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>,bij Duurstede en te Vreeswijk uit de rivier vvordt ingelaten,
„deels in het belang van de seheepvaart; de gemeente Utrecht
„is hevoegd, ook ter verversching van hare grachten, water
„op de Vecht te laten afloopen en daarvoor weder te Vreeswijk
,intelaten; eindelijk wordt van het verval tusschen het Stads,,water van Utrecht en de Vecht door particulieren gehruik ge„maakt tot het drijven van twee molens op het Ooster- en het
„Westerstroompje; de hoeveelheid water, die langs de schepra,,deren dezer fabrieken per etmaal op de Vecht kan gebracht
,,worden, is berekend op mini 400.000 M3, overeenkomende
,,met eene verhooging van den boezern met ruirn 20 c.M.
„Naar aanleiding van de quaestie der kanaalverbinding van
„Amsterdam met den Boven-Rijn is de zaak van dit stoomgemaal
„o. a. door den Heer Henkel in de vroeger aangehaalde brochure
„becijferd; het resultaat daarvan was, dat men met een werk,,tuig van ruim 100 paardenkracht nuttig eltect (uit anderen hoofde
„gebracht op 120 paardenkracht en dan met toebehooren ge„raamd op /■ 250.000.—, plus /'35.000.— voor een te verruimen
„toe]eidingskanaal) de thans per etmaal voorkomendeongunstigste
,,verhoogingen van den boezem per etmaal zou kunnen afma„len, ook bij hoogere zeeslanden en bij een Vechtstand van
0.25, die daar als de wenschelijke wordt genoemd. Om den
„arbeid van dit gemaal zooveel doenlijk te beperken, werd
„bovendien nog te Miciden eene nieuwe zeesluis van 8 M. wijdte
„voorgesteld, geraamd op /" 90.000.—. Natuurlijk zal aan voor„noemd oogmerk niet meer beantwoord worden, indien de „stoomgemalen der droogmakerij den boezem zooveel meer
,,kunnen bezwaren, en indien andere polders hunne windmo„lens door stoombemaling vervangen, zooais te voorzien is; het
„vermogen zou dan ongeveer
maal zoo groot worden (stel
„b. v. 150 p. k. nuttig effect), en de totale kosten van het werk„tuig, met al hetgeen daarbij verder behoort , zouden dan wel
„niet veel beneden 3 5 ton blijven. Dat dit cijfer in ieder geval
„niel te hoog is, zal duidelijk zijn, als men bedenkt, dat tal
,,van polders, die tegenwoordig bij de hoogere boezemstanden
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„met kiinnen uitwateren, door den lageren stand gelegenheid
„zouden verkrijgen, meetewerken tot vergrooting van den dage„lijkschen wateraanvoer op den boezem, — hetgeen in bovenbe,,doelde becijfering geheel nil bet oog is verloren. Daartegenover
„staat echter, dat de bovenvermelde eisch aan bet boezem,,gemaal wel wat al te hoog scbijnt. De jaarlijksche exploitatie„kosten van dat gemaal (steenkolen, smeermiddelen, onderhoud
„en personeel) zullen wellicbt berekend moeten worden naar
„een werktijd van ongeveer 100 etmalen met vol vermogen,
„zij komen dan op [13000.— of [17000.—, vertegenwoordigende
„een kapitaal van 2.6 of 3.4 ton, een en ander naar gelang
,,men rekent op ruim 100 of 150 p. k.; met inbegrip van de
,,aanlegkosten volgens bet bovenstaande, met inbegrip van de
„nieuwe sluis zal dus bet kapitaal, vereischt voor de verbete„ring van den bestaanden toestand, bedragen ongeveer 6 ton,
„en dit cijfer zal nog met ongeveer 1.8 ton (1 voor aanleg- en
,,0 8 voor exploitatiekosten) verhoogd, en dus op 7'/2 a 8 ton
„gesteld moeten worden, indien men bij de verbetering ook
„rekening wil houden met toekomstige versterking van de polder„bemalingen en eventueele droogmaking van de plassen.
„Voor de defensiebelangen heeft, naar ’i mij voorkomt, een
„stoomgemaal te Muiden niet heel veel waarde, omdat bet
„\vaarschijnlijk, in verband met de vestingwerken van Muiden
„ten westen van de Vecht geplaatst zou moeten worden, en
,;dan tocb de Naarder inundatie niet afzonderlijk zal kunnen
,,stellen; bovendien scbijnt bet hiertoe niet zoo hard noodig,
,,omdat de positie niet onverdedigbaar is, al staat bet water
„niet juist op bet aangenomen peil, en de vloed zelden lang
„acbtereen beneden bet inundatiepeil blijft. Voor bet overige
„deel der inundatiekom nu is nagenoeg altijd verval beschik„baar, en daar is dus natuurlijke aanvoer te verkiezen boven
„kunstmatige. Trouwens, de hoeveelheid, die op deze wijze op
,,de inundatie kan worden gebracht, blijft zelfs bij bet krach„tigste boezemgemaal, waarvan bier sprake kan zijn, steeds klein
,,in vergelijking met de benoodigde massa; waar zooveel ge-
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„eiseht wordt, kan stoomkracht, binnen de grenzen der praktijk,
,,nooit meer zijn dan een zwakke hulp. Langs dezen weg zal
„overeenstemming tusschen defensie- en waterschapsbelangen
,,dus niet licht te verkrijgen zijn.
„Is nu de andere weg, vermeerdering van natuurlijken aan„en afvoer in dit opzicbt beter? Is bet mogelijk, door dit
„middel ook de uitwateringsbelangen naar behooren te bevre„digen ? Waar men hiertoe zoo van verschillende zijden een
„stoomgemaal te Maiden lioort aanprijzen, als bet radicale ge„neesmiddel, is bet slechts met aarzeling, dat ik bet waag,
„eenigen twijfel te koesteren, of dat middel wel bet meest
„verkieslijke zou zijn, Maar waar algemeen wordt erkend, dat
,,de voornaamste oorzaak van de kwaal zetelt in den te kleinen
„boezem, rijst wel van zelf de vraag, of bet niet mogelijk zou
„zijn, dat euvel meer rechtstreeks te verhelpen, door in de
„eerste plants dien boezem grooter te maken. Wanneer men
„dan opmerkt, dat juist in deze zelfde streek, waar op den
„boezem wateroppervlak te kort komt, in de polders zooveel
„overtollig water gevonden wordt, is men geneigd, die vraag
„niet dadelijk ontkennend te beantwoorden, bet zou er toch
„slechts op neerkomen, een gedeelte van de overtollige
„polderwatervlakten te omringen met een boezemkade, ter
„hoogte van de Vechtkaden, en in gemeensebap te brengen
„met de Vecht, voorts zou men dan aan den aldus vergroo„ten boezem een tweede gelegenheid tot uitwatering kunnen
„geven, tevens bestemd om de nieuwe prise d’eau voor
„militaire inundatie te vormen, die als complement voor de
„droogmaking der plassen noodig zou zijn, en ook zonder dat
„nuttig is.
„Overeenkomstig voorgaande beschouwingen zou dat nieuwe
,,boezemoppervlak zoo dicht mogelijk bij den zeedijk moeten
„gelegen zijn; zoo wordt al dadelijk de aandacbt gevestigd op
„het Naardermeer, en daarna ook op bet noordelijk deel van
„de plassen tusschen Ankeveen en de Vecht, mede opgenomen
„in de ontworpen droogmakerij. Verder zou de nieuwe uitwa-
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„tering zooveel mogelijk in een richting oost- en noordoost„waarts gezocht raoeten worden, ten einde de loozing in regen„achtige tijden te bevorderen met behulp van de opwaaiing
„door de alsdan meestal heerschende westelijke (vooral znid„weste]ijke) vvinden; om verder tevens de bovenbedoelde nieuvve
,,prise d’eau opteleveren, zou die vvaterleiding geschikt m .eten
„zijn, om inundatiewater aantevoeren, eerst beoosten den
^Slaperdijk, later ten westen daarvan, terwijl er gelegenheid
„zou moeten bestaan, om haar gedurende bet stellen van die
„inundatien aftescheiden van de Vechl, tot behoud van laatst„genoemd deel van den boezem als scheepvaartkanaal Ziedaar
„de eischen, die men zich behoort te stellen, om een oplossing
„te verkrijgen, die tegelijk bevredigend kan zijn voor de water„schapsbelangen en voor die der defensie.”
BeschouwinHet komt mij voor, dat de gebezigde argumenten tot bet niet
gen nopens het
..
oprichten ran stiriprijzen van een stoomgemaal te Muiden, ook afgescheiden
maai^te^fui-van de daarmede in verband gebrachte defensiebelangen, alleszins
nauwgezette overweging vei’dienen. Ook mij schijnt het toe,
dat onder de bestaande omstandigheden het toepassen van
stoombemaling, van zoovele zijden als het eenige radikale redmiddel aanbevolen tot verbetering van den Fechlboezem, slechts
ten deele aan het doel zal beantwoorden, dat door de navolgende beschouwingen in het licht zal treden.
De plants van het stoomgemaal kan niet anders zijn dan aan
het einde van den boezem, d. vv. z. nabij het ontlastpunt in de
Zuiderzee. Met betrekking tot de lengte, de vele bochtige gedeelten en het verre verwijderd zijn van het punt van meesten
aanvoer op den boezem (bij Utrecht) is die plants niet gunstig
te noemen. Ware nabij het stoomgemaal eene uitgebreide
watervlakte, zooals b. v. eene der langs de Vecht verspreide
meeren gelegen, dan zouden de omstandigheden voor eene
stoombemaling veel gunstiger zijn.
Thans zal door afmaling van den bestaanden lang uitgerekten
en bochtigen boezem daarop een min of meer aanzienlijk verhang gaan ontstaan, waarvan het gevolg kan zijn, dat het
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noordelijk gedeelte reeds geheel onder pei] is afgemalen, terwijl het zuidelijke nog met water is bezwaard.
Ook dient wel in het oog te worden gehouden, dat de rijzingen van den Vechlboezem betrekkelijk spoedig kurmen plaats
hebben, waarvan de label bijlage H ter toeliebting kan strekken.
Zoo o. a. van 1 op 2 Januari 1879
te Utrecht 81 c.M., Nieuwersluis 53 c M., Muiden 42 c.M.
van 18 op 19 November 1879
te Utrecht 18 c.M., Nieuwersluis 18 c.M., Muiden 1 c.M.
van 4 op 5 Maart 1880
te Utrecht 33 c.M., Nieuwersluis 44 c.M., Muiden 10 c.M.
van 11 op 12 Februari 188J
te Utrecht 25 c.M., Nieuwersluis 27 c.M., Muiden 16 c.M.
van 19 op 20 December 1881
te Utrecht 35 c.M., Nieuwersluis 42 c.M-, Muiden 36 c.M.
Die label toont verder aan, dat de hooge boezemstanden
meermalen gedurende betrekkelijk langen tijd kunnen aanhouden.
Enkele tijdvakken toch zijn slechts van 3 etmalen, maar de
meeste van vier tot zes a acid. Deze tijdvakken blijken van
nog veel langer duur te zijn, indien men den aanvang en het
einde rekent van de dagen, dat de Vecht voor en na weder
een bekwaam peil had b. v. van A. P.
Hoe laag moet nu te Muiden de afmaling zijn, om de bier
bedoelde groote massa’s water weg te schaffen, ingeval door
hoogen zeestand de natuurlijke loozing is belet? Zal daardoor
niet eene stroomsnelheid op de rivier ontstaan en eene verlaging van den waterspiegel in het noordelijk gedeelte, die
voor de scheepvaart hinderlijk is ')?
1) Neemt men aan, dat in het belang dei* scheepvaart geene grootere sneiheid op
de Vecht tengevolge van de afmaling door het stoomgemaal mag ontstaan dan die op
de hoofdrivieren bij middelb. rivier (M. R.), dan zal ook het verhang op de Vecht
globaal niet grooter mogen zijn dan dat op de hoofdrivieren. Volgens het laatst verschenen tienjarig tijdvak is M R. te Wijk bij Duurstede 4.48 M.-f- A. P., te Vreeswijh 2.47 M. -f- A. R., gevende een verval over 22.000 M. van 2.01 M., of per Kilometer van 0.091 M.

