.
Lengten der overspanningen van de kanaaldijken 6.5 M. en 9 M. bij eene
breedte van 13 M.
Onderbouw.f
Bovenbouw.

140 000._
100 000.—

240000.—

14. Grondduiker onder het kanaal in den molenvliet van het electrisch
gemaal No. 1 van het waterschap „Heycop genaamd de Lange Vliet”.

, 33 000.—

(Doorstroomingsprofiel 3.5 M’.)
15. Duiker in den omgelegden Leidschen weg.

1 800.—

(Doorstroomingsprofiel 0.75 M'®)
16. Electrisch gemaal voor de bemaling van het oostelyk afgesneden deel
van het waterschap „Heycop genaamd de Lange Vliet”.
Pompen en motoren van een gezamenlijk vermogen van 55 P.K. met
inbegrip van buisleiding...f \1500._
Pompgebouw ..„
7 000.—
24 500.—
17. Twee schutsluizen in de sloot op de scheiding tusschen de polders
Galecop en Papendorp met vaste bruggen over de benedensluishoofden
benevens dieustwoningen (als onder 10).
Totaal 2 X f 22 500 .
Over te brengen

45 000.—
f

3 878 900.-
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f 8 878 900.—

Overgebracht.
18

Twee schutsluisjes in de Jntphaassche wetering met vaste bruggen over
de benedensluishoofden benevens dienstwoningen (als onder 17) . . .

„

45 000.—
6 000.—

19. Grondduiker in de oostelpke bermsloot onder de Jutphaassche wetering.
(Doorstroomingsprofiel 2 RP.)
20. Hooge vaste brug in den omgelegden IJsselsteinschen weg met twee
aansluitende overspanningen van de kanaaldpken.
Lengte groote overspanning 63 M.
Breedte tusschen de hoofdliggers 9 M. (waarbij gerekend is op tramverkeer).
Breedte der trottoirs 1.75 M.
Lengte der overspanningen van de kanaaldijken 6.5 M., bij eene breedte
van 11.50 M.
Onderbouw./ 140 000.—
Bovenbouw.. 100 000.—

240 000.—
3 900.—

21. Drie duikers onder den omgelegden IJsselsteinschen weg k fl 300 bet stuk.
(Doorstroomingsprofiel van elk der duikers 0.75 M^.)
22. Twee schutshxizen in den Doorslag met ophaalbruggen over de beneden¬
sluishoofden benevens dienstwoningen.
Doorvaartwijdte 6.25 M.
Diepte bovenslagdrempel 1.75 M. — N.A.P.
„
benedenslagdrempel 2.75 M. — N.A.P.
Lengte schutkolk 50 M., breedte 12 M.
Grondverzet . ..f 14 800.—
Schutsluis en onderbouw der brug.„ 101 600.—
Bovenbouw der brug.„
3 600.—

\

Per schutsluis.f 120 000.—
Totaal 2 X /■ 120 000.—./ 240 000.—
Twee dubbele dienstwoningen a f 10 000.— het stuk . . .
20 000.—•
260 000.—
23. Electrisch gemaal voor de Bossche waard.
Pomp met motor van 3 P.K. met inbegrip van buisleiding. f
Pompgebouw..

1500.—
3 500.— [
5 000.—
I

24. Bykomende werken.
Sloopen van den Stadsdam, den Heldam en de draaibrug in den
Vleutenschen weg, werken bij den Heldam, uitwateringen in de kanaal¬
dijken, buizen in de bermslooten onder de uitreden, afsluithekken, enz.

85 000.—

25. Schutsluis by de Lek met vaste brug over het benedensluishoofd.
Grondverzet.f 115 500.—
Bronbemaling.
76 200.—
Pundeering van het sluisgebouw.,,373 300.—
Stortebed van zuilenbasalt.,,31 500.—
Over te brengen

.

