MEM OKIE behelzende eene beschrijving
van den waterstaatkundigen toestand van
de Vechtstreek, benevens beschouwingen
en voorstellen nopens de aantewenden
middelen tot verbetering
Het is een algemeen erkend feit, dat de waterstaatkundige Geschiedkuntoestand van de Vechtstreek dringend verbetering eischt. Dedlg overzlchtoplossing der vraag, hoe daartoe te geraken, heeft reeds meerraalen een punt van ernstige overweging uitgemaakt.
Alvorens tot het beschrijven van dien toestand overtegaan,
komt het niet ondienstig voor, een kort overzicht te geven van
de verschillende beschouwingen omtrent de gesteldheid van de
rivier de Vecht ais boezem en afvoerweg van het hemelwater
voor eene uitgebreide landstreek in de provincien Utrecht en
Noord-Holland, en nopens de middelen, die noodig werden geoordeeld, om eene gewenschte verbetering tot stand te brengen.
Het zal voldoende zijn zich daartoe te bepalen tot het mededeelen van enkele feiten, die het noodige licht verspreiden over
den loop dezer belangwekkende aangelegenheid in het laatste
dertigtal jaren, voor zooverre deze zijn te kennen uit de officieele bescheiden en gedrukte stukken, daarover verschenen,
alsmede van de beschouwingen, daarin voorkomende, die ten
grondslag hebben gestrekt tot het voorstellen der noodig geachte verbeteringen.
Naar aanleiding der onderhandelingen van de Regeering met Oommisaic
Utrecht en Noord-Holland in 1851 geopend, in verband met het
verleenen van subsidie voor eene door het Rijk ten behoeve
der scheepvaart uittevoeren verdieping van de Vecht, werd door
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de Staten van Utrecht eene Goramissie tot onderzoek in bet
leven geroepen, die in baar rapport van 26 Juli 1853 adviseerde
voor bet verleenen van subsidie in de kosten tot verbetering
van de Vecht als scbeepvaartkanaal, en de aandacbt der Hooge
Regeering wenschte gevestigd te zien op de verdere voltooiing
van de Vecht en op bet zoo gewicbtige punt der Muidersluis
als uitwatering voor de Vechtlanden.
Bapport
In genoemd jaar was reeds de toestand van de Vecht als
iloofd'Ingen. ,
ran Utrecht boezemwater ernstig ter sprake gebracht in bet rapport aan
1851. Gedeputeerde Staten van Utrecht van den Hoofd-Ingenieur

Commissie
van 1861.

Jhr. J. Ortt van Schonauwen, betrekkelijk de verbetering van
den Usel, waarin als verbeteringsmiddelen voor de Vecht werden
aangegeven o. a.:
1° bepaling van een Vechtpeil voor de molens der fabrieken
te Utrecht;
2° vaststelling van een maalpeil voor de watermolens langs
de Vecht, en
3° stichting van een stoomgemaal te Muiden.
In 1861 kwam de Vechtkwestie meer op den voorgrond,
toen
3
’
n
m de zitting der Staten van 5 November van dat jaar een
voorstel inkwam van vijf leden, strekkende om al de polders,
uitwaterende in de rivier de Vecht, onder een heemraadschap
te brengen, en om te besluiten tot de benoeming eener Gommissie van 7 leden, ten einde te onderzoeken:
„In boeverre zij de wenschelijkheid van de opriehting van
„een heemraadschap van de Vecht erkent.
„Indien zij van de wenschelijkheid overtuigd is, in hoeverre
„zij de uitvoering mogelijk acht, en
„Qp welke grondslagen deze opriehting casu quo zou he„hooren te berusten.”
De aanleiding tot het voorstel was de ongeregelde toestand,
waarin de Vecht geacht werd te verkeeren; in dat stuk worden
uitvoerig de gronden ontwikkeld, die voor de opriehting van
een heemraadschap pleiten, en kan als zoodanig de kennisneming van het voorstel ook met het oog op eene toekomstige
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regeling zijn nut hebben (zie daartoe bladz. 72 en vervolg der
Winterzitting van 1861).
In bet rapport der Gommissie komt een geschiedkundig
overzicht voor van den loop der Vecht en de daarin sedert de
vroegst bekende tijden ontstane veranderingen, dat in verband
met de onderwerpeiijke kwestie van genoegzaam belang wordt
geacht bier te doen volgen.
Oudtijds liep de Neder-Bijn als algemeene rivier tot aan GeschiedtunWijk bij Duurstede, vervolgde zijn loop langs den Krommen
aln^ioop
der Vecllt
Rijn tot aan Utrecht, en vloeide westwaarts van de stad naar
'
den Ouden Rijn. De Vecht bad haar oorsprong ten zuid-oosten
van de stad, volgens sommigen bij bet dorp Vechten, waarschijnlijk als een tak van den Rijn, volgens anderen ontstond
zij achter de gronden van Oudwijk, en vloeide van daar noordwaarts tot op de hoogte van bet Convent der Gartbuizers.
In de 9e eeuw was de Vecht eigendom van bet kapittel van
St. Maarten te Utrecht. De tol op de Vecht te Muiden werd
in 953 door Keizer Otto afgestaan aan Baldrick, Bisschop van
Utrecht. I ijdens bet sluiten der Unie van Utrecht kwam de
opbrengst van dien tol nog aan de Staten van Utrecht.
De stad Utrecht nam van ouds af ook belangrijk aandeel in
de verbetering der Vecht. In 1338 deed zij bet kanaal, vanaf
de Weerdpoort tot voorbij de Roodebrug, benevens de buitengrachten om de stad graven, tot verbinding van den Krommen
Rijn met de Vecht. Reeds lang te voren, in 1148, had zij de
vaart van Utrecht naar Vreeswijk doen graven, terwijl de dam,
die de vaart van de Lek afscheidde, in 1373 op kosten der
stad door eene sluis werd vervangen. Ook de Nieuwe Vecht,
tusschen Vreeland en den Hinderdam, is van 1629 tot 1631
door en ten koste van de stad gegraven. Dientengevolge is
nog heden ten dage de brug te Nederhorsl den Berg voor de
helft baar eigendom.
Voor rekening der stad Utrecht werd verder in 1609 de
Weerdsluis aangelegd met bet doel, om in bet belang der
scheepvaart water op den Vaartschen Rijn te houden.
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Ook de Provincie nara nu en dan in het belang van de
scheepvaart en de waterlossing bare maatregelen. Op kosten
der Provincie werd in 1602—1604 de Vaartsche Rijn verdiept.
Een College van Watergraaf en zes, later drie Deputaten,
voerde schouw in de Vecht, Nieuwe Grift, Vaartschen en Krommen Rijn. Het College zorgde voor het handhaven der bepalingen op bet diepbouden, bet snijden enz. der rivieren, ten
laste der gehoefslaagde gemeenten. Het gaf vergunning tot bet
maken en verleggen van steigers, schuitenhuizen, koepels of
speelhuizen, in de Vecht uitstekende, tot het leggen van houtvlotten en het maken van uitwaterende sluizen op den boezem.
Tijdens de Fransche overheersching in 1810 schijnt dit College
(1599—1810) feitelijk te zijn opgeheven.
De bouw van de Weerdsluis werd voornamelijk ondernomen
met het doel, om water te houden op het bovenpand, en had
daarom gunstig kunnen zijn voor den toestand der Vechtlanden,
omdat zij het veelvuldig inlaten van water te Vreeswijk overbodig maakte, zoo niet de oprichting van watermolens eene
tegenovergestelde uitwerking had veroorzaakt.
Die molens leverden aan de Stadskas niet onbelangrijke baton
op. Een volmolen te Vreeswijk betaalde jaarlijks eene paeht
van f 850.—. Evenwel werd in 1649 wegens het onophoudelijk
waterverbruik, gepaard met hooge waterstanden, tot het tijdelijk stilstaan van den molen besloten. Later werd het gebruik
van den molen aan Stadspeil onderworpen, en eindelijk werd
een accoord met de geerfden tot afkoop en amotie van den
molen tot stand gebragt.
Nog heden ten dage bestaan de beide molens op het Oosleren die op het Wester sir oompje, nabij de Weerdsluis, welke aan
de waterlossing schadelijk zijn.
Eene andere met de waterlossing strijdige behoefte moest
in vroeger tijd door de Vecht bevredigd worden, te weten het
verschaffen van zoet water aan Amsterdnm, door middel van
waterschuiten. In 1798 beklaagde zich die stad, dat de waterschuiten tot boven Loenen moesten varen, daar het water lager
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brak was tengevolge van het weinig inlaten van water te
Vreeswijk.
Sedert is een geheel nieuw tijdperk ingetreden, een tijdperk,
waarin het Rijk, eerst naar aanleiding van het Weener, daarna
van het Maimer Tractaat, in het belang der scheepvaart, het
beheer en het onderhoud van de Vecht en van den Vaartschen
Rijn tot zich heeft getrokken.
Dientengevolge is in 1822 te Vreeswijk de Rijkshulpschutsluis
gebouwd; terwijl, ten einde de Keulsche- of Rijnvaart tot Amsterdam toe te verzekeren, bij Koninklijk Besluit van 16 April
1821, N°. 62, werd bepaald, dat de waterweg tusschen Vreeswijk
en Amsterdam ten koste van het Rijk en van de steden Amsterdam en Utrecht zou verbreed en verdiept worden. De kosten
daarvan hebben meer dan f 600.000.— beloopen. De ophaalbruggen tusschen Amsterdam en Vreeswijk, ten getale van 16,
en de schutsluizen te Weesp, Utrecht en Vreeswijk werden zooveel mogelijk verbreed, en de Weespervaart, de Vecht en de
Vaartsche Rijn uitgebaggerd tot eene diepte van 2.60 el
A.P.,
bij eene bodemsbreedte van 13 el. Na de voltooiing der Keulsche
vaart in 1824 bleef de Vecht op nieuw onbeheerd en geraakte
als scheepvaartkanaal in verval.
In 1854 werd de Vecht op nieuw van Rijkswege uitgediept,
terwijl bij Koninklijk besluit van 24 December 1853, N°. 86,
het onderhoud van de vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk
en van de daartoe behoorende werken was geregeld.
Wat de uitvloeiing van het boezemwater van de Vecht in de
Zuiderzee aangaat, blijkt uit den schouwbrief van Bisschop Johan
van Diest van 1323, dat het vloedwater toen noordwaarts opliep tot aan de Otterspoorsluis, gelegen tusschen Maarssen en
Rreukelen. In 1437 werd die sluis vervangen door den dam
en de sluis te Hinderdam. In 1579 werden van den kant van
Holland reeds pogingen aangewend, om de sluis te verplaatsen
tot binnen Muiden. De zaak werd nogthans door de Staten
van Utrecht tegengehouden, totdat, tijdens den inval der Franschen in 1672, de Staten van Holland goed vonden de sluis
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van Hinderdam naar Muiden te verleggen. In het eerst voerden
Commissarissen, door de Staten van Holland aangesteld, het
beheer over deze sluis. In 1692 word dit opgedragen aan het
Dijkscollege van den Zeedijk beoosten Muiden, waaraan het
sedert verbleven is.
Daar dit College een zeewaterkeerend College is, is het
duidelijk, dat de belangen der waterlossing steeds zeer op den
achtergrond stonden, niettegenstaande aan de vernieuwing der
sluis al de landen hebben bijgedragen, die tot Amerongen toe
bij de waterlossing geacht werden belang te hebben. De bijdragen werden gevorderd door eene verhooging op de grondbelasting met 221/a opcenten, en zijn betaald van 1811 tot
1830. Zij werden geheven over eene oppervlakte van 61117
morgen en 70 roeden, waarvan 53844 morgen en 190 roeden
onder Utrecht, en slechts 7272 morgen en 480 roeden onder
Noord-Holland zijn gelegen.
Geroeleu der
Commissie
van 1861.

Omtrent de hoeveelheid water door de molens op het Oosteren Westerslroompje te Utrecht afgevoerd, was de Commissie
van meening, dat bij een waterstand van b. v. 0.60 M. beneden
R. P. (Rijnpeil), de voile capaciteit der waaierdeuren van de
Rijkshulpschutsluis te Vreeswijk noodig is, om dien afvoer
te voeden.
Met betrekking tot de wenschelijkheid van de oprichting van
een heemraadschap van de Vecht, rees in den boezem der Commissie de bedenking, dat de gemeentewerken van Utrecht en
de werken van de Directeuren voor de Muidersluis veeleer
kunnen beheerscht worden door eene verordening, uitgaande
van de Provinciale Staten, dan door bepalingen, afkomstig van
een heemraadschapsbestuur.
Op dien grond meende de Commissie de oprichting van een
heemraadschap vooralsnog niet te moeten aantebevelen, maar
de voorkeur te moeten geven aan eene verordening, gemeenschappelijk door de Staten van Noord-Holland en Utrecht tot
stand te brengen, waarbij het wederkeerig en gemeenschappelijk

7
toezicht op inlating en suatie wordt verzekerd, en officieele
samenwerking van beide Provincien wordt in het leven geroepen.
De Gommissie voegde bij haar rapport een ontwerp van zoodanige verordening, benevens eene kaart der Vechtlanden 1).
In het jaar 1868 trok zich het Departement Utrecht van de Bemoeienissen
Maatschappij tot bevordering van Nijverheid de belangen der Departement
Vechlstreek aan door het benoemen eener Gommissie, waaraan Maatschappij
het onderzoek werd opgedragen,
welke bezwaren in het ressort ^ bevordero
u
i
g
van het Departement uit eene min gunstige verhouding van Nijverheid.
den waterstand voor den landbouw mochten bestaan, en om
de middelen optesporen en toetelichten, welke zouden aangewend kunnen worden, om die bezwaren opteheffen of te
verminderen. De Ingenieur van den Waterstaat Hubrecht te
Utrecht gestationeerd, deel uitmakende van genoemde Comnn

1) Het rapport der Gommissie, om onderzoek te doen aangaande de oprichting van
een heemraadschap van de Yecht, kwam in de Zomer-vergadering van 1864 in behandelmg.
De Staten vereenigden zich met de hoofdstrekking van dat rapport, voor zooveel
de middelen betreft daarin aangewezen, om eene gewenschte regeling tot stand te
brengen, en noodigden mitsdien Gedeputeerde Staten uit, het rapport met bijlagen
toetezenden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met verzoek deze stukken
bij de Staten hunner Provincie in de Zomer-vergadering van 1865 intebrengen.
Bij hun advies aan die vergadering gaven Gedeputeerde Staten te kennen, dat in
het algemeen behoefte aan de voorgestelde voorzieningsmaatregelen niet gebleken was,
en dat de bijzondere bepalingen der ontworpen verordening hun voorkwamen deels
onnoodig en deels ondoelmatig, deels voor hunne Provincie onaannemelijk enz.
In 1870 werden, in verband met de meerdere kennis van den toeatand van de Yecht
als boezem uit de dagelijksche waterwaarnemingen verkregen, door de Gedeputeerde
Staten van Hoard Holland en Utrecht daarover met elkaar in overleg getreden en
aan de waterschappen eenige vragen gedaan omtrent den waterstaatkundigen toestand
dier waterschappen, om de noodige gegevens te verzamelen tot beslissing der kwestie
van het stichten van een stoomgemaal te Maiden. Van nagenoeg alle waterschappen
kwam het antwoord in, en zouden nu verder, blijkens het provinciaal verslag over
1871 de Colleges van Gedeputeerde Staten overleggen, wat, ook met het oog op de
plannen der Genie omtrent een stoomgemaal te Muiden, tot bevordering der tot
standkoming van dit laatste kan en moet geschieden.
Van de resultaten van dat overleg is verder niets vernomen.