Dit verhang alzoo globaal voor de Vecht en te Utrecht den
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Zouden die sterke rijzingeti van den boezem wel geheel zijn
te voorkomen, hoe krachtig ook het stoomgemaal moge zijn?
Ziedaar zoovele vragen, die nauwgezette overweging verdienen alvorens tot de stichting van een stoomgemaal overtegaan. Vooral de vraag nopens het voorkomen van de zoo
schadelijke spoedige rijzingen, waarvan hierboven sprake is,
is van het uiterste belang; alleen eene oplossing in bevredigenden zin zal de stichting van een stoomgemaal kunnen
wettigen. Naar mijne meening nu zal een dergelijk middel
slechts ten deele aan het doel beantwoorden. Die rijzingen
toch komen plotseling op; om ze te voorkomen zou de boezem
naar evenredigheid zeer laag moeten afgemalen zijn; behalve
de daaraan verbonden bezwaren en kosten gaat daarmede gepaard de onbekendheid, wanneer met het afmalen te beginnen.
Men zal dus moeten afwachten tot de rijzing werkelijk heeft
plants gehad, en dan onmiddellijk krachtig gaan afmalen.
Alsdan zal wel de opgekomen waterschijf weder in betrekkelijk korten tijd zijn te verwijderen, maar inmiddels is het
nadeel van den hoogen stand reeds ondervonden, terwijl wellicht
de eerste rijzing door eene tweede kan worden gevolgd, die
het voordeel der afmaling kan doen verloren gaan. Uit dit
oogpunt heschouwd zal alleen een zeer krachtig stoomgemaal
van eenig nut kunnen zijn, waaraan echter steeds het bezwaar
zal zijn verbonden,'l dat, naarmate het meer aan het doel zal
beantwoorden, de scheepvaartbelangen meer zullen worden
benadeeld. Men denke hierbij aan de smalle gedeelten der
Vecht in de kommen der dorpen.

stand op 0.60 M. -f- A. P. (eeu zeer hooge) aannemende, komt de waterspiegel te
M
Meuwersluis op 0.60 + A.P. — 15 X
- = 0.77 M.
A. P , te Muiden
op 0.60 + A.P. — 37.2 X 0.091 M = 2.79 M. 4- A.P.
Bij het aangenomen verhang zal de middelbare snelheid +_ 1 M. bedragen, en dus.
de hoeveelheid water, te Utrecht op de Vecht komende, bijna lO1/* uur moeten besteden om het stoomgemaal te Muiden te bereiken, waartoe een afstand ran 37.2
kilometers is afteleggen.
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Omgekeerd doet zich liet geval rnenigmaal voor, dat hoogestanden in een etmaal tijds door 0.30 M. en meer lagere worden opgevolgd, terwijl men alzoo van den eenen kant het
stoomgemaal krachtig aan het werk zou widen stellen, om den
hoogen stand aftemalen, wordt dit van den anderen kant geheel noodeloos gemaakt door gunstige natuurlijke omstandigheden, als b.v. lage zeestanden, aflandige winder) enz. De
groote schommelingen in den waterstand, die zich op den
Vechtboezem in betrekkelijk korten tijd kunnen voordoen,
maken hem naar mijn oordeel minder voor bemaling geschikt,
zoodat gegronde vrees bestaat, of de groote kosten aan de oprichting en exploitatie van een stoomgemaal verbonden, nog
daargelaten de moeielijheden, die daartoe vooraf te overwinnen
zullen zijn, wel naar evenredigbeid nuttig zullen zijn besteed.
Ook dient niet uit het oog te worden verloren. dat naarmate
de Vecht door het stoomgemaal meer op peil wordt gebouden,
te Vreeswijk en Wijk bij Duurstede het water in grootere hoeveelheid zal moeten worden ingelaten, waardoor de boezem
met meerder water wordt bezwaard, en iedere Kubiek Meter
daarvan op betrekkelijk kostbare wijze weder meet worden
verwijderd.
Ik vermeen dan ook, dat bet middel tegen de kwaal niet in Verruimen
van den boeeen stoomgemaal moet worden gezocht, maar in het verruimen zem en vermeerderen van
van den boezem en het vermeerderen van het uitwaterings- het uitwatevermogen van den boezem naar zee, waardoor tevens het ringsvermogen.
groote voordeel is te verkrijgen van overeenstemming tusschen
de waterschapsbelangen en die der defensie.
Het water, dat van de polders tijdelijk op den boezem moet
worden geborgen, doet bij gesloten zeesluis den waterstand
stijgen in eene verhouding omgekeerd evenredig met de grootte
van den boezem, en recht evenredig met het uitwateringsvermogen der polders. Bij twee- drie- of viervoudige vergrooting
van den boezem zal dus de rijzing de helft, een derde of een
vierde bedragen Bij open zeesluis zal de afvoer naar zee bet
twee- drie- of viervoudige bedragen bij vermeerdering der
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wijdte van de sluisopening in dezelfde verhouding, indien het
profil van het aanvoerkanaal slechts ruim genoeg is. Eindelijk
zal die afvoer naar zee aanmerkelijk zijn te bevorderen door
een boezem van voldoende grootte achter de zeesluis, waardoor
niet alleen het uitstroomingsverhang, maar bovendien de tijd
van en gelegenbeid tot loozing zal vermeerderen.
De vraag, die zich in de eerste plaats voordoet, is alzoo:
Op welke wijze is de verruiming van den boezem in bovenbedoelden zin te verkrijgen ?
Indien men een blik slaat op de kaart van de Vechtstreek,
trekt het reeds aanstonds de aandacht, dat langs de oostzijde
der Vecht verschillende plassen of meeren van meer of minder
groote uitgestrektheid worden aangetrolfen, die als aangewezen
zijn om daarop de hooge Vechtstanden te ontlasten.
De tot boezem
In het opstel van den Kapitein-lngenieur Badon Ghijben wormeeren interichtenplasser .den de gronden ontwikkeld, die zijne keuze leiden op het
beoosten de
Naardermeer beneden den Oosterspoorweg en de plassen in den
Yecht.
Spiegelpolder, den Blijkpolder en de beide Ankeveensche polders ,
voorzooveel die gelegen zijn ten westen van het dorp Ankeveen.
Die gronden schijnen ook mij afdoende voor, om in die richting eene gewenschte verbetering te kunnen verkrijgen.
Het zal niet noodig zijn hier de plannen door den genoemden Ingenieur, in hoofdtrekken op bladz. 42 en vervolg opgegeven en op eene teekening aangeduid, nader te omschrijven,
waartoe kortheidshalve naar het opstel zelve is te verwijzen.
Naardermeer.
De ligging van het Naardermeer is te beschouwen als zeer
gunstig voor eene nieuw te maken uitwatering naar de Zuiderzee tusschen Muiderberg en Naarden, als beantwoordende
ongeveer aan het vereischte, om achter de zeesluis een mime
boezem te hebben, waarin tijdens gestremde loozing het aangevoerde polderwater zich vcrzamelt. Wordt dit meer door
een ruim kanaal met de Vecht bij Uilenneer in gemeenschap
gebracht, dan is dit meer, al is het ook niet onmiddellijk achter
de zeesluis gelegen, aantemerken als een boezem, die thans
bij de Zeesluis te Muiden wordt gemist, en zal ook, zonder dat
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eene nieuwe uitwatering naai’ zee word! gemaakt, reeds daardoor eene groete verbetering in de loozing van den Vechtboezem
zijn te verkrijgen.
Ofschoon voor de uitloozing van bet Vechtwater naar zee
zeer gunstig geplaatst, ligt bet Naardermeer minder geschikt
voor bet wegnemen der snelle en hooge rijzingen, die zieb op
de Vecht kunnen voordoen wegens de groote lengte, die bet
boezemwater langs de rivier moet doorloopen, aivorens bet
boezemmeer te bereiken. Bit hulpmiddel zal dan ook m. i.
meer strekken om den duur en de gemiddelde boogte der hooge
standen te verminderen, dan wel de grootste boogte er van.
Voor bet laatste zal bet noodig zijn ongeveer nabij bet midden
van de lengte der rivier een boezem van voldoende grootte
beschikbaar te bebben, waarop de hooge standen zich als bet
ware onmiddellijk kunnen ontlasten.
Daartoe schijnen mij als aangewezen te zijn de plassen in Plassen in den
den Loenderveenschen polder en bet Wijdeblik, gelegen beoosten Loenderyeenschen polder
en het
Loenen en Freeland en bewesten Oud-Loosdrecht en Kortenhoef. Wijdeblik.
Deze plassen, begrensd noordwaarts door de Korlenhoefsche
Zuwe, oostwaarts door de BioJdaan en Kortenhoefschcndijk, zuidwaarts door de Bloklaan en westwaarts door polderlanden langs
de Vecht, bebben een oppervlak volgens meting op de topographische kaart van 696 H. A., en zouden even bezuiden
Vreeland met de Vecht door een ruim kanaal in verbinding zijn
te stellen, dat wegens de onmiddellijke nabijbeid der rivier,
slecbts van zeer geringe lengte behoeft te zijn.
De beide plassen zijn van elkander gesebeiden door bet voetpad genaamd de Alambertshade. Deze kade dient over genoegzame lengte te worden afgegraven, teneinde bet Vechtwater
ongebinderd toegang te geven tot bet Wijdeblik. Zoo noodig
ware door eene voetbrug of voetveer in de afgesneden gemeenschap te voorzien. Verder zouden de wegen of kaden, die thans
beide plassen begrenzen tot 0.50 M._rf A. P. aan de noorden oostzijde, in verband met de te verwachten opwaaiing bij
den meest heersehenden wind lets meer moeten verhoogd en
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nieuwe kaden gelegd moeten worden tot afscheiding van erven
en sommige polderlanden van den nieuwen boezem.
Wat zal nu het effect zijn van den aldus te vergrooten
Effect van den
vergrooten
Vechtboezem
?
Vechtboezem.
De hoeveelheid water, die per etmaal op den boezem kan
komen, is vroeger berekend op circa 702.500 M3, gevende voor
de grootte van 240 H. A. van den boezem eene rijzing van ±
29 c.M. Dezelfde hoeveelheid vindt in den nieuwen toestand
eene bergkom van 1626 H. A., het Naardermeer op 690 H. A.
stellende, die de kom met ± 4 c.M. zal doen rijzen.
De groote rijzingen van den Vechtboezem worden in het
algemeen veroorzaakt door het gesloten zijn der Zuiderzeesluis
wegens te hoogen buitenwaterstand tengevolge van aanlandigen
wind. In gewone omstandigheden vindt voldoende loozing op
de Zuiderzee plants, en is aantenemen, dat in verband met de
mim zes malen grooteren boezem het Fechtpeil niet veel boven
0.20 M. -r- A. P. zal verheven zijn.
Wordt nu de loozing van den boezem door te hoogen zeestand belet, dan zal de boezem per etmaal ± 4 c.M. kunnen
rijzen, en deze ongunstige omstandigheden gedurende 6 a 7
etmalen kunnen aanbouden , alvorens de boezem de hoogte van
0.05 a 0.10 M. + A. P. heeft bereikt, welke stand dan nog
niet a Is bovenmatig ongunstig voor de Vechtstreek is aantemerken, daar de meeste molens in het gemaal kunnen blijven.
Een tijdvak van 6 a 7 etmalen nu, dat niet op zee geloosd kan
worden, behoort voorzeker wel tot de zeldzaamheden.
Uit de tabellen van dagelijksche waterwaarnemingen te Muiden
is afteleiden, dat dit tijdperk hoogstens 4 etmalen ') bedraagt,
zoodat de hooge Fechtstanden bij den vergrooten boezem ook
under de ongunstigste omstandigheden vermoedelijk nog beneden
A.P. zullen blijven, tot welke conclusie men te gereeder wordt