...

f 596500. —

f 4 523 800.—
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Overgebracht
Opgaand werk .
Remmingwerken.
Sluisdeuren.
Toldeuren en schuiven ..
Brug over het benedensluishoofd.
Electrische bediening en verlichting . . . .
Dienstwoningen.
Meerpalen.
Steenglooiingen.
Deurenloods met hefwerktuig.
Bijkomende werken.

f 596 500.— I

f 4 523 800.—

„ 555 800.—
„ 275 300.—
„ 71300.„

6 200.—

„
„
„
„
„
„
„

13 700 —
204 000.—
31500.—
4 800.—
78 700.—
27 300.—
28 600.—
1 893 700.—

Voor onvoorzien ongeveer 10 pCt.

682 500.—
Totaal

f 7100 000.—

75

Overziclit der bijlag*en.
De bijiagen I, 2 en 3 zijn achter in bet verslag opgenomen, de overige bijiagen
gaan afzonderlijk daarbij *).

1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

Brieven.
Begrooting van kosten.
Normaal dwarsprofiel.
Lengteprofiel kanaalvak Zeeburg—Utrecht.
Dwarsprofielen kanaalvak Zeeburg—Utrecht.
Type kanaalboordvoorziening.
Type hefbrug.
Situatiekaart der grondduikers onder het kanaalvak Zeeburg—Utrecht.
Situatie nieuw kanaalvak op schaal van 1 : 10000.
Lengteprofiel nieuw kanaalvak.
Dwarsprofielen nieuw kanaalvak.
Situatie schutsluis bij de Lek.
Grondboringen.
Schutsluis bij de Lek. Lengtedoorsnede.
„
„ „
„
Plattegrond.
„
„ „
„
Dwarsdoorsneden.
Topographische kaart op schaal van 1 ; 25000, waarop de verbreeding van het kanaalvak Zeeburg—Utrecht en de plannen van
het nieuwe kanaalvak met enkele lijnen zijn aangegeven.
Waterstaatskaart, waarop het Merwedekanaal is aangegeven.
Op de kaarten 21 en 22 zijn ook de plannen van het nieuwe kanaalvak
met enkele lijnen aangeduid.

■ *) Opmerking. De bijiagen 18 tot en met 22 zjjn niet voor vermenigvuldiging vatbaar,
waarom zji alleen bij het voor den Minister van Waterstaat en voor het archief der Commissie
bestemde exemplaar van het verslag zijn gevoegd.
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Instelling van de Commissie.
1
Instelling van subcommissien.
1
Vergaderingen.3
Tijdelijk personeel.3
I. Eischen voor het scheepvaartverkeer thans en In de naaste toekomst
^.Grootst toe te laten vaartuig

.

4

1.

Toeneming van de grootte der Rijnschepen sedert den aanleg

2.

van het Merwedekanaal.4
Grootst toe te laten vaartuig, waarvoor het kanaal moet
worden ingericht.
5

R. Kanaalprofiel.

5

1. Grootte en vorm van het kanaalprofiel.5
2. Verhouding tusschen den inhoud van het ingedompelde
grootspant en dien van het natte kanaalprofiel bij het
bestaande kanaal.
6
3. Verhouding tusschen ingedompeld grootspant en nat kanaal¬
profiel, voorgesteld op internationale scheepvaartcongressen.
7
4. Verhouding bij buitenlandsche kanalen.7
5. Verhouding, aan te nemen voor het verruimde Merwede¬
kanaal .8
6. Vaardiepte bij buitenlandsche kanalen.
9
7. Kanaalprofiel voor het verruimde Merwedekanaal
... 10
8. Vrije hoogte boven den kanaalwaterspiegel.10
C. Peil van

het kanaal.

.

,

.

.

13

J). K u n s t w e r k e n...15
1. Schutsluis bij de Lek.
15
a. Bestaande Koninginnensluis.15
b. Doorvaartwijdte der nieuwe schutsluis.15
c. Slagdrempeldiepten.15
d. Bovenkant der sluishoofden, deuren en schutkolkmuren. 17
e. Schutkolk.18
2. Schutsluizen te Zeeburg.20