Tan
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missie, verzamelde eenige gegevens omlrent den Vechtboezem,
en deelde deze in eene Nota aan de Commissie mede i).
Nbta van den
Naar zijne meening kvvamen de drie volgende middelen tot
Ingenieur
Hubrecht van verbetering in aanmerking.
1869.
1° Verlaging van den benedendorpel der Weerdsluis.
2° Regeling der overbrenging van bet Stadswater op de
Vecht te Utrecht.
3° Stichting van een stoomgemaal te Muiden.
V erlaging
Oratrent bet eerste punt gaat hij na de hoogteligging van
benedendorpel
Weerdsluis. den dorpel in verband met den geoorloofden diepgang der
schepen, en komt tot de conclusie, dat geene verbetering door
verlaging van den stand van den Vechtboezem is te verkrijgen,
indien niet in de allereerste plaats de nadeelige invloed van
de te hooge ligging van den dorpel door een of ander middel
onschadelijk wordt gemaakt.
Regeling
Daarna wordt in verband met bet tweede punt de vraag geoverbrenging
Hoe komt bet stadswater op de Vecht f
Stadswater op steld en beantwoord:
de Vecht.
Bij bet ingesteld onderzoek is namelijk gebleken, dat er bestaat een geheel vrije door niets afgesloten communicatie tusscben bet stadswater en de Vecht. Van bet bovenpand der
Keulsche Vaart heeft eene voortdurende aftapping op de Vecht
plaats door de Weerdsluis en de molens op bet Oosler- en
Westerstroompje, door verschillende schutten enz., die meerendeels onder bet beheer of oppertoezicht van de stad Utrecht
staan. De stad evenwel is belanghebbende, is partij, en wel
wat de waterverversching aangaat, en is de toestand nu een
zoodanige, dat eene regeling van de overbrenging van bet
water allezins noodig en noodzakelijk is te achten.
Vervolgens worden de grondslagen voor dergelijke regeling
en de noodige wijzigingen in den bestaanden toestand als gevolg
van bet tot stand komen der regeling in bijzonderheden aangegeven.
1) Het „Rapporfc over Landbouw en Wateratand” van de Commissie wordt gevonden in het Tijdscbrift van Nijverheid van 18i0.
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De regeling betreft bet beheer en onderhoud der sluis en
schutten, die bet stadswater van de Vecht afscheiden, waarmede bet Gemeentebestuur van Utrecht even als met bet toezicht op de molens blijft belast, en wijders bet beperken van
bet aftappen op de Vecht- de noodige wijzigingen zijn bet opheffen der bestaande vrije gemeenschap tusschen bet Stadswater
en de Vecht door herstelling van schutten, vaststelling van de
hoogte van sommige, bet maken van nieuwe schutten enz.
Omtrent de molens is men van meening, dat daaraan niets
behoort gedaan te worden, en zij moeten blijven onder bet
beheer der stad Utrecht, voor zoover zij daar nu onder staan.
De gronden waarop deze meening steunt, worden uitvoerig
ontwikkeld, en in verband daarmede de vragen gesteld en
beantwoord:
1°. Hoeveel water komt door de molens op de Vecht?
2°. Hoeveel van dat water is (te Vreeswijk) mgelaten water?
De gemiddelde standen van bet Stadswater en van bet Vecht- vermogen der
.
.
molens te
water aan de Weerdslms, afgeleid uit de waarnemmgen gedu- utrecht.
rende de tien jaren 1859/1868 als grondslag der berekening
van bet verval, waarmede de molens werkten, aangenomen,
blijkt uit de gedane becijfering, dat bij een verval, als door
die gemiddelde standen wordt aangegeven, door bet scheprad
van bet Westerstroompje in 24 uren passeert eene boeveelbeid
van
253.843 M3
en door dat van bet Oosterstroompje
237.600 „
of te zamen . 491.443 M3
welke boeveelbeid water niet zoozeer als eene gemiddelde,
maar veeleer als een maximum is te beschouwen.
Die boeveelbeid geeft, wanneer de Vecht door bet hoog blijven
der ebben in de Zuiderzee niet kan loozen, in 24 uren eene
verhooging van den boezem van 0.204 M., de Vechlboezem ongeveer 240 Hectaren groot zijnde.
Bij bet onderzoek, ingesteld ter beantwoording van de tweede iniaten van
bovengenoemde vraag, viel bet op, dat, bij minimum van inla- yreeswijk.
ting te Vreeswijk, in den regel zicb voegde een maximum van
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Stoomgemaal
te Muideo.

aflating aan de Weerdsluis, een hoogere gemiddelde Vechtstand
en eea groot regenbezwaar; bet onderzoek leerde verder, dat
bet irdaten te Vreeswijk en Wijk bij Duurstede geen direct on
invloed heeft op de Vechtstanden, bet aflaten met de Weerdsluis daarentegen web Met veel inlaten ziet men gewoonlijk,
dat er weinig of niet afgelaten behoeft te worden; de maatstaf
(gevallen regen met verdamping) omtrent de meer of minder
natte weersgesteldheid van elke maand gaat daarentegen met
de Vechtstanden op en neer.
Met gedane onderzoek leidt ten slotte tot de conclusie, dat
de Vechtstanden niet beheerscht worden door bet al of niet
water inlaten te Wijk bij Duurstede en te Vreeswijk, maar door
de gevallen regens. Het water, dat te Utrecht op de Vecht
wordt afgetapt, is in den regel alleen in die tijden ingelaten
water, wanneer de Vecht door haren lageren stand daarvan
geen hinder of nadeel ondervindt.
Het effect nu van het vaststellen van beperkende bepalingen
voor de molens zal geen ander zijn, dan dat de hooge Vechtstanden, waarbij het den molens verboden zal zijn te werken,
zullen voorkomen in de maanden, waarin nagenoeg geene
inlating plaats heeft, maar waarin alleen het suatiewater der
bovengelegen landstreek naar Utrecht komt. De stad zal dus
voortdurenden aanvoer van boven krijgen, en, gebruik makende van haar recht tot laten afloopen van bet afkomende
water, de Weerdsluis openzetten, zoodat het water toch op
de Vecht komt.
Eindelijk wordt als derde vraag gesteld:
Is de Vecht te helpen door het oprichten van een stoomgemaal te Muiden?
Tot het oplossen dier vraag worden eenige gegevens bijeenverzameid, waaruit het volgende blijkt:
de grootte van den boezem bedraagt ongeveer
240 H. A.
»
»
» de direct op de Vecht uitslaande polders
17.945
»
Overtebrengen . 17.945 H. A.
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Overgebracht 17.945 H. A.
waarbi] nog komen van den boezem de Heijcop,
van dien van den Haarrijn en van dien van bet
Zwarte Water
9.150
»
Te zamen beneden de Weerdsluis 27.095 H. A.
Bovendien ontvangt de Vecht nog door bet Stadswater te Utrecht, daarop ailoopende, bet water
van
24.488
»
zoodat iangs de Vecht uit- en afwatert . . 51.583 H. A.
De boezem heeft maar eene uitlozing te Muiden door de
groote siuis met doorstroomingsprofil bij 0,25 M. -f- A. P. (gemiddelde Vechtstand te Muiden in 4858/1867) van 65.018 M2.
Als ongunstige omstandigheden voor den Vechtboezem worden
beschouwd bet aanwezig zijn van slechts eene uitwatering,
waardoor bij eene belemmering tot afwatering te Muiden gedurende een ebbetij alle loozingsmiddelen van den boezem zijn
afgesneden, verder de lange eenarmige strekking en de vele
kronkelingen en bochten, ook in verband met den minder
gunstigen invloed van den wind, wat af- en opwaaiing van
bet water betreft.
De hoofdkwaal is eehter elders gelegen, en te zoeken in de
verhouding, die er bestaat tusschen de oppervlakte van den
boezem en die van bet land, dat op den boezem uitwatert.
Brengt men voor de Vecht alleen in rekening bet land beneden
de Weerdsluis, dan heeft de Vecht 1 H. A. boezem voor 116.15
H. A. polderland, welke verhouding voor Rijnland, Schermerboezem, Amstelland, Delfland en Woerden respectievelijk bedraagt
voor 1 H. A. boezem 29.66, 38.75, 50.10, 77.46 en 101.11
H. A. polderland.
In verband met de verder bestaande ongunstige omstandigheden, ook in vergelijking met genoemde waterschappen,
waarin de boezem verkeert, word! de toestand dan ook allerongunstigst, geheel onvoldoende genoemd.
Een stoomgemaal, waardoor bij verhinderden natuurlijken
atloop van water te Muiden de ^boezem wordt afgemalen, komt
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mitsdien dringend noodig voor; de boezem moet onafhankelijk
gemaakt worden van de al of niet bestaande gelegenheid tot
natuurlijke loozing. Bij de afmaling dienen echter de belangen
der scheepvaart in bet oog te worden gehouden, daar bij al
de ongunstige omstandigheden, waarin de Vechl verkeert, zich
nog voegt die van te zijn een internationalen vaarweg. Sticht
men dus een stoomgemaal, dan moet ook een peil voor de Vecht
worden aangenomen, waar beneden de rivier niet mag worden
afgemalen. Volgens de bestaande reglementen en onderhoudsbestekken zou dat peil op 0.40 M. -t- A. P. kunnen worden
gesteld, maar behoort dan ook de benedenslagdrempel van de
Weerdsluis eene overeenkomstige verlaging te ondergaan. Zonder
dergelijke verlaging zijn geene goede resultaten van een stoomgemaal te verwachten.
Ten slotte wordt nog gewezen op bet wenschelijke der verbetering van de bemalingswerktuigen van vele polders, en van
bet brengen der aangrenzende polders, die weinig in zomerpeil
verschillen, met beboud der noodige afscheidingen, onder eene
stoombemaling met meer dan een waterwerktuig.
Resumeerende komt men in zake de verbetering van den
Vechtboezem en der daarop loozende landen tot de volgende
eonclusien:
1° De hooge ligging van den benedendorpel der Weerdsluis
moet op eene of andere wijze onschadelijk gemaakt worden, zoodat de belangen der scheepvaart zich niet meer
tegen een vast Vechtpeil van 0.40 M. — A. P. verzetten.
2° Te Muiden moet dan tevens een stoomwerktuig gesticbt
worden van voldoende kracht, om den boezem op 0.40 M.
-f- A. P. te houden
3° De communicatie tusschen Stads- en Veebtwater te Utrecht
moet verbeterd, en de aftapping van bet eerste op bet
laatste, wanneer dit voor verversching der stadsgrachten
geschiedt, geregeld worden , hetzij door bepaling van een
Vechtpeil, waarbij en waarboven dit niet geschieden mag,
hetzij door eene bijdrage van wege de gemeente aan de
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oprichtingskosten of onderhoudskosten van het stoomgemaal te Muiden.
4° De bemalingswerktuigen van vele polders moeten verbeterd worden, waartoe vereeniging onder eene stoombemaling van onderscheiden polders aanbeveling verdient.
Blijkens het bovenmedegedeelde gaf de Gommissie van 1861,
meenende de oprichting van een heemraadschap vooralsnog
niet te moeten aanbevelen, de voorkeur aan eene verordening,
gemeenschappelijk door de Staten van Noord-Holland en Utrecht
tot stand te brengen, waarbij het wederkeerig en gemeensehappelijk toezicht op inlating en suatie wordt verzekerd.
Daar - de Staten van Noord-Holland niet tot het vaststellen
eener gemeenschappelyke verordening wilden medewerken,
bleef de zaak andermaal rusten, totdat de besturen der polders
Sticht en Hollatid zich d.d. 1 Februari 1870 bij de Staten van
Utrecht beklaagden over de hooge Vechtslanden met verzoek,
dat middelen mochten worden beraamd, om de Vecht als maalboezem in beteren toestand voor de reehthebbenden te brengen.
Een gevolg hiervan was het rapport van den Hoofd-Ingenieur
in Utrecht aan Gedeputeerde Staten, dd. 7 April 1870, N°. 820,
waarin hij, na den ongunstigen toestand der Vecht vooral door
de uitkomsten der waterwaarnemingen aan de peilschalen te
hebben aangetoond, als middelen van verbetering aanbeveelt:
1° Stoomgemaal te Muiden;
2° Verlaging van den benedendorpel der Weerdsluis;
3° Regeling der overbrenging van het Stadswater te Utrecht
op de Vecht;
4° Verbreeding der Vecht op enkele plaatsen en afsnijding
van hinderlijke hoeken en bochten; en
5° Oprichting van een Hoogheemraadschap.
Hierop vingen de vereenigde bemoeiingen der beide meergenoemde Provincien aan. Om den toestand der betrokken
landen zooveel mogelijk te leeren kennen, werden opgaven
ingewonnen van de polder- en waterschapsbesturen; uit de

Vervolg van
liet geschiedkundig overzicht.