1) In de tabellen, die van wege de Genie worden ter inzage verstrekt, wordt het
open of gesloten zijn der sluisdeuren gedurende den nacht niet vermeld, en is derhalve het aantal sluisgangen niet nategaan.
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geleid, indien men in aanmerking neemt, dat de berekende
rijzing van 4 c.M. per etmaal gegrond is op bet bezit der polders
van een volledig uitwateringsvermogen, dat echter blijkens bet
vroeger medegedeelde voor een groot deel dier polders nog
wordt gemist. Dat de hoogste boezemstanden werkelijk niet
veel hooger behoeven te komen dan ongeveer A.P., kan ten
overvloede nog blijken nit de tabel, aangehaald op bladz. 50 van
bet meergenoemde opstel van den Kapitein-Ingenieur Badon
Ghijben.
Op grond van de bovenstaande beschouwingen vermeen ik
bet er voor te mogen houden, dat door eene vergrooting van
den Vechtboezem op de voorgestelde wijze aan dien boezem in
redelijken zin bet wenschelijke peil van A. P. is te verzekeren.
Nog vollediger ware voorzeker dit doel te bereiken door eene Uitbreiding
der loozingauitbreiding der loozingsmiddelen aan de Zuiderzee, namelijk den middelen
aan
bouw van eene nieuwe uitwateringsluis met een doorstroomings- de Zuiderzee.
profil ongeveer overeenkomende met dat der bestaande sluis te
Muiden, gelegenheid gevende om met deze gezamenlijk den
vergrooten Vechtboezem op zee te doen loozen. Dit middel
behoort echter m. i. eerst dan in aanmerking te komen, als
blijken zal, dat de voorgestelde boezemvergrooting niet meer
aan bet doel beantwoordt tengevolge van bet tot standkomen
van verbetering in bet uitwateringsvermogen der polders, bet
ondernemen van droogmakerijen, of in bet algemeen van bet
tot stand komen van alle dergelijke werken, waardoor meer
water dan tlians op den boezem wordt gebracht.
Eene uitbreiding der loozingsmiddelen past in ieder geval
in bet bovenvoorgestaane stelsel van boezemvergrooting, en kan
daartoe later zoo noodig zonder groot bezwaar worden overgegaan.
Het natuurlijke redmiddel nu voor de Vechtstreek is als aanDe plaasen
gewezen door de plassen, die nabij de Vecht in groote uitge- nabij de Vecht
het natuurlijke
breidheid worden aangetroffen. Alleen dan wanneer er gegrond redmiddel.
uitzicht bestond, dat die plassen door droogmaking in vruchtbare gronden waren te berscheppen, zou de zaak een ander
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aanzien verkiijgen, en niet dan noode er toe zijn overlegaan,
om ze tot boezemmeer interichten.
Neemt men in aanmerking, dat de waarde dier gronden zeer
twijfelachtig is (zie daaromtrent het medegedeelde op bladz. 7
en vervolg van het meergenoemde opstel), en de ondervinding
met de droogmakerijen in de laatste jaren opgedaan, b. v. die
van de Tienhovensche en Maarsseveensche plassen, gelegen beoosten
Maarsseveen, niet tot bet ondernemen van droogmakerijen aanmoedigt, terwijl verder de defensiebelangen ook het behoud
dier plassen schijnt wenschelijk te doen zijn, dan komt het
mij voor, dat moeielijk andere bedenkingen tegen het inrichten
tot boezemmeer kunnen worden in het midden gebracht dan
die van lokalen aard, waaraan op de eene of andere wijze is
te gemoet te komen.
In het meergenoemde opstel van den Heer Badon Ghijben
Vereeniging
vandenVechtworden
op bladz. 45 en vervolg de gronden ontwikkeld ten
boezem met
den boezem
betooge, dat tegen eene vereeniging van den Vechlboezem met
yan de Naarder en ’s Gra- dien gevormd door de Naarder- en ’s Gravelandsche vaarten,
landsche
vaarten
de Karnemelksloot, de grachten van Naarden enz., na verbetering van den eerste, wel geen bezwaar meer zal bestaan. Eene
dergelijke vereeniging zou o. a. toelaten, dat het tot boezemmeer interichten noordelijk gedeelte van het Naardermeer eene
loozing naar zee werd gegeven langs de bestaande uitwatering
van het Naardermeer en verder op de Buiten-Vecht door de
Oostsluis en door de 3 kokers in den Steenenbeer te Maiden,
de eerste wijd 3.80 M., diep 1.70 M.
A. P., de kokers gezamenlijk wijd 5.40 M., diep 2 M.
A. P. De uitwatering
van het Naardermeer zal daartoe wellicht wat verwijd en verdiept en bij Maiden in de oostelijke gracht moeten omgelegd
worden.
Op deze wijze ware met betrekkelijk geringe kosten eene
niet onbelangrijke uitbreiding aan het uitwateringsvermogen
van den Vechtboezem te geven.
De moeielijkheid echter om de bedoelde vereeniging der beide
boezems tot stand te brengen wegens de te verwachten oppo-
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sitie van de betrokken waterschappen leidt er toe dit denkbeeld bier niet verder uittewerken. en komt bet voldoende voor
bier enkel de aandacbt er op te hebben gevestigd.
Wordt nu bet Naardermeer tot boezemmeer ingericbt, dan inriehtingran
zal bet met de Vecht in gemeenscbap moeten worden gesteId meer^toTboadoor een ruim kanaal, bij Uitermeer nit de Vecht gaande, en zemmeerverder de zuidzijde van den Ooderspoorweg volgende. Aan dit
kanaal zal eene lengte van ongeveer 2500 M., eene bodemsbreedte van 20 M. en diepte van 3 M.
A.P. te geven zijn,
en in den grindweg langs de Vecht eene daarmede overeenkomstige doorlaatbrug moeten worden gebouwd. Het zal verder
ter wederzijde van boezemkaden zijn te voorzien ter boogte van
0.40 M. a 0.60 M. -)- A.P. De bestaande omkading van het
meer dient op dezelfde boogte te worden gebracht; deze ligt
lhans van 0.20 M. tot 0.30 M + A.P.
In het midden van het meer bevindt zich in den Spoorweg
eene doorlaatbrug, het zuidelijke gedeelte van het meer met
het noordelijke in gemeenscbap stellende; deze hrug zal tot 20
M. verwijd moeten worden tot doorlaten van bet op den boezem
gekomen Vechtwater naar het noordelijke gedeelte van bet meer.
Het valt niet te ontkennen, dat volgens dit plan bet Vechtwater een betrekkelijk grooten weg heeft te doorloopen, om
het boezemmeer geheel te vullen, en omgekeerd het boezemwater, voordat bet door de sluis te Maiden kan worden geloosd.
Het nut van den grooten boezem zal daardoor eenigermate
worden verminderd, en rijst de vraag, of daaraan niet op andere
wijze is tegemoet te komen.
Het komt mij voor, dat eene oplossing ware te vinden door
het noordelijke gedeelte van het meer in gemeenscbap te brengen met de Vecht door middel van een afzonderlijk kanaal benoorden den Spoorweg, waartoe zich als van zelf aanwijst de
bestaande uitwatering van het Naardermeer, mits verwijd tot 20
M. bodemsbreedte en verdiept tot 3 M.
A P.
Het kanaal bezuiden den Spoorweg dient dan tot het vullen
en ledigen van het zuiderdeel van het Naardermeer, dat be5
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noorden den Spoorweg voor het noorderdeel, en kan mitsdien de
bovenbedoelde doorlaatbrug in den Spoorweg achterwege blijven.
Op deze wijze wordt de boezem langs twee wegen gevuld
en weder geledigd, en zal daarvan het meeste nut tot verlaging der hooge Vechtstanden worden getrokken.
Vermoedelijk zal het raaken van het toeleidingskanaal langsHet noorderdeel van het
en
het brengen van den Spoorweg over eene lengte van omNaardermeer
als boezemstreeks 3000 M. in het boezemmeer met het oog op mogelgken
meer.
afslag aan den spoorwegdijk bij de Oosterspoorweg-Maatschappij
tegenkanting ontmoeten, en wellicht niet zonder groote geldelijke opofferingen tot stand zijn te brengen, zoodat zich de
vraag voordoet, of niet kan worden volstaan met alleen het
noorderdeel van het Naardermeer tot boezem interichten, in
welk geval de spoorwegdijk slechts van een zijde het meer zou
moeten keeren, en dus de mogelijkheid van afslag van het
talud zooveel te geringer zal zijn 1). De verkleining, die de
boezem aldus zou ondergaan, is die van 690 op 360 H. A., of
bijna de helft. Het boezemmeer, gevormd door de plassen van
Loenderveen en Wijdeblik, groot zijnde 696 H. A., wordt alsdan
het totale boezemoppervlak 1296 H. A., terwijl de bestaande
Vechlboezem thans slechts 240 H. A. groot is.
De rijzingen der Vecht zouden derhalve niet meer bedragen
of ± 1j5 van die der tegenwoordige, of in
1296
verband met het onvermijdelijke verhang op de toeleidingskanalen en de boezems zelve wellicht '/iOfschoon alzoo in de meeste gevallen ook de verkleinde
boezem voldoende zal blijken, komt het echter geraden voor
het uitwateringsvermogen nog te versterken door den aanleg
van een kanaal uit het Naarder boezemmeer naar zee, en daarvan
door eene in den zeedijk te leggen uitwateringssluis wijd 12 M.
afgesloten.
dan ongeveer

Versterking
van het
uitwateringsvermogen.