Bapport
Hoofd-Ingenieur ran
Utrecht van
1870.
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Colleges van Gedeputeerde Staten werden Commissien van
twee leden benoemd, en door de Utrechtsche Commissie andermaal bet advies van den Hoofd-Ingenieur gevraagd, waaraan
bij schrijven van 31 Mei 1872, N°. 1233, werd voldaan.
Daarin wordt nogmaals gewezen op de behoefte aan de reeds
voorgestelde middelen, en voorts op de wensehelijkheid, om
bet Vechlpeil tot 0.40 M. onder A. P. te verlagen.
Ten slotte wordt voorgesteld, om te tracbten van den Minister van Oorlog en van Binnenlandsche Zaken subsidie te verkrijgen voor eene uitvoering der voorgestelde verbetering.
Memorie van
te Amsterdam

De Vechtkwestie tengevolge van de missive van den Heer
Commissans des Konmgs van 2 Januan 1873, N°. 150/11, bij

bitering van c*en Waterstaat in Noord-Holland weder aanhangig gemaakt,
de
boMemht"
^en Ingenieur van den Waterstaat in bet Arrondissement
Amsterdam aanleiding, in eene „Memorie over de verbetering
van den Vechtboezem” zijne bescbouwingen medetedeelen, aangaande de middelen tot verbetering van de Vecht als boezem,
aangegeven in de rapporten van den Hoofd-Ingenieur van
Utrecht aan Gedeputeerde Staten van 1851 en van 7 April
1870, N°. 820.
Diteenzetting
Hij acbt voor eene juiste beoordeeling der gebreken, die den
staanden toe- Vechtboezem aankleven, uiteenzetting van den bestaanden toestand.
stand der Vecht en daarop loozende landen en boezems onmisbaar. In een uitvoerigen staat worden de meest belangrijke
bijzonderheden der polders, waterschappen enz., loozende of
malende op de Vecht, als grootte, wijze van bemaling, hoogte
van opvoer der molens, zomerpeil enz. bijeenverzameld. Uit
dien staat blijkt, dat de Vecht strekt tot waterberging van
60.366 H. A., waarvan 19.635 H. A. hei- en zandgrond en
40.731 H. A. polderland.
Uit den gevallen regen, na aftrek der verdamping, wordt
vervolgens berekend de grootste waterlast, die op de Vecht gebracht kan worden, zijnde 2474.364 M3. per minuut of 3.563.084
M3. per elmaal. Bij bet onderzoek, of dit waterbezwaar werke-
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lijk op de Vecht kan komen, word! meer in het bijzonder
nagegaan de afvoer van bet Stadswater naar de Vecht door de
verschillende plaatsen van verbinding van den boezem van het
Stadwater met de buiten liggende boezems, het nadeel overwogen door de molens op het Ooster- en Westerstroomvje aan
de Vecht toegebraclit, verder het gevoelen wederlegd van den
Hoofd-Ingenieur in Utrecht, dat het waterinlaten te Vreeswijk
op den T echtstcind onbeduidend zou zijn, en alleen beheerscht
worden door den gevallen regen en plaats hebbende verdamping,
en de meening uitgesproken, dat hooge Vechtstanden volstrekt
niet kunnen worden aangemerkt, als een gevolg te zijn van
den gevalien regen, en evenmin dat een lage Vecht stand tijdens
inlatingen nit de Lek zou mogen doen besluiten, dat die inlating
dan ook geen of onbeduidenden invloed op de Vecht uitoefent.
Uit de ingestelde becijfering, gevende voor constanten dagelijkschen aanvoer te Utrecht, van den Stadsboezem op de Vecht
1.074.343 M3., en 1.554.912 M3. voor de hoeveelheid, die de
Stadsboezem in 24 uren bij het grootste regenbezwaar kan afvoeren, wordt vervolgens het resultaat getrokken, dat in tijden
van maximumwaterlast de molens geen nadeelig water (Lekwater) op de Vecht brengen, integendeel de Weerdsluis zal
moeten dienen tot wegvoering op de Vecht van het te overvloedige water van den Stadsboezem ad 480.569 M3. en wijders
als onbetwistbaar afgeleid, dat de working der fabriekmolens
of beter gezegd de wijze, waarop de loozing van den Stadsboezem
op de \echt te Utrecht geschiedt, zeer nadeelig voor den Vechtboezem is.
Pva uiteenzetting van de wijze, hoe het w’ater op en naar ^ J
i
de Vecht wordt gevoerd, wordt overgegaan tot het onderzoek naar den toeder rivier zelve, en in de eerste plaats besproken de loozing
rivier.61
van den Vechtboezem door de Muidersluis. Uit vergelijking van
de aftevoeren hoeveelheid water met het berekende afvoervermogen der sluis is afteleiden, dat de sluis voldoende zou kunnen
genoemd worden voor de bediening van den Vechtboezem, indien
zij alle dagen kon werken, en niet, zooals thans wel het geval
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is, nu en dan eenige dagen door te hoogen zeestand gesloten
moot blijven. Eindelijk wordt een kort geschiedkundig overzicht van de siuis gegeven, en daaruit het gevolg getrokken,
dat de groote Zeesluis te Muiden in hare geschiedenis, werking
en bestuur slechts is eene schutsluis voor de scheepvaart en
eene waterkeering tegen de zee.
Nopens de Vechl wordt opgemerkt, dat zij voldoet aan den
eisoh van een goed boezemwater, van namelijk, naarrnate bet
in zijn loop naar de loozingsmiddelen meer water opneernt van
de langs gelegen molens en uitwateringsluizen, ook een steeds
aangroeiend profil te bezitten tot doorlating der toenemende
watermassa.
Het rapport verschilt te dien aanzien met de zienswijze van
den Hoofd-Ingenieur van Utrecht, die met bet oog op bet bestaande groote verschil in profil vermeent, dat aan den Vechtboezem veel moet gedaan worden, alvorens hij in eenigzins
boudbaren toestand is gebracht.
Het groote gebrek der Vecht als boezem, is bare veel te geringe uitgebreidheid. Ten betooge daarvan worden de rijzingen
nagegaan der rivier bij het gesloten blijven der Muidersluis, en
tabellen overgelegd van de hoogste en laagste Vechtstanden van
1854 tot 1871 , van de verbonding van den boezem tot afwaterend land van verschillende waterschappen en het Noordzeekanaal enz.
BeschouwinNa aldus den waterstaatkundigen toestand van den VechtvroegTvoot! boezem en de daarop loozende landen te hebben uiteengezet,
gesteide mid- wor(jen
die ter verbetering in ‘de
middelen overwogen,
0
aelen ter verbetering.
rapporten van den Hoofd-Ingenieur worden voorgesteld, en
'

Peilaveriaging.

reeds vroeger zijn opgegeven.
De Vechtstand is thans gemiddeld 0.20 M. -4- A. P., zoodat
de in die rapporten voorgestelde verbetering o. a. eene verlaging beoogt van 0.20 M. Deze peilsverlaging wordt op verschillende gronden ontraden, eerstens wijl de gemiddelde eb
der Zuiderzee voor Muiden, die -4- O.2IV2 is, een gemiddeld
lageren stand van de Vecht dan 0.20 M. -4- A. P. niet toelaat,
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ten tweede wegens den vermeerderden aanvoer van Stadswater
op de Vechl tengevolge van het grooter verval (0.94 M. in plaats
van 0.735 M. gemidd.); verder het in strijd zijn dier verlaging
met de belangen der militaire verdediging, zoodat op geene
snbsidie van bet Departement van Oorlog zal zijn te rekenen;
bet daardoor verkrijgen van ongeveer gelijken stand voor de
Vecht als Amstellandsboezem, dat bet voorzien met deuren, die
bet water nit Amstelland keeren, voor drie sluizen en het verlengen der sluizen te Weesp en Muiden noodig zal maken,
eindelijk de vermindering van profil der Vecht met 3.50 a 4.—
M. op 20 a 30 MX bij 0.20 M. X- A. P.
De vraag of overigens peilsverlaging tot 0.40 M. -j- A. P.
noodzakelijk is, vermeent men ontkennend te moeten beantwoordcn.
Het oordeel over de verlaging van den benedendrempel der yeriaging
Weerdsluis, als tweede middel van verbetering door den HoofdIngenieur voorgesteld, luidt, dat zulks eene zaak is, die de
verbetering der Vecht als boezem in geen enkel opzicht betreft,
en alleen de scheepvaart raakt. Zonder peilsverlaging meent
men niet tot het lager leggen van den sluisdrempel gebouden
te zijn, aangezien de hoogte van -f- 0.20 M., die men op de
Vecht als een vast peil zou hebben te verzekeren, is de gemiddelde stand, die daar thans reeds heerscht.
Omtrent het derde middel van verbetering, verbreeding der Verruiming
Vechl en afsnijding van hinderiijke bocbten, wordt opgemerkt, der Vecht
dat vele punten te nauw zijn, waar het gemiddeld profil geen
30 Mz. te boven gaat. Op de Vecht ontmoet de scheepvaart
hier en daar door te klein profil te groote stroomsnelheid. Een
tweede bezwaar der te nauwe profillen is bet verhang, dat
hierdoor op den boezem ontstaat, en den aanvoer naar de sluis
doet verminderen. Afgraving van scherpe bocbten en verwijding
op enkele zeer nauwe plaatsen wordt als eene belangrijke
verbetering voor de scheepvaart en de waterlossing geacht.
Het regelen der overbrenging van het Stadswater op de Vecht 0ffbrer'gi;'g
als vierde middel van verbetering aangeprezen, wordt beschouwd water °P de
2

Veeht.
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stoomgemaai
te Maiden.

eene zeer noodige zaak te zijn, liet geschikste zoo niet alleen
te verkrijgen door het opriehten van een Hoogheemraadschap,
tredende in de redden van het vroegere College van Deputaten.
Wat de regeling zelve betreft, brengt het belang der waterverversching voor de stadsgrachten mode, de fabrieksmolens
niet opteheffen, maar daarvoor alleen eenige beperkende bepalingen vasttestellen; de bijna geheel opene gemeenschap van
het Stadswater met de Vecht door de monden van het Westerstroompje dient echter noodzakelijk opgeheven, hetzij door afdamming, hetzij door twee eene kolk vormende schutten voor
de praamvaart. Wijders komt het vaststellen van beperkingen
voor het inlaten van het water te Vreeswijk en toezicht van
wege de Vechtlanden op de inlating te Wijk bij Duurstede
noodig voor.
Eindelijk wat betreft het vijfde middel van verbetering,
stichting
van een stoomgemaai te Muiden, wordt opgemerkt,

dat met uitzondering van het rapport der Staten-commissie van
7 leden, niet een plan tot verbetering van den Vechlboezem
bekend is, of de bouw van een stoombemalingswerktuig maakt
er het voornaamste deel van nit. Alleen de Staten-commissie
ontraadt, althans voorloopig, dat middel, meenende dat, alvo.rens
men tot den kostbaren maatregel besluit van eene kunstbemaling van den boezem te Muiden, alle andere middelen beproefd en onvoldoende moesten bevonden zijn.
Verbeteringen
Twee wegen ter verbetering laten zich inslaan, ten eerste
ingenieur vergrooten van den boezem, ten tweede verzekeren van het
wenscheiijkge-behoud van het peil door een stoomgemaai. liet eerste middel,
vorderende ‘21.378 H. A. boezem, om met de berekende maximumhoeveelheid water, die in zes dagen op de Vecht kan worden
o-ebracht, den waterstand niet meer dan 0.10 M. te doen rijzen,
kan niet in aanmerking komen, en is dus een stoomgemaai
noodzakelijk, waarvan het vereischte vermogen op 275 paardekrachten wordt berekend. Tegen het stoomgemaai bestaat
echter voor de Vechtlanden het bezwaar, dat zij ter wille van
de landen boven Utrecht een gemaal zouden hebben aanteleg-
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gen en te onderhouden van 275 paardenkraehten, terwijl zij ter
verbetering banner afwatering slechts een stoorngeraaal behoeven van 154 paardenkraehten. Verbetering van bet Vechtgebied
zal dus werkelijk alleen kunnen geschieden door zoodanig subsidie, dat
1° de Vechtlanden geen meerdere kosten bebben bijtedragen,
dan voor den aanleg van een gemaal van 154 paardenkrachten wordt gevorderd; en
2° door den Vechtboezem zooveel te vergrooten, dat bij
stremming der loozing aan de Muidersluis de verhooging,
die de aanvoer der fabriekmolens veroorzaakt, niet schadelijk wordt.
Eene vermeerdering van den boezem met ruim 700 H. A.
wordt voor bet laatste berekend voldoende te zijn. Voor deze
verbetering zou bet geschiktst een der noordelijkste uitgeveende
plassen beoosten de Vecht zijn aantewenden, hetzij bet Horstermeer, groot 690 H. A., of de Loenderveensche plas, in vereeniging met bet Wijdeblik van Vreeland, te zamen groot 850
H. A. Ook voor de militaire verdediging is eene boezemvergrooting zeer gewenscht, en kan zulks wellicht aanleiding geven
tot eene subsidie van bet Departement van Oorlog.
Van bet laatste middel eindelijk, oprichting van een Hoogheemraadschap, wordt de wensehelijkheid zoo zeer beaamd,
dat bet naast de bet laatst besproken verbetering de noodzakelijkste maatregel wordt geacht. De gronden, waarop deze
meening steunt, worden in de Mernorie uitvoerig ontwikkeld.
Resumeerende leidt de Memorie tot de volgende conclusion: Conclusion.
De Vechtboezem is voorbeeldeloos slecht, en derhalve is
regeling en verbetering meer dan ergens noodzakelijk.
Tot die verbetering is in de eerste plaats noodig:
Stichting van een stoomgemaal te Muiden van 275 paardenkrachten;
vergrooting van den boezem met ongeveer 700 hectaren;
regeling der waterinlating uit de Lek en wateroverbrenging
te Utrecht;
2*
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Koaten.

verruiming van enkele punten der Vecht;
vereeniging van alle betrokken landen, polders en watersehappen tot een Hoogheemraadschap onder een bestuur met
uitgestrekte macht;
erkenning door de Departementen \ran Itinnenlandsche Zaken
en Oorlog en door de provincien Utrecht en Noord-Holland van
bet groote belang, dat bet productiever worden van 60.000 H. A.
land, bet regelen van ongeordende toestanden en bet verbeteren van de Hollandsche Waterlinie voor die uitgestrekte oppervlakte niet alleen, maar ook voor bet geheele land bevat.
De kosten der voorgestelde verbeteringen worden berekend
op f 700.000.—, waarin bijtedragen
door bet Departement van Binnenlandsche Zaken f 150.000 —
»
»
»
» Oorlog
- 250.000.—
» de Staten van Utrecht
- 85.000.
» een deel van Noord-Holland
- 15.000.
» de stad Utrecht
memorie.
Gezamelijk subsidie /'500.000.—
Blijft voor bet Hoogheemraadschap
-200.000 —
Het bedrag der jaarlijksche uitgaven van bet Hoogheemraadschap wordt berekend op
- 51.500.—