1) Voor het hier be?proken plan zie de kaart bfilage L, waarop de noodig geachte werken met rood zijn aangeduid.
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Dit kanaal, wijd 15 M. in den bodem en diep 3 M. — A.P.,
ware het meest geschikt, in verband met de op- en afwaaiing
der beerschende winden, te maken aan de oostzijde van het
meer door den Keverdijkschen Overscheenschen polder en door den
Binnendijkschen Overscheenschen en Bergpolder langs de bestaande
inundatiekade Ter plaatse, waar het kanaal de Naarder trekvaart
snijdt, zal tot afscbeiding van het boezemwater ter wederzijde
van het kanaal eene kleine schntsluis in de boezemkaden zijn
te bouwen, of wel dat water met grondduikers onder de vaart
door zijn te leiden.
Verder moet de bestaande doorlaatbrug in den Spoorweg afgesloten, en tot het bemalen van bet zuidelijk deel van het
Naardermeer de molen van het Naarder meer naar dat deel verplaatst en ingeriebt worden, om het water daaruit op het
boezemmeer te malen of wel op de Karnemelksloot.
Het noordelijk deel van het Naardermeer, in plaats van door Tosieidingsde te verruimen uitwatering van het Naardermeer door middel heTnooXrvan een kanaal van Uitermeer in noordwestelijke richting door uik deel van
den Nesserpolder gaande, met de Vecht in gemeenschap stellende, * me"" *r‘
zal ongetwijfeld het nuttig effect van den boezem veel verhoogd
worden wegens de gunstigere ligging, kortere lengte enz. van
dit kanaal. Men stmt dan echter op het bezwaar, dat de
spoorweg wordt doorsneden, en dus het maken van eene
doorlaatbrug daarin niet is te vermijden. Blijkt dit bezwaar
evenmin als de veel aanzienlijker kosten van aanleg van overwegenden aard te zijn, dan verdient dit verbindingskanaal
voorzeker de voorkeur boven eene verruiming van de uitwatering van het Naardermeer.
Het maken eener nieuwe uitwatering naar de Zuiderzee in Denieuweuitbovenbeschreven zin verdient aanbeveling ook met het oog op,
de defensiebelangen. De nieuw te bouwen uitwateringssluis kan defence,
dienen voor prise d’eau uit zee, waarvoor tot het stellen van
inundatien niet alleen de Vecht langs het boezemmeer en de
westelijke leiding is te voeden, maar ook de Karnemelksloot
en al de daarmede in gemeenschap staande wateren, waartoe
5*
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alleen vereisclit word! het maken van een zijkanaal uit het
oostelijk boezemkanaal langs de kade van het boezemmeei’ naar
genoemde sloot, en daarvan door eene inundatie (scbotbalk)
sluis aftescheiden.
Zal tot verbetering van den Vechlboezem door het Rijk subsidie worden gegeven, dan moet wel degelijk ook de vraag
zijn: welke keuze van de tot verbetering aantewenden middelen
de meeste waarde heeft voor het Rijksbelang, dat hierbij betrokken is, „de defensie”?
Ongetwijfeld nu heeft vermeerdering van de sluiswijdte in
den Zuideneedijk zeer veel waarde voor de detensie, en is als
eene gewichtige aanwinst te beschouvven voor het inlaten van
zeewater langs den natuurlijken weg. De zeesluis kan altijd
door aanvoeren, zoolang de inundatie nog niet is gestegen tot
Laagwaterpeil, en is het eindelijk zoover, dan is het meest
dringende ook verricht, want op 0.20 M. -r- A. P. is de inundatie op zich zelve voldoende, het opvoeren tot 0.30 M. + A. P.
dient alleen tegen aftapping van nevenliggende hoogere inundatie.
Ebdeuren tot iets boven + 0.30 M. moeten dan bet bij vloed
inlaten met sluiting bij eb mogelijk maken.
De vraag, of dit Rijksbelang eveneens door het oprichten van
een stoomgemaal, dat in oorlogstijd water kan inmalen, zou
te bevorderen zijn, schijnt op grond van de volgende beschouwingen ontkennend te moeten worden beantwoord.
Een inmalende stoommolen te Muiden zou het inundatiewater
brengen op de Vecht, en dus daarlangs op de groote inundatiekom benoorden de kade naar Tienhoven en de schotbalksluis te
Nieuwersluis. De oppervlakte van die inundatie zal omstreeks
10.000 H. A. bedragen; elke centimeter verhooging van die inundatie eischt dus + 1 millioen M3. Nu kan men onder de gegeven omstandigheden rekenen op ongeveer 10.000 M3 aanvoer
per etmaal en per nuttige paardenkracht bij een waterverschil
van 0.50 M. en een opvoerhoogte van ± 0.70 M. Krijgt nu
het gemaal volgens vroegere ontwerpen een vermogen van 100
a 150 paardenkrachten, dan zal het 1 a D/g millioen M3 leveren,
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of slechts 1 a I'/s centimeter verhooging van de inundatie per
etmaal, dat van te weinig beteekenis is om daaraan eenige
waarde te hechten.
Geheel lets anders zou bet zijn, als men dat groote stoomgemaal kon laten werken alleen op bet kleine deel der noordelijke inundatiekom tusschen Naarden en Muiden en om Naarden,
ten zuiden begrensd door de inundatiekade langs de Naardermeervaart en de Naardermeer, en door de schotbalksluis in de
Karnemelkslool. Dat deel zou men gaarne een peil van + 0.30
M. geven , al dadelijk, en de zee zal bare diensten hiertoe veelal
weigeren. Maar dat gebruik zal wel eene onmogelijk te vervullen illusie blijven, omdat bet gemaal dan ten oosten van
de Vecht zou moeten komen, en de lokale gesteldheid dit verhindert, ook omdat men geen dijken parallel voor de vestingwerken van Muiden kan toelaten.
Het boven medegedeelde zal genoegzaam zijn om te doen
zien, dat voor de defensie aan een stoomgemaal slechts zeer
geringe, daarentegen aan vermeerdering der zeesluiswijdte groote
waarde is te hechten.
Het behoeft wel geen betoog, dat eene oplossing van het
vraagstuk, die ook ’s Rijks belangen het meest baat, meer kans
van slagen heeft dan eenige andere, waarbij die belangen niet
in het oog zijn gehouden, of wel daarmede in strijd zijn.
Als zoodanig schijnt het laatst besproken plan, het inrichten
van het noordelijk deel van bet Naardermeer tot boezemmeer
met eene nieuwe uitwatering naar de Zuiderzee het meest
aanbevelenswaardig.
Mochten tegen het inrichten tot boezemmeer van de 2ijde inrjc]1t;ingTaj;i
der eigenaren van het meer overwegende bezwaren worden
“
gemaakt, of wel al te groote geldelijke eischen worden gesteld,
dan ware in overweging te nemen de plassen in de Spiegel- en boezemmeer.
de beide Ankeveensche polders, groot ruim 650 H. A., tot een
boezemmeer interichten met uitwateringskanaal naar de Zuiderzee
langs de Karnemelkslool en Naarden. Voor de loozing der Vechtwateren op de Zuiderzee ligt dit meer wegens den grooteren
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afstand van het loozingspunt naar zee minder geschikt dan het
Naardermeer, echter voor de spoedige loozing van het Vechtwater
op den nieuvv te maken boezem gunstiger wegens de onmiddellijke nabijheid der Vechl.
De rerbetering
De boven medegedeelde beschouwingen doen zien, dat naar
van denVechtboezem te zoe- de meening van den ondergeteekende de verbetering van den
ken in verVechtboezem moet worden gezocht in vergrooting van den
grooting.
boezem, ten einde het aan de natuurlijke loozing mogelijk te
maken, om in het waterschapsbelang doeltreffende te voorzien,
waartoe de natuurlijke loozing opgewassen moet zijn tegen het
gesloten zijn der zeesluis door hooge ebstanden.
Elders nu moge dit middel eene utopie zijn, bier, waar zoovele plassen zijn, wier diepe en zandige bodem geene voldoende
vergoeding oplevert voor droogmaking, schijnt het middel als
aangewezen.
Inrloed van
In hoeverre de thans onderhanden verbetering van de Keulsche
de rerbetering
der Keulsche Vaart tevens zal leiden tot verbetering van den Vechtboezem,
Vaart.
is moeielijk nategaan wegens het nog niet in alien deele vastgesteld zijn van het plan der verbetering.
De voorgenomen verruiming der vaart, afsnijding van bochten,
enz. zal ongetwijfeld gunstig werken op den spoedigen afvoer
van het boezem water naar de Muidersluis, maar het nadeel niet
geheel ophelTen van het gesloten zijn der sluis door de hooge
ebstanden en de daaruit voortvloeiende hooge rijzingen van de
Vechl. De vergrooting van den boezem toch tengevolge van de
verruiming der vaart zal bezwaarlijk zoo aanzienlijk kunnen zijn,
dat daardoor het nadeel der rijzingen geheel zal zijn weggenomen.
Wat hiervan ook zijn moge, schijnt het niet geraden eenig
plan tot verbetering van den Vechtboezem aantenemen en in
uitvoering te brengen, alvorens het effect der verbetering van
de Keulsche Vaart op den Vechtstand bekend zij. Eerst daarna
zal met eenige zekerheid zijn nategaan, in welken zin nog
verbetering zal zijn aantebrengen, hetzij door vermeerdering
van het uitwateringsvermogen, hetzij door vergrooting van den
boezem of wel beide middelen vereenigd.
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Het komt dan ook nutteloos voor, reeds nu een uitgewerkt
plan van verbetering met gedetailleerde begrooting van kosten
overteleggen, terwijl men vermeent te kunnen volstaan met het
aangeven der algemeene denkbeelden nopens de aantewenden
middelen. tot verbetering, zooals boven is geschied.
Die middelen dienen zoodanig gekozen te worden, dat in den
bestaanden toestand zoo weinig mogelijk verandering vvordt gebracht, dat zij zoo noodig in geval van droogmaking van plassen
of om andere redenen zonder groot bezwaar voor uitbreiding
vatbaar zijn, dat zij zooveel mogelijk aan ’s Rijks belang bevorderlijk zijn door een doelmatig in de hand werken der
defensie, eindelijk dat zij met de minste kosten van daarstelling
en onderhoud of exploitatie het meeste nut vocir de vvaterschapsbelangen der Vechtstreek opleveren.
De ondergeteekende vermeent, dat de door hem aangegeven
denkbeelden van verbetering in hoofdzaak aan die vereischten
beantwoorden; dat de vervvezenlijking er van, als brengende
slechts weinig verandering in een bestaanden toestand, en zijnde
de schade, die aan de eigenaren der plassen wellicht wordt
toegebracht met eenige geldelijke opoffering te vergoeden, op
geene onoverkomelijke bezwaren zal stuiten; dat door de onderhanden verbetering der Keulsche Vaart, voor zooverre daarmede
verruiming van den boezem gepaard gaat, het effect der voorgestelde middelen zal verboogen ten gevolge van den bespoedigden aanvoer van het overtollige water naar de boezemmeeren;
dat de kosten, naar globale schatting 4£ a 5 ton, vermoedelijk geringer zullen zijn dan die van een stoomgemaal, wanneer men hierbij rekening houdt met de kapitaliseering van de
kostbare exploitatie van dit laatste; dat de gelden tot aanleg
van de verbeteringswerken eenmaal besteed zijnde, daarna is
te volstaan met de betrekkelijk geringe kosten van onderhoud,
zoodat het vermoedelijk niet noodig zal zijn voor de instandhouding dier werken een heemraadschap of boezemwaterschap
opterichten, en alzoo al de daaraan verbonden bezwaren zijn
te vermijden, terwijl daarentegen bij de steeds zeer kostbare
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exploitatie van een groot stoomgemaal het oprichten van een
waterschap niet zal kunnen achterwege blijven.
Kosten der
roorgestelde
werken.

Kosten vereischt voorjjhet nitvoeren der werken tot het
heheerschen van het Yechtpeil in redelijken zin.
Blijkens het bovenmedegedeelde hangt de omvang der vereischte werken in meer of mindere mate af van den invloed,
die de verbetering der Keulsche Vaart op den hoogtestand van
den Vechtboezem zal uitoefenen.
Wil men dezen invloed voorloopig buiten rekening laten,
dan zijn de kosten van de boven in algemeene trekken aangegeven werken, namelijk het inrichten tot boezemmeer van de
plassen van den Loenderveenschen polder, van het Wijdeblik, en
die van het noordelijke gedeelte van het Naar der meer, het
maken der toeleidingskanalen tot de boezemmeeren en van het
loozingskanaal met suatiesluis naar de Zuiderzee, syphonduiker
onder de Naarder trekvaart enz., globaal te stellen op
a 5 ton,
waarbij dan echter niets gerekend is voor de schadeloosstelling,
uittekeeren aan de eigenaren der plassen wegens mindere opbrengst of andere nadeelen, voortvloeiende uit het in het leven
te roepen servituut van tot boezemmeer te moeten blijven
dienen, waarvan zonder voorafgaande onderhandelingen echter
moeielijk eenige berekening te maken valt.

Voorstellen.

Voorstellen omtrent de te nemen maatregeleu tot verzekeren voor de toekomst van het beoogde doel, heheerschen
van den Vechtboezem.
Voorstellen in bovenbedoelden zin zijn moeielijk te doen,
zoolang niet bekend is, welken invloed de verbetering der
Keulsche Vaart op den hoogtestand van den Vechtboezem zal
uitoefenen. Zooals reeds vroeger meer uitvoerig is aangetoond,
zal die verbetering ongetwijfeld van gunstigen invloed zijn
op dien hoogtestand, en zoude derhalve, door reeds nu de
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noodige maatregelen vasttestellen, later blijken, dat hun omvang minder, de aard er van anders had kunnen zijn.
Het ligt dus voor de hand aftewachten, welken invloed die
verbetering op den hoogtestand van den Vechtboezem zal uitoefenen, en daarna over te gaan tot het nemen van maatregelen, die tot het beheerschen van het Vechtpeil zullen kunnen
leiden, op de wijze als boven in algemeene trekken is medegedeeld.
Op grond van bovenstaande beschouwingen heb ik de eer
het volgende voortestellen, daarbij uitgaande van het beginsel,
dat de beide betrokken Provincien de meest rechtstreeks belanghebbenden zijn, en de Staat als zoodanig eerst in de tweede
plaats in aanmerking komt.
a. Onderzoeken: welken invloed het verbeteren van de Keulsche Vaart in verband met den aanleg van het kanaal ter
verbinding van Amsterdam met de Merwede op den hoogtestand van den Vechtboezem zal uitoefenen.
b. Opmaken van een definitief plan van verbetering en begrooting van kosten na dat onderzoek, met inacldneming
van bovengenoemden invloed, en gegrond op de denkbeelden in het bovenstaande geschrift in korte trekken
aangegeven, door den Rijks Waterstaat, zooveel noodig
in overleg met de Genie, voor wat de defensiebelangen
betreft.
c. Gedeputeerde Staten der provincien Utrecht en NoordHolland met dat plan in kennis te stellen, en ter uitvoering aantebevelen, het aan hen overlatende daarin de
wijzigingen te brengen, die geraden zullen voorkomen,
onder het in vooruitzicht stellen van een Rijkssubsidie
in evenredigheid van de daarbij betrokken Rijksbelangen,
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d. Het aan de Staten dier Provincien over te laten het tot
stand komen der verbetering en het vinden der middelen
tot het dekken der vereischte kosten te regelen, als zij
zullen vermeenen te behooren.
e. De medewerking van den Staat, behalve in het toekennen
van subsidie, nog te verleenen, waar Rijkswerken of
andere Itijksbelangen in de zaak betrokken zijn.

Het komt mij voor, dat op de voorgestelde wijze het sedert
lang aanhangige vraagstuk tot eene gewenschte oplossing is te
brengen, waarbij de meest belanghebbenden (de provincien
Utrecht en Noord-Holland) in de eerste plaats geroepen zijn de
handen aan het werk te slaan, en van Rijkswege voor zooveel
noodig slechts zedelijke en stoffelijke hulp wordt verleend.
Yerder mag mijns inziens de medewerking niet gaan, als zijnde
de zaak grootendeels zoo niet geheel van Provinciaal belang,
waarbij het Rijksbelang slechts zijdelings is betrokken, en
moet dan ook als zoodanig het vaststellen van het defmitief
plan van verbetering in hoofdzaak aan de betrokken Provincien
worden overgelaten. Aan de bereidwilligheid tot onderlinge
samenwerking dier Provincien behoeft wel niet te worden getwijfeld, met het oog op hetgeen reeds dienbetrekkelijk is voorafgegaan, en in de „Memorie” beknoptelijk is medegedeeld.
Het zooveel mogelijk losmaken van het aanhangige vraagstuk
van lokale belangen, als bet verlagen van den benedendorpel
der Weerdsluis, het regelen der overbrenging van het Stadswater te Utrecht op de Vecht, bet vaststellen van maalpeilen
voor de molens, enz., vroeger als noodzakelijk ter verbetering
van den toestand aangeprezen, zal tot eene spoediger oplossing
leiden; het is toch niet aantenemen, dat b.v. eene gemeente van
zulk een belang als Utrecht zich eenigermate zal laten beperken
in de middelen, die zij tot verversching van hare wateren
noodig acht, en kan dit ook niet van haar verlangd worden.
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Het volgen van den door de natuur als van zelf aangewezen
weg, en het vermijden van alle noodelooze verwikkelingen
zullen ongetwijfeld er toe leiden, het aanhangige vraagstuk tot
spoediger en voordeeliger oplossing te brengen, en zal dus aan
ieder plan van verbetering de voorkeur zijn te geven, waarbij
dat beginsel is in het oog gehouden.
De ondergeteekende vermeent, dat als zoodanig het onderzoek naar de doelmatigheid van boezemverruiming, om de zoo
gewenschte verbetering van den waterstaatkundigen toestand
der Vechlstveek tot stand te brengen, in de eerste plaats tot
oplossing dient te worden gebracht.
UTRECHT,

Februari 1883.

De Ingenieur van den Waterstaat,
TH.

BLECKMANN.

Overgelegd bij brief, dd. 19 Juni 1883, N°. 369 c/126,
De Hoof'd-Ingenieur van den Rijks Waterstaal
in het 8ste District,
L. J. DU GELLIEE MULLER.

WATERSTAAT.
N° 369 C/136.
ge District.

HAARLEM, 49 Juni 1883.

Brief ran 27 Febrnari 1882.
N° 402 E/g7.
yechtiboezein.
Diverse bijlagen.