Door den Kapitein-Ingenieur W. Badon Ghijben wordt in
genieurw/Ba-zijn opstei: „de Pkmnon tot droogmaking van de plassen bedon Ghijben. ^00sten fa Vecht, in verband met de belangen van de delensie
Opstei van den

„en den waterstaatkundigen toestand van de Vechtstreek aangetoond, dat door de droogmaking der Vechtplassen, de uitwateringsbelangen van de geheele Vechtstreek in zoo hooge
mate zouden worden benadeeld, dat van de droogmaking geen
sprake behoorde te zijn, voordat maatregelen zijn genomen, ora
de daaruit in dit opzicht voortvloeiende nadeelen wegtenemen.
De schrijver geeft de middelen op, die in aanmerking zouden kunnen komen ter verbetering van den waterstaatkundigen toestand in verband met de belangen van de defensie. Deze
belangen zoo nauw betrokken zijnde bij dien toestand, dat wel
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rummer van verbetering sprake kan zijn, zonder daarbij die
belangen in bet oog te houden, aeht men bet niet ondienstig,
ook bier een beknopt overzieht te doen volgen van de besebouwingen en conelusien, in dat opstel neergelegd.
Als hoofdoorzaak van den gebrekkigen toestand der VecAfstreek wordt gezegd:
„de boezem is veel te klein.” Om dit te ^staande
boe°
zemoppervlak.
betoogen, wordt in de eerste plaats bet geval beschouwd, dat
de zeesluizen, waardoor de boezem loost, tengevolge van de
hooge ebstanden gedurende eenige dagen moeten gesloten blijven.
Het uitwateringsvermogen van de rechtstreeks op de Vecht
loozende landen (21.000 H. A.) door eikander genomen, schattende op 2 a 3 m.M. per etmaal, kan bij gestremde loozing in zee
j waterstand
. , , verhoogd
.
, worden
,
de
met. 21.000 X
— 2 a 3 m.M. —
e
240
17 a 26 c.M, den Vechtboezem op 240 H. A. stellende. Neemt
men nu verder aan, dat soms gelijktijdig van de landen, die
door tusschenkomst van een afzonderlijken boezem en langs
Utrecht op de Vecht uitwateren, (te zamen 35.000 H. A.) door
eikander 1 a 1.5 m.M. regenboogte op den boezem gebracht
wordt, dan kan bij het bovenberekende cijfer nog komen:
35.000 X i a 1.5 m.M.
15 a 22 c.M., of in het geheel 32
240
a 48 c.M.
In de tweede plaats wordt het geval beschouwd, dat de
ebstanden in zee toelaten boezemwater te loozen, en in bijzonderheden nagegaan, welke veranderingen bet verhang van
den waterspiegel daarbij ondergaat, welke laatste ten slotte
weder gelijk zal loopen tot een peil, dat op alle punten lager
is dan voor den sluisgang.
De gevolgde redeneering strekt om aan te toonen, dat bet
uitwateringsvermogen van de zeesluis niet uitsluitend wordt
beheerscht door hare afmetingen, door de hoogte van het
boezemwater en door die der eb, maar dat ook de vorm en
ligging van den boezem daarop een zeer belangrijken invloed
uitoefent. Vervolgens wordt betoogd, dat de geschiktheid van
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den boezem tot aanvoerkanaal toeneemt, naarmate hij vooral
in de nabijheid der zeesluis ruimere doorstroomingsprofillen
oplevert, of met andere woorden: dat bet boezemoppervlak
nabij de sluis de loozing bevordert, en op grooteren afstand
van de sluis weinig of geen invloed heeft op de loozing, maar
alleen nut heeft als waterberging. Zoo zal o. a. de voorgestelde verbetering van de Keulsche Vaart met verschillende
coupures op de Vecht bezuiden Niehtevecht wel de waterberging
vergrooten, maar overigens van weinig invloed zijn, omdat bet
nieuw te verkrijgen boezemoppervlak tamelijk ver van Muiden ligt.
WaterstaatNog andere omstandigheden worden besproken, die van
stand^vaiTde guHstigen invloed zijn op de loozing, als ruimere sluizen,
orTguDstig^n ^00Sere boezemstand, geiegenheid tot opwaaiing van den boezem
aohteruit- naar de sluizen enz. en uit een en ander afgeleid, dat een te
gaande.
klein boezemoppervlak door tal van bijkomende omstandigheden
een gunstiger aanzien kan verkrijgen. Bij de Vecht is dit echter
slechts in geringe mate bet geval; bet boezemoppervlak toch
ligt over bet geheel te ver van de sluis, de wind kan tengevolge
van den bochtigen loop der rivier geen noemenswaardigen voordeeligen invloed uitoefenen enz. Gaat men nu na, dat de
standen hooger dan A. P., die gemiddeld gedurende ongeveer
een zesde deel van bet jaar voorkomen, gerekend kunnen worden tot de schadelijke, dan kan bet geen verwondering baren,
dat de waterstaatkundige toestand van de Vechtslreek als bedroevend wordt afgeschilderd.
De toestand is over bet algemeen nog achteruitgaande, dat
althans gedeeltelijk schijnt te moeten worden toegeschreven
aan de oprichting van stoomgemalen en de droogmaking van
de Tienhoven-Maarsseveensche plassen.
invloeddroog
Bij bet nagaan van den invloed van de droogmaking van al
plassen opden de plassen tusschen de’s Gravelandsche en Tienhovensche vaarten,
Vechtstand. meent men zonder eenige overdrijving de daarvan te verwachten
verhooging van de Vecht te kunnen stellen op 35 a 50 c.M. in
de ongnnstigste gevallen, en op 15 a 25 c.M. in de meest gewone regentijden, zoodat is aan te nemen, dal de Vecht, die
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thans reeds nu en dan boven 0.50 M. f A. P. en enkele malen
zelfs boven 0.60 M. + A. P. komt, na bet tot stand komen
van de droogmakerij, jaarlijks geregeld eenige malen tot 0.80
M. en 1 M. -)- A. P. zou stijgen, indien de kaden niet reeds
te voren overliepen. De droogmaking van de plassen beoosten
de Vecht zal al de landen, die rechtstreeks op dezen boezem
uitwateren, in een onhoudbaren toestand brengen, en is nit
een waterstaatkundig oogpunt onuitvoerbaar, zoolang niet vooraf
ingrijpende veranderingen in de uitwatering van de Vechtstreek
worden gebracht.
Die veranderingen zullen moeten neerkomen op eene ver-Veranderingen
meerdering van de gelegenheid tot loozing van den boezem ringtierYechtnaar zee, bij voorkeur gepaard met vergrooting van de water- brengen6
berging.
Hier blijkt dus eene merkwaardige gelijksoortigheid te bestaan
tusschen defensie en waterschapsbelangen; beiden moeten zich
tegen de droogmaking der plassen verzetten, zoolang niet
tevens de daardoor toegebrachte schade op afdoende wijze
wordt weggenomen, en bet rniddel om hiertoe te komen is in
groote trekken voor de defensiebelangen o. a. verbetering in
den aanvoer van water nit de Zuiderzee, voor de waterschapsbelangen , verbetering in den afvoer van water naar de Zuiderzee. Twee wegen staan voor bet verbeteren van dien aan- en
afvoer open, de natuurlijke door een zeesluis met daarbij behoorende waterleiding, de kunstmatige door een stoomgemaal.
De aanlegkosten van bet stoomgemaal met inbegrip van eene stoomgemaal
nieuwe zeesluis te Midden wijd 8 M. en van de exploitatie- zeesiui^6
kosten worden gesteld op 6 ton, en op
a 8 ton, indien
men bij de verbetering ook rekening wil bouden met toekomstige versterking van de polderbemalingen en eventueele droogmaking der plassen.
Voor de defensiebelangen acht de sehrijver een stoomgemaal
te Midden van niet heel vee! waarde, en zal door dergelijk
rniddel niet ligt overeenstemming tusschen de defensie- en
waterschapsbelangen zijn te verkrijgen.
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Vergrooting
van den
boezem.

Bij de overweging van bet tweede middel van verbetering,
vermeerdering van den natuurlijken aan- en afvoer, rijst de
vraag, of bet niet mogelijk zou zijn, bet euvel, zetelende in
den te kleinen boezem, dat algemeen wordt erkend de voornaamste oorzaak van de kwaal te zijn, meer rechtstreeks te
verhelpen, door in de eerste plants den boezem grooter te
maken.
Het zou er toch slechts op neerkomen, een gedeelte van de
bestaande overtollige polderwatervlakten te omringen met eene
boezemkade ter hoogte van de Vechtkaden en in gemeenschap
te brengen met de Vecht; voorts zou men aan den aldus vergrooten boezem eene tweede gelegenheid tot uitwatering kunnen
geven. Dat boezemvlak moet zoo dicht mogelijk bij den zeedijk
gelegen zijn; zoo wordt al dadelijk de aandacht gevestigd op
het Naardermeer, en daarna ook op het noordelijk deel van de
plassen tusschen Ankeveen en de Vecht. Verder zou de nieuwe
uitwatering zooveel mogelijk in eene richting cost en noordoostwaarts gezocht mdeten worden, ten einde de loozing in
regenachtige tijden te bevorderen met behulp van de opwaaiing
door de alsdan meestal heerschende westelijke (vooral zuidwestelijke) winden.
Ter verwezenlijking van dit denkbeeld staan twee wegen open,
welke als plan A en plan B op de bij het opstel gevoegde kaart
in algemeene trekken zijn voorgesteld, versehillende naar gelang
van de keuze tusschen de twee zooeven genoemde plaatsen,
waar wellicht een nieuw boezemmeer kan gevormd worden.
Beide plans worden nader in bijzonderheden ontwikkeld, en
de bezwaren overwogen, die ten aanzien van de uitvoerbaarheid
kunnen worden in het midden gebracht. Vervolgens wordt
onderzocht, in hoeverre de bescbreven werken het beoogde
doel in voldoende mate zouden doen bereiken, en door vergelijking met waterschappen, die in gelijksoortige conditie verkeeren als de verbeterde Vechtboezem aangetoond, dat de boogste
boezemstanden niet veel booger behoeven te komen dan ongeveer A, P.
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Uit de ingestelde becijfering blijkt, dat plan B, zelfs met
droogmaking van de plassen, een toestand oplevert oneindig veel
beter dan de thans bestaande, en wijders dat plan meer aanbevelenswaardig te zijn dan plan A, ook wat de defensiebelangen betreft.
Voor beide plannen zal naar globale schatting eene opgaaf
van respectievelijk 6 of 7 ton niet overschreden worden, en gelooft men te mogen aannemen, dat de kosten geringer zullen
zijn dan die van een stoomgemaal, wanneer men hierbij Tokening houdt met de kapitaliseering van de kostbare exploitatie
van dit laatste. Daarbij komt voor de belanghebbenden nogbet voordeel, dat bet meerdere nut voor militaire inundatien
van eene natuurlijke waterloozing de Regeering eerder aanleiding
zai geven deze te subsidieeren dan eene kunstmatige.
De voornaamste punten van zijn betoog samentrekkende,
komt de schrijver tot bet volgende besluit, dat wij bier in zijn
geheel laten volgen.
„Voor de verdediging van bet hart des lands is eene sterke
„stelling in de lage veenen beoosten de Vecht onmisbaar, thans
„zeker niet minder dan in vroeger tijden; die streek nu bezit
,,een groote passieve sterkte, die door droogmaking gedeeltelijk
„verloren gaat; die onderneming is dus een nadeel voor’s Rijks
„defensie. Als landaanwinning belooft zij slechts matige vruehten;
„als maatregel tot voorkoming van gevaren voor de omliggende
„streek (door vorming van een groot meer) is zij niet meer
„zoo dringend noodig; juist de droogmaking bedreigt die streek
„met een grooter en minder problematiek kwaad, door bet
„bestaande waterbezwaar op den Vechtboezem op onhoudbare
„wijze te vergrooten. Wi! men niettemin tot droogmaking
„overgaan. dan levert bet ontwerp van de Staatscommissie van
,,1858, verbeterd overeenkomstig de concessie Timmerman van
,,1876, een te waardeeren uitgangspunt voor de defensie, doeh
„het vereischt aanvulling, voornamelijk ten aanzien van de
„middelen tot bet stellen van inundatien, buiten gemeenschap

Condusien.
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„met de Vecht ten behoeve van de scheepvaart, in oorlogstijd.
„Deze aanvulling kan waarschijnlijk worden verkregen op zoo„danige wijze, dat zij tevens dienstbaar is aan de waterschaps„belangen van de geheele Vechtstreek; daartoe zal bet dan echter
„noodig zijn, dat men hierbij niet langer den bouw van een
„stoomgemaal te Mniden als eenig redmiddel beschouwe, maar
„ook overwege, of bet niet mogelijk zou zijn, bet voornaamste
,,euvel, de te geringe grootte van den boezem, rechtstreeks
„wegtenemen, en te gelijk langs den natuurlijken weg de uit„watering te zoeken, die blijkens jarenlange vrucbtelooze over„leggingen, niet te verwezenlijken sehijnt te zijn, indien men
,,haar op kunstrnatige wijze wil verkrijgen. De bedoelde ver„betering van de uitwatering sehijnt uitvoerbaar bij gedeelten;
„zij behoeft niet tot eventueele droogmaking te wachten; zij
„maakt de droogmaking nit een waterstaatkundig, evenals uit
„een militair oogpunt mogelijk, maar zij staat overigens op
„zich zelve. Aanleg van bet Rijnvaartkanaal door de plassen
„(eventueel te richten op Hinderdam of Uilermeer in plaats van
„op Kijkuit) is in bet belang van de defensie, indien droog„making in bet versehiet ligt, wordt deze onderneming daarbij
„beperkt tot de plassen bewesten bet kanaal, dan zou dit laatste
„de nog overgebleven defensiebezwaren tegen de droogmaking
„van bet grootste en beste gedeelte der plassen aanmerkelijk
„verminderen, zelfs sehijnt bier dan een regeling denkbaar,
„waarbij over bet geheel ten slotte alle betrokken belangen
„zouden worden gebaat.”
Opdracht aan
(je bovenmedegedeelde overziebten uit verschillende
den Ingenieur
te Utrecht in &gesebriften blijkt, dat de verbetering van den Vechtboezem
verband met
.
.
,
,
, ,
het onderzoek meermalen ernstig is ter sprake gebracht, en een punt van

KTiLr'hfissa nauwgezette overweging beeft uitgemaakt, maar tevens dat de
adlTnopems^u" verschillende inzichten nopens de middelen, die ter verbetering
gebrekkige at- jn aanmerkhig
komen, nog al uiteenloopen.
s
watering van
de Vecht ende Ondanks de groote behoefte aan verbetering, vooral sedert
middelen tot
, n
,
. .
.
verbetering. de laatste jaren, is tot op heden nog geen maatregel daartoe
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genomen, noch eenig werk in clien zin uitgevoerd, en de zaak
gebleven zooals zij was.
Het groote bezwaar bestaat dan ook m. i. in de bijzondere
omstandigheden, waarin de stad Utrecht voor de waterverversching van hare graehten ten opzichte van den waterstaatkundigen toestand der Vechtslreek verkeert, en verder de moeielijkheid van bet bijeenbrengen der verschillende belangen bij
de verbetering betrokken, en het verkrijgen van de noodige
samenwerking.
Wat bier van ook zijn moge, de ongunstige toestand blijft
bestaan, en geeft voortdurend aanleiding tot klachten, zoo zelf,
dat de zaak in het Voorloopig Verslag der Cornmissie van rapporteurs over het ontwerp van wet tot vaststelling van Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1882 van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal is ter sprake gebracht onder
de navolgende bewoordingen:
„Afwatering van de Vecht. De waterstand van de Vecht is
„in de laatste jaren veel hooger dan vroeger. Herhaaldelijk
„worden daardoor vele landerjjen in de provincie Utrecht
„ge'inundeerd. Naar de oorzaken van dezen toestand, en naar
„de middelen om daarin verbetering te brengen zoude men in
,,eene afdeeling gaarne een onderzoek door den Minister zien
„ingesteld.”
In verband met de door den Minister in de Memorie van onderwerpen
beantwoording van het Voorloopig Verslag gedane toezegging, dragerf omk-rzoek
werd aan den Arrondissements Ingenieur te Utrecht opgedragen
'
een onderzoek intestellen:
1° Naar den waterstaatkundigen toestand van de Vecht, en
van de waterschappen, polders, boezemlanden en gronden, die middellijk of onmiddellijk het water op de Vecht
uitslaan of loozen, toegelieht door een kaart.
25 Naar de oorzaken der hooge waterstanden op de Vecht.
3° Naar het voor den Vechtboezem wenschelijk peil, en naar
de middelen, die moeten aangewend worden, om dat peil
in redelijken zin te beheerschen.
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4° Naar de kosten, die daarvoor gevorderd zijn.
Een voorstel te doen omirent de maatregelen, die te nemen
zijn, cm het beoogde doel (beheerschen van den Vechtboezem)
voor de toekomst te verzekeren, met opgave der daarvoor gevorderde kosten.
Hot resultaat van het verlangde onderzoek wordt hieronder
medegedeeld in volgorde der punten van de gedane opdracht,
zoodat het eerste in behandeling komt:
De waterstaatkundige toestand van de Veeht en van de
shmrt'^an^de waterschappen, polders, boezenilanden en gronden, die midAechtstieek.
het water op de Vecht uitslaan of
o:f oniniddellijk
Walerstaat-

loozen 1).
Het gebied van de Vecht, waaronder zijn te verstaan de
landen, die hun water middellijk of onmiddellijk op de Vecht
loozen, kan beschouwd worden als te zijn begrensd:
aan de noordzijde door de Zuiderzee;
aan de oostzijde door de hooge gronden, die zich fangs
Naarden, Bussum, Hilversum, Maartensdijk, Zeist, Driebergen,
Doom tot Amerongen uitstrekken;
aan de zuidzijde door de rivier de Lek van Amerongen tot
aan het Klaphek;
aan de westzijde door Amstetland en de IJsellanden.
Verdeeiing in Dit gebied is verder te onderscheiden in de navofgende
gebieden.
on(Jer(Jeelen i
Begrenzing.

a. Gebied van de eigenlijke Vecht van Utrecht tot de Zuider ice;
b. Gebied van den Vaartschen Rijn van Vreeswijk tot Utrecht;
c. Gebied van den Krommen Rijn van Wijk bij Duurstede tot
Utrecht;
d. Gebied van de Biltsche en Zeister Grift.
1) Zie de hierbij behoorende „kaart van bet terrein uitloozende door de Vecht ”

(Bjjlagv A.)
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De drie laatste vormen liet zoogenaamde Stadswaier of Stadsboezem.
Elk gebied wordt door verschillende vaarien, weteringen enz.
doorsneden, die in gemeenschap staan met de hoofdwateren,
hetzij geheel vrij, hetzij door rniddel van sluizen, duikers,
schutten enz. en waarop de polders of waterschappen bun
overtollig water middellijk of onmiddellijk loozen, zoo zulks
niet op dergelijke wijze op bet hoofdwater gescbiedt.
De meest belangrijke dezer weteringen, vaarten, enz. zijn:
Gebied van de
Voor bet gebied van de eigenlijke Vecht:
V echt.
Op den rechteroever:
de Naarderuaart, zich ontlastende op de Buitenvecht door de
Oostsluis en door den Steenenbeer benoorden bet Muiderslot en
op de Vecht door de schutsluis ten zuiden van Muiden ;
de uitwatering van bet Naardermeer, even bezuiden Muiden,
met eene schutsluis in de Vecht mondende:
de
Gravelandsche Vaart bij Uitermeer, met eene schutsluis
van de Vecht afgesloten;
de Ankeveensche Vaart bij Nederhorst den Berg in de Vecht
vallende (met eene sluis afgesloten);
de Kortenhoefsche Watering benoorden Vreeland;
de Brecht bezuiden Loenen, door de Mijndensche sluis van de
Vecht afgesloten;
verder de Tienhovensche-, Maarsseveensche- of Nedereindsche-,
Westbroeksche- of Nedereindsche-, Klop- of Kerkei' dsche- en Maartensdijksche- of Zwartewater Vaarten, bet Zwarte Water enz.
(met sluizen afgesloten).
Op den linkeroever:
de Muidervaart, de Aa ook Stadswetering, de Lange Vliet of
de Kerkvaart of Groote Heijcop, de Haarrijn, Stadswetering,
Proostwetering enz.
Voor bet gebied van den Vaartschen Rijn:
Gebied van den
Vaartschen
Op den rechteroever:
Rijn.
de Bavensche-, Gooijer-, Houtensche-, Schalkwijksche en Waalsche Watering.

Op den linkeroever:
de Westravensche Wetering en bet gedeelte van den Holland$chen Usel, door eene schutsluis onder Jutphms van den Vaartschen Rijn afgesloten.
Yoor het gebied van den Krommen Rijn:
Gebiedvandeu
Krommen
Op den rechteroever:
Rijn.
de Langbroeker-, Gooijer- en Ameronger Wetering.
Op den linkeroever:
de Wulfsche-, Rijsbrugsche-, Vlowijker- en Cothensche Wetering,
de Geers loot, Leesloot enz.
De Vaartsche Rijn en de Kromme Rijn roonden uit in de
Stadssingelgrachten aan de zuidzijde der stad; verder komen
nog op die grachten uit aan de oostzijde de Risschopper Wetering en de Zeister- en Riltsche Vaart, aan de westzijde de
Leidsche Rijn en de Vleutensche Wetering.
De Vecht staat met de Stadsgrachten in gemeenschap door
Gemeenschap
tusachen den
stadsboezem de Weerdsluis aan de noordzijde der stad.
en de Techt.
Van de Singelgrachten komt het water als volgt op de Vecht:
(Zie de hierbij behoorende Schetsteekening van de bestaande
afscheidingen en communicatien tusschen het Stadswater en de
Vecht, bijlage A1.)
1° door de waaierdeur en door de schuiven van de Weerdsluis;
2° door den oliemolen van.den Heer Verloop op het Oosterstroompje; deze molen wordt thans, behalve door het
water van het Stroompje, mede gedreven door stoom. Van
het daar mede langs loopende Zwarte Water wordt voor
den molen niets benuttigd. De beide valschutten van dit
laatste vormen een schutkolk tot doorlating van kleine
vaartuigen. Zij reiken in gesloten stand tot ongeveer
0.34 M. + A. P., dat op het Oosterstroompje tot + 0.75
M. + A. P.
3° door den meelmolen van den Heer Schober op het
W ester stroompje;
4° door de schutten gelegen even boven de Roodebrug in
een benedenmond van het Westerstroompje. Zij vormen
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te zamen eeu schutkolk voor kleine sclmiten ofschouwen,
hoofdzakelijk ten dienste der hoveniers, die langs dien
weg hunne producten vervoeren; zij reiken met den bovenkant, als ze gesloten zijn, tot ongeveer 0.50 M. + A.P.
5° door een tweeden benedenmond van bet Westerstroompje
in de Vecht uitkomende even beneden de Roodebrug. Deze
tweede benedenmond bereikt bet Weslerstvoompje eerst
na een grooten omweg door Pijlsweerd. De uitstrooming
heeft evenwel geheel vrij en ongehinderd plaats, doch
kan door bet schut bij A worden afgesloten. De bovenkant van dit schut reikt in gesloten stand ongeveer 0.75
M. + A.P.
6° door een schut bij den weg „achter de Koekoek”, scheidende
bet Stadswater van bet Zwarte Water, dit schut wordt steeds
gesloten gehouden, en alleen geopend jtot doorlating
van kleine schuiten, onder verplichting bet na den doortocht onmiddellijk weder te sluiten. Het reikt met den
bovenkant tot ongeveer 1 M. + A. P.; het verval aldaar
bedraagt meestentijds slechts 0.10 a 0.15 M.
De Vechtboezem, zich uitstrekkende van de Weerdsluis te Utrecht Waterschaptot aan de Zuiderzeesluis te Muiden, waardoor alzoo meer de mkideiuj^of9
eigenlijke Vecht is te verstaan, strekt tot het ontvansen en af- onmjd<^lliik
op de vecht
voeren van het overtollige bemelwater van de verschillende loozencie.
polders en waterschappen, die te zamen de bovengenoemde
gebieden vormen, en aangeduid zijn op de tabel bijlage B i)
voor elk gebied afzonderlijk; verder tot afvoer van bet kwelwater der dijken, bet water van de boezemlanden, bet te
Vreeswijk en Wijk bij Duurstede uit de rivier de Lek ingelaten
water, het schutwater van de sluis te Vreeswijk, van die te
Muiden enz.
De bijzonderheden aangaande maaiveldshoogte, zomerpeil,
1) Deze bijlage belielst tevens het jaartal van het in werking stellen der stoomgemalen.
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hoogte der waterkeeringen, bemalingswerktuigen, maalvermogen,
grootte, op welk water loozende, bijzondere reglementen, keuren
enz. van iederen polder of waterschap zijn aangeduid op de
bijlagen Cx tot en met C7 1).
De meer of mindere belangrijkheid der waterleidingen, vaarten
enz., die bet polderwater naar den boezem voeren, kan eenigermate worden gekend nit de afmetingen der daarin gelegen
sluizen en bruggen opgegeven in de triage D zooverre bet
Utrechtsche gedeelte betreft2).
Opperviakte
Blijkens genoemde tabellen vormt de Vecht den boezem voor
rende“imide’n. de uitwatering van een landstreek groot omstreeks 52.600 H. A.,
dock slechts een gedeelte daarvan groot 16.400 H. A. brengt
bet overtollige water meerendeels door molens rechtstreeks op
den boezem. Ongeveer 10.000 H. A. wateren op de Vecht uit
door tusschenkomst van eenige afzonderlijke boezems, en
brengen dus bet gevallen regen water minder onmiddellijk
op den hoofdboezem, en ongeveer 26.200 H. A. brengen op
dergelijke wijze bet water aanvankelijk op de Stadsgrachten
van Utrecht, van waar bet op de Vecht kan afloopen op de
wijze als boven beschreven is, namelijk door de met waaierdeur voorziene kleine sluis aan de tVeerdbarriere, de schuiven
der schutten in de beide Stroompjes ten oosten en ten westen van de Vecht, die elk een watermolen in beweging brengen enz.
Toeroervan
Bovendien vloeit nog bet water, dat te IVijk bij Duurstede
Liaten Tan en te Vreeswijk uit den Neder-Rijn en de Lek wordt ingelaten,
buitenwater. Qm respec!jeve|yp cjeri Krommen- en den Vaartschen Rijn, voor-

1) Deze bijlagen zijn saraengesteld uit de opgaven der Watersehapsbesturen van
1870 en 1882, uit die van de Waterstaatakaart, uit die van vroegere verslagen enz.
Een volledige statiatiek tableau van de polders en Waterschappen in de provincie
Utrecht, dat tot riehtsnoer had kunnen strekken bestaat niet. Aan de verschillende
zoo uiteenloopende bronnen is toetesehrijven, dat de volledigheid der bijlagen liier en
daar te wenschen overlaat.
2) Deze tabel bevat tevens de uitwatering en sehutsluizen in en nabij de Vecht en
Vaartschen Rijn in Utrecht en Noord-Holland.
+
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namelijk in drooge tijden, op peil te houden, op de graebten
van Utrecht af, om zoo eveneens op de Vecht te komen. Al
dat water moet door de groote Zeesluis te Muiden (met 3 openingen, samen wijd 22.42 M., diep 3.15 M. -j- A. P.) op de
Zuiderzee geloosd worden. De boezem in engeren zin , de Vecht
met de daarmede in open gemeenschap zijnde wateren, heeft
eene grootte van 240 H. A.
Na aldus den waterstaatkundigen toestand van de landstreek
te hebben beschreven, waarvoor de Vecht als boezem dient tot
ontvangst en afvoer van bet overtollige hemel- en kwelwater enz.,
kan worden overgegaan tot de behandeling van bet tweede
punt der opdracht, namelijk:
Het onderzoek naar de oorzaken der hooge waterstanden Onderzoek
Qaai- de
op d e Vecht.
oor-

zaken der
hooge Vecht-

Ten einde met juistheid te kunnen beoordeelen, of werkelijk
in den tegenwoordigen toestand hooge waterstanden voorkomen,
dient in de eerste plaats te worden nagegaan de waterhoeveelheid, die op de Vecht wordl gebracht door de verscbillende
waterschappen, polders, boezemlanden en andere middelen van
aanvoer, vervolgens eene vergelijking te worden ingesteld van
de vroegere waterstanden op de Vecht, waargenomen met die,
thans daarop voorkomende, waaruit zal moeten blijken, of de
laatste inderdaad hooger dan de eerste zijn, en eindelijk te
worden onderzocht, waaraan de hoogere waterstanden zijn toeteschrijven.
Reeds boven is met een enkel woord opgemerkt, dat te
Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede water uit den Neder-Rijn
en de Lek wordt ingelaten, om respectievelijk den Vaartschen
Rijn en den Krommen Rijn voornamelijk in drooge tijden op
peil te houden.
Het inlaten door de Duikersluis te Wijk bij Duurstede ge- iQiaten van
schiedt als het peil te Langbroek aan de Slatenbruq tot 2.20 M. ^water te
*
Wij k bij
-j- A.P. is gedaald, en lioudt op, zoodra de rivierstand tot 6.33 Duurstede.
'Z

i
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Inlaten van
Lekwater te
Yreeawijk.