Aan Heer Inspecteur van den Waterstaat
in de ie Inspectie.
Bij nevenvermeld schrijven werd mij toegezonden afschrift
eener missive van den Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, dd. 23 Februari 4882, N° 7, afd. Waterstaat A, waarbij ik, overeenkomstig bet voorstel van U HoogEdelGestrenge ,
dd. 8 Februari bevorens onder N° 289 E/28, werd uitgenoodigd
aan den Arrondissements Ingenieur Th. Bleckraann te Utrecht
op te dragen:
A. Een onderzoek in te stellen:
1° Naar den waterstaatkundigen toestand van de Vecht en van
de waterschappen, polders, boezemlanden en gronden,
die middellijk of onmiddellijk bet water op de Vecht uitslaan of loozen toegelicht door een kaart;
2° Naar de oorzaken der hooge waterstanden op de Vecht;
3° Naar bet voor den Vechtboezem wensebelijk peil en naar
de middelen, die moeten aangewend worden om dat peil
in redelijken zin te beheerschen;
4° Naar de kosten, die daarvoor gevorderd worden.
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Een Yoorslel te doen omtrent de maatregelen, die te nemen
zijn om het beoogde doel (beheersehen van den Vechtboezeni)
voor de toekomst te verzekeren met opgave der daarvoor gevorderde kosten; en
B. Dat verslag van den Ingenieur onder bijvoeging mijner
opmerkingen en voorstellen, waartoe dat stuk mij aanleiding
mocht geven, aan den Minister in te zenden.
Naar aanleiding van die opdracht is bij mij bij brief van
21 Februari 11., N° 141, van genoemden Ingenieur eene memorie
ontvangen met 22 bijlagen, waarin de punten bovenbedoeld
achtereenvolgens worden behandeld.
Dit stuk heeft bij mij een punt van ernstig onderzoek uitgemaakt en na daaromtrent nog mondeling van gedaehten te
hebben gewisseld, neem ik de vrijheid die stukken hierbij over
te leggen met bijvoeging mijner opmerkingen en voorstellen,
waartoe eene kennisname mij aanleiding heeft gegeven.
De memorie vangt aan met een breedvoerig overzicht te
geven van de officieele bescheiden en brochures die in de laatste
30 jaren over dit onderwerp het licht hebben gezien, en waarin
de hoogst gebrekkige toestand van de rivier de Vecht, als boezem of waterberging voor eene uitgebreide landstreek in de
provincien Noord-Holland en Utrecht, wordt uiteengezet en de
middelen besproken om in dien gebrekkigen toestand verbetering
te brengen.
Uit dat overzicht blijkt, dat, zoo alle het al eens zijn omtrent
de groote bekrompenheid der rivier als boezem, de verschillende inzichten nopens de aan te wenden middelen tot verbetering daarentegen nog al uiteenloopen.
Na het voor en tegen van die voorgestelde middelen te
hebben besproken en zijne meening dienaangaande te hebben
medegedeeld, wordt door den Ingenieur overgegaan tot het
voldoen aan de eigenlijke opdracht, de beantwoording van de
gestelde vragen, als resultaat waarvan bij, zich in hoofdzaak
vereenigde met de beschouwingen van den Kapitein-Ingenieur
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Badon Ghijben, tot de slotsom komt, dat stoombemaling nabij
Muiden minder aan bet doel tot verbetering van den Vechtboezem zal beantwoorden, dan wel bet in de eerste plaats vergrooten van den boezem en bet vermeerderen van bet uitwateringsvermogen aan zee.
Hij vvenscht daartoe te bestemmen de plassen in den Loenderveenschen polder en bet Wijdeblik, gelegen beoosten Loenen en
Vreeland en bewesten Oud-Loosdrecht en Kortenhoef, benevens
bet gedeelte van bet Naardermeer, benoorden den Oosterspoorweg gelegen, welk gedeelte aan de westzijde door middel van
een kanaal met de Vecht, nabij bet fort te Uitermeer, zou zijn
te verbinden om aan de noordzijde door een nieuw uitwateringskanaal door den Kaverdijkschen-, Binnendijkschen- en Overscheenschen polder en de Maatlanden op de Zuiderzee te loozen, een
en ander zooals in rood op de bij de memorie beboorende situatieteekening is aangegeven.
De boezem zou daardoor van 240 tot 16'26 H. A. uitgebreid
of ongeveer zevenmaal worden vergroot.
Ook de Ingenieur Bleckmann is derhalve overtuigd, dat ververgrooting van den boezem een eerste en voorname stap is,
om tot verbetering van den bestaanden toestand te geraken,
om zoodoende den boezem van de Vecht zooveel mogelijk op
een zeker wenschelijk peil te bouden.
Om bet effect na te gaan, ’t welk een zoodanig vergrootte
boezem zou tengevolge hebben, wordt echter naar ik meen
door Zijn EdelGestrenge ten onrecbte gebruik gemaakt van
resultaten, verkregen door den Wasserbau-Inspector Pralle te
Kiel, met betrekking tot bet door een rivier afgevoerd wordende gedeelte van de boeveelbeid regen in zijn stroomgebied
gevallen
In bet tijdschrift van bet Koninklijk Tnstituut van Ingenieurs
-1881—1882, 2e Afl., 2* gedeelte, bldz. 105, komt namelijk voor
eene bijdrage van dien waterbouwkundige, waarbij uit waarnemingen en meting van een normaal profil wordt berekend ,
de percentsgewijze boeveelbeid van den gevallen regen, die in
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elke maafid en in bet gemiddelde uit alle maanden of gerniddeld per jaar door de rivier de Ilmenau, gelegen in hot Landrosteibezirk Limeburg, wordt afgevoerd, bedragende gemiddeld
32,5 percent of ongeveer 1/3 van den in een jaar gevallen regen.
Vooreerst betreft deze berekening eene vrij afstroomende rivier,
die, volgens genoemden waterbouwkundige, met betrekking tot
den waterafvoer zeer normale omstandigbeden vertoont en vermoedelijk wel geen kunstmatig uit polders opgemalen water
ontvangt, omstandigbeden, die zicb bij de Vecht in tegenoverstelden zin voordoen.
Bovendien wordt daarbij aangenomen, dat bet stroomgebied
dier rivier, met dat der Vecht overeenstemt, wat betreft bet
meer of minder waterdoorlatend vermogen van den bodem,
geologischen toestand of belling der terreinlagen, plantengroei,
hoeveelheid gevallen regen, verdamping of afvoer, alle factoren,
die den meer of minderen afvoer beheerschen.
Zonder aan de waarde, die voorzeker aan voorzegde bijdrage
moet worden toegekend, in bet minst afbreuk te widen doen,
meen ik toch, dat de rivier de Vecht als waterberging in deze
geheel op zicbzelf moet worden beschouwd en wel in tijden
van maximum waterbezwaar en gestremde loozing te Muiden,
ten einde daaruit de middelen te beramen, die tot verbetering
van den toestand zouden zijn aan te wenden.
Op biz. 40 der memorie zegt de Ingenieur, dat hem onderzoek ingen omtrent afvoer in verhouding tot regenval in Nederland niet bekend zijn. Toch werd door den Hoofd-Ingenieur
Jhr. J. R. T. Ortt in 1871, uit een zeer groot aantal meteorologische waarnemingen, de maximum waterhoeveelheid berekend, die 1000 H.A. per minuut kunnen afvoeren en dat wel
voor poldergronden 54 M3 en voor hei- en zandgronden 14 M3.
Volgens deze gegevens wordt dan ook sedert, bij toepassing
van stoombemaling voor polders, bet stoomvermogen bepaald,
zijnde 12 paardenkrachten voor 1000 H. A. 1 M. hoog, zooals
dan ook door den Ingenieur Bleckmann op biz. 51 zijner memorie wordt opgemerkt. Gelijke grondslag werd aangenomen
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door de Staats-Commissie, bonoemd bij Koninklijk besluit van
4 Mei 1870, N°. 1, ter beoordeeling van bet ontwerp voor bet
indijken, droogmaken on in cultuur brengen van bet zuidelijk
gedeelte dev Zuiderzee, en door den Hoofd-Ingenieur J.F. W. Conrad
in zijn rapport, dd. 12 October 1877, N°. 1324, betreffende bet
Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem
en Amstelland.
Ook voor bet onderbavige onderwerp meen ik dus, dat de
voorkeur aan deze gegevens moet worden gegeven boven die
van den waterbouwkundige Pralle. De percentsgewijze berekende gemiddelde hoeveelheid gevatlen regen uit alle maanden
van een jaar toch zal in den regel voor de bij de Vecht belanghebbende polders geen bezwaar opleveren, zooveel te meer
echter zal dit bet geval zijn in tijden van maximum waterbezwaar.
Na deze opmerking te hebben gemaakt, kan ik mij wijders
met de conclusie van den Ingenieur Bleckmann vereenigen,
voor zooverre de vergrooting van den boezem en vermeerdering van bet uitwateringsvermogen betreft als eene behoefte,
die naar mijn gevoelen in de eerste plaats in aanmerking moet
komen.
Niettegenstaande bet door den Ingenieur op bldz. 68 en 69
zijner memorie opgemerkte omtrent de plassen beoosten de
Vecht, geloof ik loch, dat eene droogmaking der plassen kan
gerekend worden te liggen in een niet ver verwijderd verschiet.
Uit dien hoofde acht ik bet beter om geheel de Naardermeer
tot vergrooting van den Vechtboezem te benuttigen; men verkrijgt daardoor eene ruime berging nabij de zee, waarop bet
Vechtwater bij hooge standen een uitweg kan vinden, om bij
lagere zeestanden onmiddellijk te worden geloosd.
Bij behoud van bet aan de noordzijde der Naardermeer voorgestelde loozingskanaal naar zee zou dan gelijktijdig een toeleidingskanaal moeten gegraven worden van uit de Vecht nabij
bet fort Uitermeer, langs en bezuiden den Oosterspoorweg tot in
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de Naardermeer (met. potlood op de situatie aangewezen) waardoor eene snijding van den Spoorweg wordt vermeden.
De Naardermeer van het oosten naar het westen doorsneden
wordende door den Oosterspoorweg, liggende met den bovenkant
op 1.05 M. boven A. P., zou tevens aan de in dien spoorweg
gelegen brug meer doorlaatvermogen moeten worden gegeven.
Indien op deze wijze de Vechtboezem van 240 tot 940 H. A.
is gebracht of ongeveer vier malen vergroot, en tevens de gelegenheid tot loozing op zee door de nieuwe zeesluis zooveel
is vermeerderd, dan geloof ik, dat pen toestand zal zijn ontstaan, vvaarin met gerustheid kan worden afgewacht, of het
al dan niet oprichten van een stoomgemaal in de nabijheid
van de nieuwe zeesluis noodig zal zijn.
Om dit eenigzins toe te lichten zou ik, onder verwijzing
naar mijne memorie van 30 Maart 1874, nog het volgende
kunnen aanvoeren.
Zonder verre van de waarheid af te wijken, kan het stroomgebied van de Vecht worden gesteld op 60.000 Hectaren, die
blijkens plaats gehad hebbende opneming in ronde cijfers kunnen worden verdeeld in 40.000 H. A. polderland en 20.000
H. A. hei- en zandgronden.
Bij maximum waterbezwaar kan dus per etmaal eene hoeveelheid van:
40 X 54 X 60 X 24 -f 20 X 14 X 60 X 24 = 3.513.600 Ms
water op den 240 H. A. grooten boezem worden gebracht.
Blijkens de op bldz. 8 en 9 mijner memorie medegedeelde
Zuiderzeestanden en formule kan de Muiderzeesluis bij onveranderden Vechtstand van 0.20 M. onder A. P. in een gelijk tijdsverloop gemiddeld loozen 3.194.200 M3, zoodat de Vecht bij maximum aanvoer en gemiddelden afvoer per etmaal bezwaard blijft
met 319.400 M3, welke hoeveelheid de Vecht zal doen rijzen,
maar tevens grooter verval, meer loozingsgelegenbeid en gevolgelijk krachtiger suatie zal veroorzaken, die bij een Vechtstand van 0.10 M. onder A. P. reeds gemiddeld per dag 5.400.000
M3 zou bedragen.
6
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Hieruit volgt dat, bijaldien de sluis te Muiden immer gelegenheid tot spuien aanbood, deze sluis reeds voldoende zou
kunnen geacht wordeti voor de bediening van den tegenwoordigen Vechtboezem.
Dit is echter niet bet geval; de sluis kan door te hooge zeestanden somwijlen dagen achtereen ges'oten moeten blijven.
Heeft dit plaats in tijden van groot regenbezwaar en wordt
daarbij in rekening gebracht de ongeregelde overbrenging van
het Stadswater te Utrecht op de Vecht, door de fabriekmolens
aldaar, berekend op 500.000 M:3 per etmaal, dan zal het wel
niet behoeven gezegd te worden, dat zich op de Vecht standen
zullen voordoen, die voor de betrokken polders, zooal niet
gevaarlijk, toch zeker hoogst bezwarend zijn.
Stelt men zich de Vechtboezem onder die omstandigheden met
700 H. A. vergroot voor, dan zal, aannemende, dat de suatie
te Muiden gedurende drie achtereenvolgende dagen is gestremd ,
het Stadswater dien vergrooten boezem slechts kunnen opzetten
of °-16 M- > welke verhooging op den be9.400.000
staanden boezem onder gelijke omstandigheden 0.63 M. zou
bedragen.
Uit het vorenstaande blijkt, dat de stichting van een stoomgemaal te Muiden, door mij in 1874 gelijktijdig met eene boezemvergrooting voorgesteld, voorloopig achterwege zou kunnen
blijven.
Het komt mij namelijk voor, dat eene stoombemaling geheel
afgescheiden van eene boezemvergrooting en vermeerdering
der natuurlijke loozing op zee kan worden beschouwd. Leert
toch de ondervinding, dat de vergrootte Vechtboezem, zonder
stoombemaling niet op een zeker gewenscht peil te houden is,
dan zal men daartoe van zelf moeten besluiten, omdat boezemvergrooting alieen een daartoe onbereikbaar middel zal
blijken te zijn.
Een zoodanig peil zou moeten worden aangenomen op 0.20
M. onder A. P., varieerende tusschen 0.20 en 0.10 M. onder
met
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A. P., omdat een constante Vechtstand onder alle omstandigbeden met mogelijk is.
Dat peil wordt als bet ware aangewezen door den gemiddelden
el)bestand der Zuiderzee 0.215 M. onder A. P., daarbij wordt
de loozing van geen der kunstmatig bemalen polders gestremd,
terwijl de scheepvaart in booge mate wordt gebaat, die geen
lager Vechtstand gedoogt dan 0.45 M. onder A. P.
Ben ik bet eens met den Ingenieur in bet slot zijner memorie,
dat bet in bet algemeen wenschelijk is verbeteringen als de
onderhavige los te maken van locale belangen, zoo kan ik dit
bier niet toegeven wat betreft de wijze, waarop de overbrenging van bet St ads water op de Vecht door Utrecht plaats heeft.
Moet worden toegegeven, dat door de stad Utrecht tegenwoordig en sedert lang eene onbepaalde macbt wordt uitgeoefend op bet Stads- en Vecbtwater.
Even eens dat door Utrecht tot bet zooveel mogelijk op peil
(0.00 M. boven A. P.) bouden van bet Stadswater, op de Vecht
water wordt afgelaten en weder te Vreeswijk rivierwater ingelaten, en is bet al, dat ook tot geiijk doel door tusschenkomst
van ’s Rijks Waterstaat met de Hulpschutsluis te Vreeswijk
water wordt ingelaten en wel naar aanleiding van een Ministerieel schrijven van 24 Mei 1831, N° 50, zoo schijnt die
onbeperkte macbt van Utrecht in vroegere eeuwen toch niet te
hebben bestaan, toen een zeker oppertoezicht door bet College
van Deputaten werd uitgeoefend (zie bladz. 43 en 44 mijner
memorie).
Ook zou wellicht nit de officieele notulen van Burgemeester
en Wethouders van Utrecht van de jaren 1824—1833 kunnen
blijken, dat voor de overbrenging van water door de fabriekmolens, door Utrecht aan derden in huur afgestaan, zekere
regels waren gesteld.
Omtrent aanteekeningen van oudere dagteekening, betreffende
die watermolens, zou ik kunnen verwijzen naar de Vroedscbapsnotulen van 30 Juli 1627, 29 Juni 1640, 22 Februari 1669,
7 Maart, 19 Juli en 18 Augustus 1681, 26 Maarl 1695 , 8 Fe6*
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bruari 1745, 27 September, 11 en 18 October 1779, 24 April
en 1 Mei 1780, en 30 September 1782.
Het komt mij dus geenszins onwaarschijnlijk voor. dat de
wijze waarop thans de waterinlating te Vreeswijk en de overbrenging van het Stadswater op de Vecht plaats heeft, in het
wet begrepen belang van geheel de Vechtslreek voor betere
regeling vatbaar is.
De Hoofd-Ingenieur van den Rijks Waterstaat
in het 8sts District,
L. J. DU CELLIEE MULLER.
Overgelegd bij brief van den Inspecteur van
den Waterstaat, in de 2e Inspectie, dd.
20 November 1893, N° 4085.