M. + A. P. is gerezen, of het peil te Langbroek boven 2.30
M. + A. P. staat ').
Het inlaten te Vreeswijk vangt aan, wanneer tie kaartsche Rijn
tot 0.52 M. + A. P. is gedaald, en eindigt als de hoogte van
0.57 M. a 0.58 M. + A.P. is bereikt.
Bij winterpeil vangt zulks aan bij den stand van 0.55 M. -f~
A. P., en eindigt bij het bereiken van de hoogte van 0.60 M.
+ A.P.
Het watergeven met de riolen boudt aan, zoolang men daarmede bet peil kan bebouden; bespeurt men, dat zulks niet bet
geval is, dan gaat men met de waaierdeuren werken. Het
werken met de waaierdeuren boudt op, zoodra het peil is bereikt, of het buitenwater tot 2.32 M. + A.P. is gerezen.
De afmetingen der inlaatopeningen zijn:
Wijdte.

Diepte.

Duikersluis te Wijk bij Duurstede 1.20 M. 2.35 M. + A. P.
Hulpschutsluis te Vreeswijk :
0.60
4.95 „
9
Waaierdeuren
0.45
0.72
„
Schuiven
Groote Sluis te Vreeswijk:
0.90 „ -4- 99
0.75 „
Schuiven
Hoeveelheid
De hoeveelheid vreemd water, aldus op het Vechtgebied inTreemd water
op het Veehtgebied inge- gelaten, is moeielijk voor eenige berekening vatbaar, als zijnde
laten.
geheel afhankelijk van droog of nat weder, bet al dan niet
bezwaard zijn der polders met water, bet aflaten van water te
Utrecht tot verversching der stadsgrachten enz.
Dat daardoor echter op den Vechtboezem veel water wordt
gebracht, is afteleiden uit de boven medegedeelde afmetingen
der inlaatopeningen, en uit het aantal dagen, dat het inlaten
b.v. gedurende de twee laatste jaren 1880 en 1881 heeft plaats
gehad, meer in bijzonderheden opgegeven in de tabellen
bpagen By tot en met E3, en over een langer tijdvak in de
MJlagem Fx en F2.
?
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1) Volgens de instructie (Art. 4) moet door inlaten de Krvmme Rijn op het Kijnpeilteeken te NeerlangbroeTc en niet lager dan 0.10 M. daar beneden worden gehouden.
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Het water van de Lek, aldus op den Vechtboezem gebracht,
kan niet geacht worden veel tot het ontstaan der hooge standen bijtedragen. Het inlaten toch geschiedt alleen in drooge
tijden, als de polders weinig met water zijn bezwaard, om den
Taartschen- en Krommen Rijn, Langbroekerwetering enz. in het
belang der scheepvaart op peil te houden, of wel de polders
ehoefte aan water bebben. Zonder de kunstmatige inlating
van het Lekwater zouden de polders te kort schieten, om de
hoeveelheid water te leveren, vereischt tot het aan peil houden
der scheepvaartkanalen, het ververschen der stadsgrachten van
Utrecht enz.
Het Lekwater is in dezen zin dan ook van weinig invloed
op bet waterbezwaar op den Vechtboezem ondervonden, waarover zoo veelzijdig wordt geklaagd.
Nog komt als vreemd water op den algemeenen boezem het Toevoer ™n
scnutwater van de sluizen te Vreeswijk en te Muiden, het water 9“hutwatervan den Hollandschen IJsel, dat bij zeer hooge standen op den
Vaartschen Rijn door de Doorslagsluis te Jutphaas stroomt, verder
het kwelwater van de dijken enz.
Ook van de hoeveelheid van dit water is met geene mogehjkheid eemge nauwkeurige berekening te maken, maar is
deze in ieder geval slechts gering te achten, in vergeliiking
van het te Vreeswijk en Wijk bij Duurstede ingelaten water.
Wat is nu de hoeveelheid water, die van het gebied van Hoeveelheid
den Vaartschen Rijn en van den Krommen Rijn of met andere SdenSye*cht°P
woorden van het Stadswater op den Vechtboezem wordt gebracht ^ boezem sebraCht
Blijkens de b^Iagera Cj tot C7 is de grootte
* "
‘
van dat gebied
26.200 H. A.
Hierbij komt, volgens de Memorie van den
Ingenieur du Celliee Muller over eene verbetering
van den Vechtboezem, van hooge zandgronden,
heidevelden, bosschen en zandverstuivingen . . 15.800
Te zamen . 42TMK)irX.
Het overtollige hemelwater van deze oppervlakte moet nu
langs den Vechtboezem worden afgevoerd.
3*
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Hel is bekend, dat van den gevallen regen slecids een gedeelte als overtollig water op den boezem komt.
Volgens de onderzoekingen ingesteld door den WasserbauInspector Pralle te Kiel tot bepaling van bet door de nvieren
afgevoerde gedeelte van de hoeveelheid regen, gevallen in een
stroomgebied (zie tijdscbrift Koninklijk Instituut van Ingemeurs
>1881—1882, 2e aflevering, 2e gedeelte, bladz. 105 en vervolg),
werd in bet door hem onderzochte Ilmenaugebied de gemiddelde jaarlijksche afvoerhoeveelheid in percenten van de gemiddelde jaarlijksche hoeveelheid gevallen regen bevonden op
32.5. Verreweg bet grootste gedeelte van bet overschot van
den gevallen regen (63.5 percent) geraakt tot verdamping.
Slechts een betrekkelijk klein gedeelte wordt door menschen,
dieren en planten verbruikt, derhalve geeft deze rest by benaderin- een maatstaf voor de betrokken maand, waarin de regen
gevallen is, al zij bet dan ook eene grootste waarde voor de
in het stroomgebied werkelijk verdampende hoeveelheid water.
Deze maat voor de werkelijk plaats bebbende verdamping,
die niet alleen van de plaatselijke gesteldheid , maar ook van
de lokale omstandigheden in het afvoergebied, zooals het meer
of minder waterdoorlatend vermogen van den bodem, de helling
van de terreinlagen, de plantengroei, in het algemeen van
al die factoren afbankelijk is, die op vermeerdering of vermindering van den afvoer invloed uitoefenen, meet wel onderscheiden worden van bet verdampingsvermogen, zooals dit door
de verdampingsmeters op de waarnemingsstations wordt gevonden, welk verdampingsvermogen uitsluitend van de ligging
van het station afhangt.
Uit het bier medegedeelde blijkt, dat de veelal gevolgde
metbode om het waterbezwaar te berekenen uit de hoeveelheid
gevallen regen na aftrek der verdamping niet steekhoudend is,
en in het algemeen een te groot waterbezwaar oplevert.
Voor zooverre bekend zijn in Nederland nog geene ondeizoekingen ingesteld omtrent den afvoer in verhouding tot den
regenval, en zal men zich bij de berekening van het water-
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bezwaar voor den Vechtboezem moeten bepalen tot de uitkomsten
door den Heer Pralle verkregen.
Groote bedenking schijnt niet hiertegen te kunnen worden
aangevoerd, aangezien bet onderzochte Ilmenaugebied eenigermate in toestand schijnt overeentekomen met dat van de Vecht,^
voor welk laatste eveneens als voor bet andere is aantenemen,
dat de onbekende toevloeiingsvlakten in bet stroomgebied zijn
gelegen beneden in de rivieruitmondende wateren, maar zich
nochtans niet uitstrekken in andere stroorngebieden, een hoofdvereischte voor de vertrouwbaarheid van de uitkomsten van
dergelijk onderzoek, zooals door den Heer Pralle uitvoerig
wordt betoogd.
Uit de bijlage Gi blijkl, dat de maandelijksehe gemiddelde
regenhoogte gedurende de zes zomermaanden (Mei tot October)
van bet laatste vijfjarig tijdvak 1877—1881 !) bedraagt 69.3 m.M.
en van de zes wintermaanden (November tot April) 57.4 m.M.
Daaruit volgt voor de gemiddelde hoeveelheid gevallen regen
op de bovenopgegeven oppervlakte van 42.000 H. A.
in een zomermaand
29.106.000 M3
„ „ wintermaand
24.408.000 „
waarvan 32.5 percent op den boezem komt, alzoo per etmaal
van eene zomermaand
315.315 M3
„
„ wintermaand
261.170 „
en gemiddeld per etmaal
±288.000 „
Bij dit hemelwater komt nog bet zoogenaamde vreemde water, Toevoer van
dat te Wijk bij Duurstede en te Vreeswijk ingelaten wordt tot ™:e^'edp.^k
IJsel
bet op peil houden van den Vaarlschen en Krommen Rijn, en
dat van bet schutten te Vreeswijk, benevens eenig water van
de Doorslagsluis te Jutphaas bij hoogen IJsel. De twee laatste
oorzaken van waterbezwaar kunnen echter in verbouding tot

1) De „Memorie”, in den loop van 1882 bewerkt en voltooid zijnde, is hefc jaar
1881 als het laatste van het beschouwde volledige tijdvak aantemerken.
Deze opmerking is ook van toepassing op de later in de „Memorie,, beschouwde
tijdvakken.
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de eerste buiten beschouwing biijven. Reeds vroeger is opgemerkt, dat de hoeveelheid zoogenaamd vreemd water, op bet
Vechtgebied toegeiaten, voor geene berekening vatbaar is wegens
de zeer uiteenloopende omstandigheden, de groote veranderlijkheid in aan- en afvoer enz. Die hoeveelheid wordt grooter,
naarmate minder regen valt, en das de polders minder water
op den boezem brengen. Voor eene ruwe benadering dier
hoeveelheid kan het volgende dienen.
Door den Ingenieur Hubrecht wordt in zijn vroeger genoemd
rapport de afvoer van het Ooster- en Wesierstroompje te zamen
per etmaal berekend op
± 491.500 M3
bij een verval gelijk aan het verschil van den
gemiddelden stand i-SSO/lSOS van het Stadswater op 0.54f''M. -)- A. P., en van het Vechtwater aan de Weerdsluis van 0.193 M. -P A P.
Van het polderwater komt blijkens boven
medegedeelde cijfers op den boezem gemiddeld ± 288.000 „
en is dus de hoeveelheid vreemd water . . . ± 203.500 M3
De boezem van den Vaartschen- en Krommen Rijn stellende
op + 70 H. A. (de Vaarlsche Rijn is 31 H. A.), zoude die
hoeveelheid den boezem doen rijzen met 0.29 M. in het etmaal
bij geslolen afvoer te Utrecht.
Totale toevoer De gemiddelde stand van het Stadswater aan de Weerdsluis
Ot) fifty)
Techtboezem. te Utrecht in tijdvak 1870/1881 is 0.545 M. + A. P., en van
het Vechtwater aan die sluis over het tijdvak 1875/1881 0.061
M.
A. P. Het verval vroeger gemiddeld 0.541 M. + 0.193
= 0.734 M., is thans gemiddeld 0.545 M. + 0.061 = 0.606 M.,
en zou aldus de voor de Stroompjes berekende hoeveelheid
tegenwoordig benaderender wijze zijn te stellen op 491.500 X
= ±

477 000 M3

-

-

Dit water, vermeerderd met het schut- en spuiwater van de
Weerdsluis enz., komt op de vroeger omschreven wijze van de
Stadsgrachten op den Fechtboezem. Door een en ander verkrijgt
deze boezem alzoo een constanten aanvoer van globaal gesteld

39
500.000 M3 per etmaal. Behalve dit water ontvangt de boezem
nog het overtollige tiemelwater van de rechtstreeks daarop
meerendeels door molens loozende polders.
Blijkens de byiagen Cx tot C7 bedraagt de oppervlakte dier
polders
28.400 H. A.
waarbij komt volgens demeergenoerade„Memorie”
aan heidegrond, zand- en boschgronden . . .
3.120 „
Te zamen. . . 29.520 H. Agevende met gebruikmaking van dezelfde grondslagen als boven
voor de hoeveelheid water, die op den boezem komt per etmaal
in een zomermaand
221.500 M3
„ „ wintermaand
183.500 „
alzoo gemiddeld per etmaal in bet jaar .... 202.500 M3
deze hoeveelheid gevoegd bij die van het Stadswater op de Fecht komende ad
500 000 „
geeft te zamen. . . 702.500 M3
Be Vecktboezem met de daarmede in open gemeenschap zijnde
wateren wordt aangenomen groot te zijn 240 H. A., en zou
das door die hoeveelheid water eene verhooging kunnen ondergaan van 702.500
0.29 M.
2.400.000
Bij het bepalen van de hoeveelheid water, die uit de polders Bezwaar van
op den boezem wordt gebracht, dient vooral in het oog te den boezemworden gehouden, dal die hoeveelheid afhankelijk is van het
vermogen der uitwateringswerktuigen, deels natuurlijke (sluizen),
deels kunstmatige (windwatermolens en stoomgemalen) waarover
ieder polder beschikt.
De bovenberekende hoeveelheid kan dan ook alleen als werkelijk den boezem bezwarende worden aangemerkt, voor zooverre het uitwateringsvermogen van de polders in staat is die
hoeveelheid op den boezem aantevoeren; waar dit vermogen te
kort schiet, blijft de polder bezwaard met eene hoeveelheid
overtollig water gelijk aan den berekenden regenval maal de
oppervlakte, verminderd met het water op den boezem geloosd
door de uitwateringswerktuigen. Daaruil volgt dan ook, dat
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hoe meer voldoende die werktuigen zijn, hoe minder de polder
met water zal bezwaard blijven, alsmede het groote voordeel aan
bet bezit van stoomgemalen verbonden, die berekend op het
wegschaffen van het water in verband met en overeenkomstig
den regenval den waterlast van den polder wegnemen, maar
daarentegen ook den algemeenen boezem in evenredigheid meer
bezwaren. Eene inzage van de bijlagen
tot C7 leert, dat
het hier bedoelde uitwateringsvermogen nog voor vele polders
in de Vechtstreek wordt gemist, voornamelijk die met een
polderpeil, lager dan de meestal voorkomende Vechtstanden,
him water niet door opmaling kunnen verwijderen.
Dat door een samenloop van omstandigheden de boezem eene
aanzienlijke rijzing kan ondergaan, leert o. a. de tabel bylage H.
Deze doet zien, dat de boezem meermalen in een etmaal
met ± 0.30 M. kan worden opgezet, gevende voor de aangenomen grootte van 240 H. A. eene waterhoeveelheid van
720.000 M3.
Citiooiing op
de Zuiderzee.

A.1 het op den Vechtboezem aangevoerde polder-, kwel- schutenz heeft slechts eene uitloozing naar zee door de groote

wat;er

sluis te Muiden, gebouwd in 1674, met drie openingen wijd
22.42 M., diep 3.15 M. -f- A. P., en met een doorstroomingsprofil bij den gemiddelden Vechtsland te Muiden in het zesjarig
tijdvak 1876/1881 van 0.17 M. -i- A. P. van 66.80 M3.
A»nToer langs Het boezemwater wordt naar de sluis aangevoerd langs de
de Veche
rivier de Vecht. Deze loopt van Utrecht tot Breukelen in noordwestelijke richting, van daar tot Muiifew in noordelijke, eenigermate naar het oosten afwijkende richting; deze richting, ongeveer samenvallende met de streek der meest heerschende
winden, zoude als gunstig voor de loozing van den boezem
zijn aantemerken, indien niet de bochtige loop der rivier dien
voordeeligen invloed grootendeels deed verloren gaan. Als een
wezenlijk voordeel kan gelden, dat de meestal heerschende
winden gunstig werken op de afwaaiing van het zeewater van
de Muiderkusl, en daardoor de kracht en den duur van den
sluisgang bevorderen.
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De Vecht is bij Utrecht bet smalst; van daar verbreedt zij
zich hoe langer hoe meer naarmate zij Muiden nadert, en deze
voortgaande verbreeding gaat van Hinderdam tot Muiden met
eene in gelijken zin toenemendo diepte gepaard. Te dezen
aanzien voldoet de Uecht dus volkomen aan den eisch van een
goed boezemwater, om, naarmate bet in zijn loop naar de
loozingsmiddelen meer water opneemt van de langs gelegen
molens en uitwateringsluizen , ook een steeds aangroeiend profil
te bezitten tot doorlating dier toenemende watermassa.
Zooals bekend maakt de Vecht met den Faartschen Rijn en
den Stadssingel te Utrecht deel uit van den internationalen
waterweg van den Rijn naar Amsterdam'. In bet belang der
scheepvaart wordt de geul in den Faartschen Rijn en den Stadssingel op eene diepte gehouden van 1.80 M. — A.P., en in de
Fecht van 2.65 M. -f- A. P., de bodemsbreedte op 13 M., bij
de bruggen versmallende tot 9 M.; van den bodem gaan de
talnds met 2 op 1 opwaarts, behoudens die punten, waar de
aanwezige breedte bet maken van een steiler beloop vordert.
De nauwste gedeelten in de rivier worden aangetrotTen beneden
de brug te Zuijlen wederzijds de brug te Maarssen, en bij de
brug te Breukelen, op welke plaatsen kanaalvakken worden
aangetroffen ter breedte van 14 a 15 M., wier gemiddeld profil
30 M2 niet te boven gaat.
Het van den boezem komende water moet te Muiden op de
Hoogte van
. den waterspieZuiderzee worden geloosd; de hoeveelheid geloosd water is gel van de
afhankelijk in de eerste plaats van den zeestand, wijders van VeCgea
de hoogte van den boezem, de richting van den wind (op of dalingeru
afwaaiend), van het doorstroomingsprofil der sluis en meer
andere omstandigheden.
De uitdrukking van alle versehillende invloeden, die den
boezemstand beheerschen, wordt gevonden in de hoogte van
den waterspiegel of in engeren zin van de rijzingen en dalingen, die in den waterspiegel voorkomen.
Ten einde te kunnen nagaan, in welke mate de hoogte van
den waterspiegel door een of meer dier invloeden beheerscht
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wordt, is het noodig uit de tab&llen van dagelijksche waterstanden aan de verschillende peilschalen langs de Vecht en in
de Zuiderzee te Muiden eene keuze uit die dagen te doen,
waarbij zich de een of andere invloed meer bepaald heeft doen
gevoelen.
Als zoodanig is de tabel op bijlage I samengesteld, waaruit
de invloed is nategaan van de zeestanden te Muiden op den
stand van de Vecht gedurende het laatste drieiarig tiidvak
1879/1881.
Voor de Zuiderzee zijn in hoofdzaak gekozen de standen, die
gedurende een zeker tijdperk, b. v. 3 etmalen of meer, achter
elkander zeer laag waren (April 1880, Maart 1879 en 1881),
de standen, die gedurende 2 etmalen zeer laag opgevolgd werden door een boogeren stand (November 1881), de standen,
die betrekkelijk hoog gedurende 2 etmalen opgevolgd zijn door
zeer lage (Mei 1881), de standen, die betrekkelijk hoog gedur-ende een etmaal zijn afgewisseld door een lage (September
1879 en October 1881), en omgekeerd lage standen door een
hooge (Februari 1880, Maart 1881), eindelijk die standen,
waarbij niet geloosd kon worden wegens het niet opengaan
der deuren, in het algemeen die boven A. P. (Maart en October
1879, October en November 1880), en die ongeveer overeenkomende met den middelbaren ebbestand in de Zuiderzee
(Januari en October 1879, Januari en Augustus 1880).
Het zal niet noodig zijn hier de verschillende gevolgtrekkingen medetedeelen, waartoe eene inzage dier tabel aanleiding
geeft, en wordt alleen gewezen op den grooten invloed van
den Zuiderzeesland op dien van de Vecht, zoodat deze als het
ware met den eersten op- en neergaat.
De invloed van den regen of droogte en van de windrichting
op den Vechtstand kan eveneens eenigermate worden gekend
uit de tabel b^lage I, waarin naast dien stand zijn bijeenverzameld de hoogte van den regenval en verdamping in m.M.
per etmaal en de richting van den wind.
Eindelijk zijn in de tabel bijlage H bijeenverzameld de tijd-
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vakken van hoogste Vechtstanden, met de in dien tijd waargenomen Zuideneestanden, gevallen I'egen en verdamping,
windrichting en uren van waterinlating te Vreeswijk, Wijk bij
Duurslede en Utrecht, waaruit eenigermate de oorzaak dier hooge
standen is nategaan.
Om een meer uitgebreid overzicht te geven van de gemiddelde en uiterste (hoogste en laagste) standen op
a. den Krommen Rijn en Langbroekerwetering,
b. de Lek te Vreeswijk en den Vaartschen Rijn,
c. de Vecht en de Zuiderzee te Muiden
worden hier verder de tabellen, h^lagen Fj tot en met F3
overgeiegd, behelzende van bet twaalfjarig tijdvak 1870/1884
voor a en b de hoogste, laagste en gemiddelde standen en
voor c de hoogste, de gemiddelden der hoogste, de laagste?
de gemiddelden der laagste en de gemiddelden van de zes
zomer- en de zes wintermaanden. Bovendien behelst a het
aantal dagen en uren van waterinlating te Wijk bij Duurstede,
b het aantal uren waterinlating te Vreeswijk, en het aantal
uren water geven te Utrecht en c de gevallen regen en verdamping volgens de waarnemingen op Sonnenburg.
Van a valt optemerken, dat de gemiddelde standen van het Grootere
hoogte van den
bovendeel van den Krommen Rijn (Vreeswijk, Wijk bij Duur- Vechtstand in
het laatste 6 of
stede, Werkhoven) weinig verschil opleveren; voor het beneden- 7 jarig tijdvak.
deel (Werkhoven, Utrecht) rijst de middelbare stand in de 5 a
6 laatste jaren van het beschouwde tijdvak. Ook de Langbroekerwetering vertoonl rijzing van den middelbaren stand in
hetzelfde tijdperk.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij b, echter minder
sprekend.
Bij eene inzage van de tabel, hylage F3 (c), valt het reeds
aanstonds in het oog, dat de meeste der hoogste standen voorkomen in de laatste helft van het 12jarig tijdvak.
Beschouwt men de cijfers eenigzins aandachtiger, dan merkt
men van de jaren 1874 en 1875, soms een of meer jaren vroeger,
eene aanhoudende toeneming op in de hoogte der Vechtstan-
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den. De gerniddelde hoogte der hoogste standen in den zomer
en in den winter, de gerniddelde hoogte der laagste standen
in den zomer en in den winter, de hoogte van den gemiddelden zomerstand en die van den gemiddelden winterstand nemen
toe, en levert alleen het jaar 1881 eenige afwijking in omgekeerden zin op.
De tabel leert alzoo met voldoende mate van zekerheid, dat
sedert de laatste 6 a 7 jaren de waterstand op de Vecht is
hooger geworden, dat de hoogte der hoogste standen is toegenomen, en ook de laagste standen zijn verhoogd.
Nog duidelijker spreekt te dien opzichte de tabel bjjlage K,
aangevende het aantal dagen, waarop het middengedeelte der
Vecht stond binnen de aldaar aangegeven grenzen. De groote
toeneming van het aantal dagen der hooge standen in het laatste
zesjarig tijdvak, vergeleken met het voorafgaande zesjarig tijdvak, springt in het oog.
Het waterbezwaar is derhalve in het laatste zes of zevental
jaren vermeerderd, en de Vecht als boezem of waterbergkom
voor de streek, die daarop het overtollige water moet loozen,
minder gunstig geworden.
Invloed op den
De invloed van dezen achteruitgang doet zich eveneens geVaartschen
voelen
op den boezem van den Vaartschen Rijn, den Krommen
Bijn, Krommen Bijn, enz.
Rijn en de Stadsgrachten, zooals reeds boven werd opgemerkt
en uit de overgelegde tabellen is nategaan, tengevolge van de
vermindering van het verval, waarmede die boezem op de Vecht
uitstroomt.
In overeenstemming daarmede blijkt dan ook nit de tabellen,
bylage F! en F2, dat het aantal dagen en uren van waterinlating te Wijk bij Duurslede en te Vreeswijk sedert 1874
merkbaar afneemt', en dat van waterloozing door de Weerdsluis
te Utrecht is toegenomen. Het waterbezwaar op dien boezem
is derhalve ook in de laatste jaren vermeerderd.
Aehteruitgang
De boven medegedeelde uitkomsten worden nader bevestigd
van de Vecht
ale boezem. door de label bijlage K, aangevende het aantal dagen, waarop
het middengedeelte der Vecht stond hooger en lager dan de
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daarin opgegeven grenzen. VergeKjkt men de cijfers der zes
laalste jaren ook in verband met bet gemiddelde voor bet geheele beschouwde tijdvak, dan blijkt bet duidelijk, dat bet
aantal dagen van hoogen Vechtsland toenemende, dat van lagen
Vechlstand afnemende, derbalve de toestand der Vechtstreek,
wat betreft de spoedige loozing van bet polderwater, acbteruitgaande is.
Ongetwijfeld moet de oorzaak daarvan voornameKjk worden °o0”®^bd0eer
toegeschreven aan de groote verbetering in de polderuitwatering *emstanden.
door de opricbting in de laatste jaren van verscbeidene stoomgemalen en de droogmaking van de Tienhovensche en Maarsseveensche plassen.
De polders of waterschappen, die van stoomgemalen zijn
voorzien, zijn vermeld in de bylagen B en Cj^ tot C7. Daarin
is tevens opgenomen bet jaartal van sticbting, bet aantal paardenkracht, de wijze van loozing op den boezem, de hoogte van
opbrengst of maalvermogen enz.
De stoomgemalen zijn aan geen maalpeil gebonden; ten alien
tijde kunnen zij dus met bun vol vermogen bet polderwater
op den boezem brengen. Het is hierbij onverschillig, of zulks
op den Vaartschen Rijn boven Utrecht of op de Vecht beneden
Utrecht geschiedt, daar tocb ten slotte het opgemalen water
weder op den Vechtboezem komt, waarlangs het op de Zuiderzee
moet uitloozen.
Yolgens de ondervinding in de laatste jaren op het gebied
van stoombemaling in verband met de verbeterde constructie
van stoomwerktuigen en wateropvoermiddelen opgedaan, wordl
als grondslag voor de bepaling van het vermogen aangenomen,
dat, om in alle omstandigheden een polder van hemelwater
ontlast te houden, het stoomgemaal in staat moet zijn om in
eene maand 0.20 M. van de geheele oppervlakte te kunnen
afmalen.
Aannemende dat de stoomgemalen langs de beide oevers van
de Vecht op een dergelijk vermogen zijn berekend, zouden zij
per etmaal op den Vechtboezem kunnen brengen eene hoeveel-
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0.20 M. x 7950 H. A.
held van
gQ
= 530.000 M3, waarbij niet
gerekend is op den waterlast door het stoomgemaal van de
droogmaking der Tienhovensche en Maarsseveensche plassen veroorzaakt.
Dit stoomgemaal verkeert in zooverre in exceptioneelen toestand, dat het gezegd kan worden niet alleen de droogmakerij,
maar bovendien de twee aansluitende polders Breukeleveen en
Tienhoven benevens Maarsseveen van het overtollige water te
ontlasten, zeer duidelijk blijkbaar nit den lagen stand van het
water in die polders ten opzichte van den Vechtstand, als gevolg van het doorkwellen op de diep ingekelderde droogmakerij.
Die polders zijn met de droogmakerij te zamen groot +
2560 H. A.; de laatste is in het bezit van krachtige stoomgemalen (zie de byiagen Cj tot €7) waarvan is aantenemen, dat
zij in staat zijn een regenval van 7.78 m.M. per etmaal bijtehouden, zooals voor de stoombemaling van andere droogmakerijen is ontworpen, en overeenkomt met 54 M3 per minuut, die
1000 H. A. polderland kunnen afvoeren. De hoeveelheid water,
daardoor op den boezem gebracht, bedraagt 7.78 m.M. x 2560
H. A. = 499.170 M3, en geeft bij gestremde loozing in zee aan
de Vecht eene rijzing per etmaal van ruim 8 c.M.
De geheele waterhoeveelheid, door de stoomgemalen op den
boezem van de Vecht gebracht, kan alzoo per etmaal bedragen
729.170 M3 en bij gestremde loozing den Vechthoezem doen
rijzen ruim 30 c.M. Rijzingen van dien boezem in het etmaal
van 30 c.M., en zelfs van 40 c.M. bij gestremde loozing, komen
niet zelden voor, zelfs zijn er waargenomen van gemiddeld
67.2 c.M. en op 18 en 19 Dec. 1881 van 57 c.M. i). Rijzingen
nu van b.v. 40 c.M. komen overeen met eene waterhoeveelheid
op den boezem gebracht van 2.400.000 x 0.40 = 960.000 M3,
nit welk cijfer is afteleiden, dat het vermogen der stoomgemalen niet te hoog is geschat.
X) Zie bjjlage H.
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De waterlast, door de stoomgemalen veroorzaakt, kan dus
gezegd worden in den tegenwoordigen tijd zooveel grooter te
zijn als bet vermogen dier gemalen, dat van de vroegere windwatermolens, die zij hebben vervangen, overtreft.
Neemt men in aanmerking, dat de opbrengst der windmolens
voornamelijk afbankelijk is van de zoo veranderlijke kracht van
den wind, en in bet algemeen die molens niet berekend zijn
voor bet opmalen tegen de hoogere Vechtstanden, dan beboeft
bet geen betoog, dat door de sticbting der stoomgemalen de
Yechtboeiem zeer wordt bezwaard, wellieht dubbel, zoo niet
driemaal zooveel als vroeger.
Met voor den VeeMboezem wenschel^fk peil en de niMdeleii Het yoor den
Y echtboeeem
tot bet bebeerscben van dat peil in redeljyken zln.
wenschelijk
Tot de bezwaren, aan de hooge Vechtboezemstanden verbonden, peil en middelen tot bekunnen in hoofdzaak gerekend worden te behooren bet dras- heersehen yan
dat peil in
zetten of overstroomen van sommige boezemlanden, bet belet redelijken zin.
zijn der natuurlijke loozing door sluizen, of bet belemmerd zijn
der molens in hunne working, waardoor de polderlanden met
water bezwaard raken, bet onderloopen van kelders enz.
Dat daardoor aanzienlijke schade aan de landerijen kan
worden toegebracht, vooral wanneer zij met vrucbten bezet
zijn, beboeft geen betoog. Zoowel van de streken boven Utrecht
als van de eigenlijke Vechtstreek worden de nadeelen van den
waterlast ondervonden. Verder zijn de kaden langs de Vecht
over sommige gedeelten te laag, om de hooge standen te keeren,
en raken dientengevolge de achterliggende landen meermalen
in den zomer onder water.
De hooge boezemstanden (die van A. P. en hooger) komen
blijkens de tabel op bijlage K niet alleen menigvuldig voor,
maar kunnen blijkens bjjlage H ook gedurende verschillende
dagen aanhouden.
Het maalvermogen der windwatermolens gaat blijkens de
bijlage Cj tot C7 niet veel hooger dan tot A. P. of 0.20 M. -f
A. P.; wegens gemis aan de noodige windkracht kan dit ver-
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mogen niei altijd worden toegepast. De oppervlakte aldus beraalen bedraagt 11.970 H. A., die der polders met natuurlijke
loozing door sluizen 5.910 H. A., die door stoom afgemalen
8.460 II. A.; te zamen 26.340 H. A.
Onder de bestaande omstandigheden moeten, naar bet mij
voorkomt, de standen hooger dan A. P. tot de schadelijke
worden gerekend, en wel in dien zin, dat naarmate bet water
booger daarboven komt, en de hoogere stand langer aanboudt,
ook de in de Vechtstreek ondervonden nadeelen voor den landbouw grooter worden.
Het ligt voor de band, dat voor de polders met natuurlijke
loozing door sluizen ook de standen beneden A. P., voor zooverre deze boven bun zomerpeil zijn verheven, schadelijk zijn,
als wordende daardoor hunne loozing belet. Eene verlaging
van het Vechtpeil echter, waarbij die loozing voortdurend is
verzekerd, kan moeielijk in aanmerking komen, al ware het
alleen wegens de scheepvaartbelangen, die zich daartegen zouden
verzetten.
De label op bijlage K doet zien, dat gemiddeld over de
laatste 6 jaren gedurende 76'/2 dagen het middengedeelte der
Vecht hooger stond dan A.P., zijnde bijna een vijfde deel van
het jaar; in het eerste zestal jaren bedroeg zulks gemiddeld
49 dagen of bijna een achtste deel van het jaar. Het aantal
schadelijke dagen is dus in het laatste zesjarig tijdvak met
271/a dagen of ruim 56 percent toegenomen.
Welk peil is nu voor den Vechtboezem wenschelijk?
Bij het beantwoorden dezer vraag dient in het oog te worden
gehouden, dat de Vecht onderdeel is van den belangrijken
waterweg van den Rijn naar Amsterdam, en de scheepvaart bij
eenigzins aanzienlijke verlaging van het peil daarvan den
hinder zou ondervinden.
Eveneens zou zulks het geval zijn bij den doorgang der
Weerdsluis te Utrecht.
Het bijzonder reglement van politic op de Keulsche Vaart
veroorlooft een diepgang der schepen van 2.10 M.; de slag-
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drempel der bmeden-Weerdsluis nu ligt op 2.22 M. 4- A. P.
en zou dienteugevolge, rekenende op 0.12 M. kielwater, voor
den overgang der schepen een Vechtsland vereischen ter hoogte
van A. P.
De gemiddelde Vechtsland te Utrecht volgens het laatste
tweejarig tijdvak 1880/1881 is 0.05 M.
A. P. en dus nu
reeds te laag om de schepen van maximum diepgang te
schutten. Bij onvoldoende waterdiepte op den drempel wordt
dan ook het hulpmiddel toegepast, om de schepen over
den benedendrempel te helpen of liever te stuvven, door
met de waaierdeur het voile Stadswater op de Vechl te doen
schieten.
Als verder bezwaar tegen te groote peilsverlaging dient te
worden gewezen op het grooter worden van het verval tusschen
Stads- en Vechtwater, waardoor dc Vechtboezem naar verhouding meer water zal ontvangen en noodzakelijk moet leiden
tot het aanwenden van meer uitgebreide en dus kostbaarder
middelen, om aan den boezem een vast peil te verzekeren;
verder op de bestaande gemeenschap tusschen dezen boezem
en dien van Amstelland door de sluizen te Nieuwersluis, Weesp
en Maiden, die bij te groote verlaging van het peil het maken
van keermiddelen tegen het uitstroomen op den Vechtboezem
zullen vereischen.
Ofschoon voorzeker een zoo laag mogelijke waterstand voor
de polders en waterschappen voordeelig zijn zou, zal het bovenmedegedeelde genoegzaam zijn, om te doen zien, dat voor de
Vechl de verlaging van het peil een zekeren grens niet mag
overtreffen.
Gaat men nu uit van het denkbeeld, om de voor de Vechl
gewenschte verlaging van het peil langs den naluurlijken weg
te bereiken, namelijk door uitbreiding der loozingsmiddelen
van den boezem op de Zuiderzee en dus zonder stoombemaling,
dan volgt uit den aard der zaak, dat het aldus te verkrijgen
peil niet lager zal kunnen zijn dan de gemiddelde ebbestand
der Zuiderzee op het loozingspunt te Maiden, zijnde volgens
4
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bijlage F3 0.205 M. -f- A.P.’) De middelen ecliter, die zouden
moeten worden aangewend, om aan de Vecht een dergehjk peil
te verzekeren, zouden van zoodanigen omvangrijken en kostbaren aard zijn, dat de vraag rijst, of de bij de Fec/d betrokken
belangen van afwatering ook niet op voldoende wijze zullen
zijn gebaat bij eenigzins hooger peil, b.v. dat van A. P. Het
komt mij voor, dat het antwoord hierop bevestigend kan zijn,
aangezien is aan te nemen, dat ook bij dergelijken boezemstand de meeste zoo niet alle bezwaren komen te vervallen,
tbans door de hooge boezemstanden ondervonden, en biervoren
meer in het bijzonder opgegeven.
Middeleu ter
Welke middelen nu zouden dienen te worden aangewend,
vaThasten-om langs den natuurlijken weg dat peil aan den Vechtboezem
^ntewenden1