Afschriit.
iN° 340.

UTRECHT, 10 April 1893.

Adres der Provinciale
Staten van Utrecht betreffende den toestand
van den Vechtboezem en
adressen van adhaesie.
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BIJLAGEN TERUG.

A an den heer Hoofd-lncjenieur in het S' district.
Bij de eerste der ter zijde aangehaalde kantbeschikkingen
had ik de eer orn berioht en raad te ontvangen een adres van
de Provinciale Staten van Utrecht aan H. M. de KoninginWeduwe Regentes van bet Koninkrijk naar aanleiding van den
ongunstigen toestand, waarin de Vecht als boezem verkeert.
Na eene uitvoerige toelichting verzoeken de Staten, dat een
onderzoek naar den toestand van den P'echtboezem van Regeeringswege worde ingesteld, en dat een bijdrage in de kosten
van verbetering door het Rijk worde toegestaan.
De adressen bij de latere kantbeschikkingen orn bericht en
raad ontvangen, hebben geene andere strekking dan om adhaesie
te betuigen aan het verzoek der Provinciale Staten, en vereischen dus geene afzonderlijke behandeling.
De zeer uitgebreide litteratuur over het te behandelen onderwerp, doet het wenschelijk voorkomen de ondergeschikte
punten ter zijde te laten en zich te bepalen tot de zaken, die
werkelijk invloed op den toestand uitoefenon.
De omstandigheden, waarin de Vechtboezem verkeert, zijn
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reeds herhaaldelijk in verschillende geschriften beschreven,
laatstelijk zeer uitvoerig door den Ingenieur Bleckmann in zijne
memorie van Februari 1883.
Naar die memorie kan worden verwezen, onder opmerking
dat door den aanleg van bet Menvedekanaal geene belangrijke
wijzigingen in den toestand zijn gebraeht; dit kanaal toch ligt
ten noorden van de schutsluis bewesten Utrecht gemeen met
Amstellandsboezem en ten zuiden van die sluis met den boezem
van den Vaartschen Rijn.
Door de Koninginnesluis te Vreeswijk wordt wellicht eenig
meerder schutwater op den Vaartschen Rijn en dus middellijk
op den Vechlboezem gebraeht, doch daartegenover staat, dat
eene hoewel kleinere hoeveelheid schutwater van den Vaartschen Rijn op Amstellandsboezem wordt afgevoerd.
De vragen, die m. i. beantwoording behoeven, zijn de volgende:
1° Welke waterstanden kunnen op den Vechlboezem worden
toegelaten zonder reden tot billijke klachten te geven?
2° Zijn de klachten over de te hooge waterstanden op den
Uechtboezem gegrond, en zoo ja, in hoeverre?
3° Wat is de oorzaak der te hooge waterstanden?
4° Is bet uit een technisch oogpunt mogelijk aan de klachten,
voor zoover zij billijk zijn, te gemoet te komen, en welke
wijze van verbetering is daartoe bet meest aan te bevelen?
5° Wie moeten bijdragen in de kosten der werken, noodig
om in den toestand verbetering te brengen?
De bovengestelde vragen geven aanleiding tot de volgende
beschouwingen:
Ad. 1.
In de verschillende rapporten betreffende den toestand van
den Vechlboezem worden ten aanzien van den hoogsten waterstand, die kan worden toegelaten zonder reden tot billijke
klachten te geven, zeer verschillende eischen gesteld.
De Ingenieur Hubrechl wenscht een zomerpeil van 0.40 M.
A. P. gebandhaafd te zien.
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De Ingenieur du Celliee Muller meent, dat men zieli tevreden
kan stellen met een peil van 0.20 M. -f- A. P.
De Ingenieur Bleckmann is van oordeel, dat aan de klaehten
op voldoende wijze zal worden tegemoet gekomen, indien men
zorgt, dat de waterstanden boven A. P. zich niet meer kunnen
voordoen.
Ook de Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in
Utrecht, van Rijn, deelt deze meening (zie Notulen Zomervergadering der Provinciale Staten, bijlage N° 10 biz. 13 e. v.)
welke eveneens overeenkomt met de ziensvvijze van den Kapitein-Ingenieur Radon Ghijben, medegedeeld in diens bekende
verhandeling voorkomende in den Militairen Spectator van
1881, biz. 280 e. v. en biz. 330 e. v.
Daar de vaststelling van den toe te laten waterstand de
grondslag meet zijn voor elk plan tot verbetering, zoo dient
die waterstand allereerst te worden bepaald.
Bepaling van bet peil, waartoe de Vechtstanden zich mogen
verheffen op 0.40 M. -f- A. P., brengt de noodzakelijkheid
eener krachtige en bijna onafgebroken stoombemaling mede.
De gemiddelde laagwaterstand in zee te Maiden is 0.20 M.
A. P., slechts zelden loopt bet water lager dan tot 0.40 M.
-J- A. P. af.
De schutsluis te Weesp tusschen den Vechtboezem en Amstellandsboezem keert slechts naar de Vechtzijde. Verlaging van het
Vechtpeil tot 0.40 M. 4- A. P. zou noodig maken, dat de sluis
er op werd ingericht om ook het water van de andere zijde
te keeren.
Bepaling van het bedoelde peil op 0.20 M. -j- A. P. zou
reeds eene veel minder kostbare stoombemaling vorderen, vooral
indien daarmede vergrooting van den boezem gepaard ging;
de Ingenieur du Celliee Muller heeft dit duidelijk aangetoond.
Naar het mij voorkomt, dient men zich tevreden te stellen
met een lijdelijk peil van A.P., indien dit door mindere kostbare middelen kan worden verkregen.
Kan men door bereikbare middelen dit peil handhaven, dan
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wordt een zeer voldoende toestand in het leven geroepen, die
niet slechter is, dan elders wordt aangetroffen, en geen enkele
reden tot gewettigde klachten zal geven.
De waterstanden, waarover de bewoners der Vechtstreek zieh
beklagen, zijn geenszins die van 0.40 M. -7- A. P. tot A. P.,
hoofdzakelijk zijn het die van 0.25 M. + A. P. tot 0.70 M. -f
A. P., terwijl 00k de standen van A. P. tot 0,25 M. + A. P. tot
de minder gewenschte behooren.
De bemalingswerktuigen der Vechlpolders kunnen alle het
polderwater tot A. P. of hooger opvoeren.
Zooals de Ingenieur Bleckmann m. i. te recht voorstelt, moet
men zich ten doel stellen de waterstanden op de Vecht bet
A. P. in redelijken zin niet te doen overschrijden.
Ad. 2
De waterstanden op de Vecht wisselen af van 0.05 M. ~
A. P. te Utrecht en 0.9G M. -f- A. P. te Muiden tot 0.70 M. +
A. P. te Utrecht, en 0.63 M. + A. P. te Muiden.
De lioogst bekende stand kwam voor op 25 November 1800,
op welken datum werden waargenomen:
te Utrecht
0.70 M.
A. P.
„ Zuilen
0.63 „ +
„ Maarssen .
0.65 „ +
„ Breukelen .
0.63 „ +
„ Nieuwersluis
0.64 „ +
„ Loenen
0.63 „ +
„ Vreeland .
0.63 „ +
„ Uitermeer .
0.65 „ +
„ Muiden
0.63 ,,
Bij dergelijke waterstanden overstroomen eenige boezemlanden onder Utrecht en Zuilen; de bemalingswerktuigen der polders worden tot stilstand gebracht, de bebouwde kommen der
Gemeenten Zuilen, Maarssen, Maarsseveen, Breukelen , Nieuwersluis, Loenen en Vreeland worden benadeeld door het onderloopen van de langs de Vecht gelegen straten en der kelders
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van de huizen. De kaden, die bestemd zijn het Vechtwater
te keeren, bebben daartoe niet alle de vereischte boogte, en
loopen op sommige plaatsen over, tenzij zij worden opgekist.
Het moet erkend worden, dat deze toestand verre van gunstig is, hoewel m. i. door eene doeltreffende verhooging der
kaden eenige verbetering in den toestand zou zijn te brengen.
Het bezwaar, dat de aangrenzende polders ondervinden,
doordien zij gedurende een aantal dagen bun water niet kunnen loozen, terwijl de waterlast voortdurend door kwel vermeerdert, laat zich echter niet wegcijferen en kan sleehts door
stoomgemalen met groote opvoerhoogte worden bedwongen.
Werd hiertoe overgegaan, zoo zou men nog hoogere waterstanden op de Vecht te wacbten bebben, en eene algemeene
dijksverhooging ware niet te ontgaan. De bebouwde kommen
der bovengenoemde gemeenten zouden bovendien daardoor in
nog ongunstiger omstandigheden worden gebracht, dan waarin
zij thans reeds verkeeren.
Het komt mij voor, dat de klachten der bewoners van de
Vechtstreek over te hooge waterstanden gegrond zijn.
Ad. 3.