verzekeren ?
Het ligt voor de hand, dat daartoe geene andere kunnen in
aanmerking komen, dan die leiden tot verbetering van den
afvoer van water naar de Zuiderzee, en het vergrooten van de
kom dienende tot waterberging. Zooals algemeen erkend wordt,
zetelt de voornaamste oorzaak van de kwaal in den te kleinen
boezem. De omstandigheden, waarin deze boezem verkeert,
van namelijk niet ten alien tijde het overtollige water op zee
wegens te hoogen stand van het buitenwater te kunnen loozen,
veroorzaken, dat het daarop gevoerde water bij gestremde
loozing te Muiden niet naar evenredigheid van den aanvoer kan
afstroomen, maar zich daarin moet ophoopen. Aanzienhjke
rijzingen van den boezem, tot groot nadeel van de daarop
loozende polders, zijn daarvan het gevolg.
BeschouwinZoowel door verbetering van den afvoer, als door vergrooting
gen van den ,
,
zun (]ie rijzingen binnen zekeren grens terugtebrenJ
Kapitem-IngeJG
...
.
r.
T
nieur Badon 0-gri<
bet meergenoemde opstel van den Ivapitein-lngenieui
G j l
de tntTr 3^ Ghijben worden omtrent het aanwenden van deze midwen
derenmid' delen uitvoerige beschouwingen, ook in verband met de defensiebelangen, medegedeeld, waarmede ik mij in het algemeen
X) Tijdvak 1870—1881.
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wel kan vereenigen. Daar bij eene verbetering van den Vechtboezem, in vvelken /in dan ook, de waterschapsbelangen steeds
in verband zullen moeten worden beschouwd met de defensiebelangen, zoodat ieder plan tot verbetering, waarbij niet met
de laatste is rekening gehouden, dient te worden ontraden,
acbt ik bet niet van gewicht ontbloot, bovenbedoelde beschouwingen bier in haar geheel te doen volgen.
Na den invloed van de droogmaking van al de plassen tusscben de ’s Gravelandsche en Tienhovensche marten volgens de
concessie Timmerman op den waterstaatkundigen toestand van
de Vechtstreek te bebben nagegaan, komt men tot de conclusie,
dat de droogmaking uit een waterstaatkundig oogpunt onuitvoerbaar is, zoolang niet vooraf ingrijpende veranderingen in
de uitwatering der Vechtstreek worden gebracht.
„Die ingrijpende veranderingen zullen, blijkens bet voor,,gaande, moeten neerkomen op een vermeerdering van de ge„1egenheid tot loozing van den boezem naar zee, bij voorkeur
„gepaard met vergrooting van de waterberging. Hier blijkt
„dus eene merkwaardige gelijksoortigheid te bestaan tusschen
„defensie- en waterschapsbelangen: beide moeten zicb tegen
„de droogmaking der plassen verzetten, zoolang niet tevens de
„daardoor toegebrachte schade op afdoende wijze wordt weg„genomen; en bet middel om biertoe te komen, is in groote
„trekken: voor de defensiebelangen, o. a. verbetering in den
„aanvoer van water uit de Zuiderzee-, voor de waterschapsbe„langen, verbetering in den afvoer van water naar de Zuiderzee.
„Die gelijksoortigheid van belangen zal overeenstemming kunnen
„worden, indien bet mogelijk blijkt, een zelfde middel tot
„beider bevrediging aantewijzen.
„Twee wegen staan voor dien verbeterden aan- en afvoer
„open: de natuurlijke, door een zeesluis met daarbij behoo„rende waterleiding; de kunstmatige, door een stoomgemaal.
„De wenschelijkheid van den bouw van een krachtig stoom„gemaal te Muiden tot afmaling van den boezem is naar aan„leiding van den ongelukkigen waterstaatkundigen toestand
4*
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„van de Vechlslreek vroeger en later meermalen ter sprake
„gekomen; reeds voordat er gedacht werd aan eene droog„making van de plassen, was jaren lang over een verbetering
,,in dezen zin gesproken, geschreven en ontworpen; ook de
„Staats-Commissie van 1858 noemt een stoomgemaal te Muiden
,.of elders nabij die plaats ,,h°0g gewenscbt , ofschoon zij uit„drukkelijk zegt, de oprichting daarvan niet onafscheidelijk
,,aan de droogmaking te verbinden. Maar daarbij bleef bet
„dan ook. In lateren tijd schijnt de hoop op verwezenlijking
,,van bet denkbeeld verlevendigd te zijn door den eisch van
„sommigen, oro de militaire inundatien tussehen Muiden en
„Naarden en voor laatstgenoemde vesting ten alien tijde op bet
„daarvoor aangenomen peil te verzekeren door opmaling van
„water; althans bet Provinciaal Yerslag van Utrecht over 1871
„maakt melding van overleggingen van de Colleges van Gede„puteerde Staten in de beide betrokken Provincien tot bevor„dering van bet tot stand komen van bedoeld stoomgemaal
,, „ook met bet oog op de plannen der Genie daaromtrent.
„De zaak kwam echter niet verder, en mismoedig eonstateert
„een volgend Yerslag (over 1873): „het besef van bet nut en
„„het groote voordeel eerier goede uitwatering is nog niet
„ „levendig genoeg overal doorgedrongen, om van de belang„ „hebbenden de noodige samenwerking tot verbetering van den
„ „Vechtboezem te verkrijgen.”
„Eigenaardige bezwaren staan dan ook aan zoodanige samen,working in den wegu een administratieve waterscbaps* of
„heemraadschapsband, die elders de polders met gemeenschap„pelijke belangen bijeenhoudt, bestaat bier niet, en pogingen,
„om daartoe te geraken, zijn mislukt; de eigenaars der landen,
„die langs Utrecht uit de tweede band op den boezem uitwa„teren, ondervinden weinig of geen nadeel van de booge Vecht„standen, en zullen dus wel niet zeer gezind zijn in de kosten
„der beoogde verbetering bijtedragen, en tocb moet de Vecht„streek niet alleen bun overtollig regenwater ontvangen, maar
„zij moet zich ook laten bezwaren met bet water, dat te Wijk