De Vechtboezem ontvangt behalve het water, dat de direct
daarop uitwaterende polders er op loozen, het water van den
Stadsboezem, gevormd door de Stadsgrachten van Utrecht, den
Vaartschen Rijn, het benedenpand van den Krommen Rijn, bet
benedenpand van de Biltsche Grift en het bovenpand van den
Leidschen Rijn,
de Vaartsche Rijn ontvangt;
1° het suatiewater van de daarop uitwaterende gronden;
23 bet water, dat wordt ingelaten met behulp van de iiijkshulpschutsluis te Vreeswijk;
3° het schutwater van de Koninginnesluis en de Gemeentesluis te Vreeswijk;
4° kwelwater uit de Lek.
In zeer zeldzame gevallen, wanneer de waterstand op den
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gekanaliseerden Hollandschen Usel hooger is dan die op den
Vaartschen Rijn, staat de sluis aan den Doorslag open, en wordt
eenig water van den Usel op den Vaartschen Rijn gebracht.
Deze hoeveelheid kan wegens hare geringheid gerust verwaarloosd worden.
De inlating van water door de Rijkshulpschutsluis geschiedt
slechts bij gebrek aan water op den Vaartschen Rijn, uitsluitend
met bet doel om den waterstand in dat vaarwater niet beneden
bet daarvoor vastgestelde peil te doen dalen.
Het schutwater, dat door de schutsluizen te Vreesivijk op den
Vaartschen Rijn wordt gebracht, bedraagt bij middelbaren rivierstand voor elke schutting met de Koninginnesluis + 5500 M3
en voor elke schutting met de Gemeentesluis ± 3250 M3.
Bij dien rivierstand worden per etmaal hoogstens 12 schuttingen in dezelfde rich ting met de Koninginnesluis en 10 schuttingen met de Gemeentesluis verricht, zoodat de dagelijksche
hoeveelheid schutwater hoogstens op 98.500 M3 moet worden
gesteld. Bij hoogere waterstanden bedraagt de hoeveelheid
schutwater per schutting wel meer, doch het aantal schuttingen
vermindert.
De gemiddelde dagelijksche hoeveelheid schutwater voor beide
sluizen te zamen kan op ongeveer 60.000 M3 gesteld worden.
Door eene overeenkomstige becijfering vindt men, dat door
de schutsluis bewesten Utrecht als maximum dagelijks 53.300
M3 schutwater op Amstellandsboezem wordt afgevoerd, terwijl
de gemiddelde dagelijksche hoeveelheid te stellen is op 42.000
M3, de gemiddelde aanvoer van schutwater overtreft dus den
gemiddelden afvoer met 18.000 M3 per dag.
De Vaartsche Rijn loost zijn overtollig water op de Vechl:
1° door de Weerdsluis met behulp van een waaierdeur en
riool met een schuif;
2° door de molens op het Ooster- en Weslerstroompje;
3° door een vrije watergemeenschap langs een tak van het
Weslerstroompje door Pijlsweerd, voorgesteld op bij 1 age A
van het rapport van den Ingenieur Rleckmann.
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De onder 2e en 3e genoernde middelen van waterloozing
werken onafgebroken door — do rnolens alleen des Zondags
niet — hun gezamenlijke afvoer, die vrij wel constant is, zal
in het volgende „de permanente afvoer” genoemd worden.
Het benedenpand van den Krommen Rijn ontvangt direct of
indirect:
le at het suatiewater van de gronden, die op den Krommen
Rijn uitwateren;
2e het water, dat voor het op peil houden van het bovenpand wordt ingelaten door den duiker in den Lekdijk te Wijk
bij Duurstede, en, zoo noodig, door de Militaire Inunduliesluis
aldaar;
3e kwefwater nit de Lek.
Het onder 2 bedoelde ingelaten water zal minder zijn, naarmate het bovenpand door regenval en hoogen rivierstand meer
suatie- en kwelwater ontvangt. In het algemeen wordt in tijden
van veel regenval weinig of geen water te Wijk bij Duurstede
ingelaten.
Alle deskundigen, die hunne meening over de oorzaken van
de te hooge Vechtstanden hebben uitgesproken, stemmen hierin
overeen, dat de Vechtboezem veel te klein is met betrekking
tot de oppervlakte der gronden, die daarop hun water loozen.
In ronde cijfers wateren op den Vechtboezem uit:
boven de Weerdsluis te Utrecht . . . 30.000 H. A.
beneden de Weerdsluis
30.000 „
terwijl de boezem slechts eene oppervlakte van 240 H. A. bezit.
De vraag is gewettigd, of het uitwaterende terrein boven de
Weerdsluis hierbij wel in aanmerking mag worden genornen,
zonder ten aanzien van de daar aanwezige boezemoppervlakte
eveneens te handelen.
Door de Weerdsluis wordt het water op den Vaartschen Rijn
tot een zooveel mogelijk constant peil opgehouden; het overtollige water wordt op de Vechl afgelaten.
Het bestaan van de Weerdsluis is dus oorzaak, dat de boe-
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zern van den Vaartschen Rijn in zeer geringe mate tot waterberging dient, en dat dus het water afkomstig van de gronden,
die er op uitwateren, slechts strekt tot verhooging van den
Vechtstand. De oppervlakte van den boezem van den Vaavischen Rijn, met inbegrip van de daarmede in open gemeenschap staande wateren, is bij benadering te stellen op 70 H. A.,
zoodat sedert den aanleg van de Weerdsluis nagenoeg 3/a van
de oppervlakte van den Vechtboezem niet meer als zoodanig in
aanmerking komt.
De bouw van de Weerdsluis te Utrecht in 1609 heeft dus
medegewerkt tot verergering van den toestand der Vechtstreek.
Volgens het oordeel van velen hebben de beide molens op
het Ooster- en Westerstroompje een ongunstigen invloed op de
Vechtslanden.
Naar eene door den Ingenieur Hubrecht ingestelde berekening
wordt dagelijks door deze molens te zamen eene hoeveelheid
van 491.443 M3 van den Vaartschen Rijn op de Vecht gebracht.
Ook de vrije watergemeenschap tusschen de beide panden
door eene waterleiding, welke langs een omweg door Pijlsweerd
loopt en met twee mondingen boven en beneden de Roode brug
in de Vecht uitmondt, brengt eene niet geheel te veronachtzamen hoeveelheid van het bovenpand op het benedenpand.
Door den Ingenieur du Celliee Muller wordt die hoeveelheid
per dag berekend op 512.900 M3, welke uitkomst, zooals nader
zal worden aangetoond, de werkelijkheid zeer verre overtreft.
De Ingenieur Hubrecht oordeelt echter, dat deze directe overbrenging van het water uit den Vaartschen Rijn op den Vechtboezem geene nadeelige gevolgen voor laatstgenoemden heeft,
daar het aldus op dien boezem gebrachte water slechts suatiewater der boven de Weerdsluis gelegen gronden is, dat toch
op eene of andere wijze op den Vechtboezem terecht moet komen,
en bij opheffing der watermolens zou moeten worden geloosd
door meerdere spuiing met de waaierdeur van de Weerdsluis.
Hij acht alleen noodig de vrije watergemeenschap tusschen
beide panden door Pijlsweerd op te heffen.
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De Tngenieur du Celliee Muller daarentegen meent, dal rle
molens wel eenen nadeeligen invloed op de Vechtstanden uitoefenen.
De oorzaak van het tegenstrijdige der conclusien, waartoe
beide Ingenieurs bij de beantwoording van deze boogst belangrijke vraag geleid worden, ligt in de minder juiste wijze,
waarop in beider rapporten het vraagstuk der wateroverbrenging van bet bovenpand op het benedenpand in verband met
de waterinlating te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede wordt
behandeld, een vraagstuk dat voor eene bepaalde oplossing
vatbaar is, en dus niet tot twee tegenstrijdige oplossingen aanleiding kan geven.
De Tngenieur Hubrecht meent, dat de Vechtstanden beheerscht
worden door den gevallen regcn, en meent voor die bewering
den noodigen grond te vinden in de vergelijking van de Vechtstanden gedurende verschiliende perioden, waarbij bij opmerkt,
dat lage Vechtstanden meestal samenvallen met geringen regenval
en omgekeerd. Hij verliest bij de beschouwing echter den
hoofdfactor, die op den Vechtstand invloed beeft, uit het oog,
de hoogte n.l. waartoe de ebben te Muidcn afloopen. Weinig
regenval gaat meestal gepaard met oostelijken en zuidoostelijken wind; beschouwt men dus gelijk de Tngenieur Hubrecht
de gemiddelden van perioden met weinig regenval, dan zullen
deze tevens perioden van veel oosten en zuidoosten wind zijn,
bij die windrichtingen loopen de ebben te Muiden laag af, en
de Vechtstanden zijn dan uit den aard der zaak laag, doch dit
is niet het directe gevolg van den weinigen regenval.
Om tot juiste gevolgtrekkingen te komen, is bet noodig
onderscheid te maken tusschen de waarnemingen bij gestremden sluisgang en die bij geregelde waterlossing te Muiden.
Het is gemakkelijk na te gaan, dat de regenval op zicb zelf
geen zeer grooten invloed op den Vechtwaterstand kan hebben,
zoolang sluisgang te Muiden mogelijk is. Daartoe is slechts
noodig bet verval te beschouwen, dat zieh tusschen de Weerdsluis en den laagwaterstand te Muiden in eene periode van
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grooten regenval en geregelde spilling bij laagwater te Muiden
voordoet. Dit verval is, behalve van den waterafvoer, afhankelijk van den vvaterstand en nit den aard der zaak grooter
naarmate de waterstand lager is, doch men dient bet te beschouwen bij den stand, waarbij de Vechtstreek waterlast begint
te krijgen dus nagenoeg A. P.
De staat, behoorende bij bet rapport Bleckmann als Bijlage I,
verschaft daartoe o. a. eenige gegevens. Perioden van grooten
regenval, gepaard met geregelden sluisgang, en waterstanden
op de Vecht, welke ongeveer met A. P. overeenkomen, komen
niet dikwijls en meestal kortstondig voor.
Van 8 tot 11 Februari 1881 viel in 4 dagen 61.2 m.M. regen,
de verdamping bedroeg 0.6 m.M., de ebben te Muiden liepen
gemiddeld af tot 0.13 M.
A. P., en de spuiing aldaar had
vrij regelmatig plants. Aan de Weerdsluis was de gemiddelde
waterstand gedurende die dagen 0.21 M. + A. P. In deze 4
dagen werd gedurende 65 uren met de waaierdeur der Weerdsluis gespuid en 16 uren met de schuiven, terwijl de waterstand in den Vaartschen Rijn gemiddeld 0.815 M. + A. P. en
bet gemiddeld verval in de Weerdsluis 0.61 M. was. Er werd
dus buitengewoon veel water op de Vecht afgelaten, daarbij
bedroeg bet gemiddeld verval op de Vecht tusschen de Weerdsluis en de laagwaterstanden in zee te Muiden 0.34 M.
Het gemiddeld verval op de Vecht zelve (verscbil tusschen
de gemiddelde waterstanden) aan de Weerdsluis en te Muiden
(Vechtzijde) bedroeg gedurende deze dagen gemiddeld 0.28 M.
Op 13 en 14 Augustus 1881 werd bij laagwater te Muiden
geregeld gespuid, bij hoog water was de sluis gesloten. De
ebben liepen af tot 0.04 M. + A. P. en 0.02 M.
A. P. gemiddeld 0.01 M. + A. P. In de voorafgaande dagen van 9—
14 Augustus dus in 6 dagen bedroeg de gevallen regen 61.7
m.M., de verdamping 11.9 m.M., zoodat ook toen tamelijk veel
water moest worden afgevoerd. Met de Weerdsluis behoefde
evenwel niet te worden gespuid. De waterstand aan de Weerdsluis was op 13 en 14 Augustus gemiddeld 0.15 M. + A. P.,

95
zoodat bet verval tusschen de Weerdshtis en den laagwaterstand in de Zuiderzee te Muiden 0.14 M. bedroeg.
Men ziet bieruit, dat zoolang geregelde spuiing te Muiden
mogelijk is in tijdvakken, waarin door de Vecht buitengewoon
veel water wordt afgevoerd, geen grooter verval dan 0.34 M.
tusscben de Weerdsluis en de laagwaterstanden in zee te Muiden
ontstaat, en dat in gewone omstandigbeden bet verval veel
geringer is.
Bit vaststaande gaat bet niet meer aan te beweren, dat de
standen op de Vecht door den regenval worden beheerscbt,
zoolang de ebstanden te Muiden gelegenbeid geven tot geregelde spuiing. De invloed van den regenval bepaalt zicb dan
tot de vorming van een verval op de Vecht tusschen de Weerdsluis en den laagwaterstand in zee te Muiden, dat in de ongunstigste omstandigbeden niet meer dan 0.34 M. bedraagt.
Men ziet bieruit, dat de Vecht volkomen in staat is, zelfs bij
den grootsten watertoevoer, dit water naar zee aftevoeren en
zulks met een niet zeer groot verval.
Wanneer echter de sluis te Muiden gesloten blijft, verandert
de toestand geheel.
Het water, dat 1° door de molens, 2° door den tak van bet
Westerstroompje, welke door Pijlsweerd loopt, en 3° door de
Weerdsluis op de Vecht wordt gebracbt, benevens het water,
dat onmiddellijk op de Vecht wordt uitgemalen, doet den kleinen Vechtboezem snel rijzen, totdat door die rijzing of door de
daling der laagwaterstanden te Muiden op nieuw sluisgang kan
plants vinden.
Yolgens de berekening van den Ingenieur Hubrecht bedraagt
de gezamenlijke afvoer der molens in een etmaal 491.443 M3,
die van den tak van het Westerstroompje door Pijlsweerd wordt
door den Ingenieur du Celliee Muller berekend op 582.900 M3.
Het is te betreuren, dat bij de berekening van den Heer
du Celliee Midler eene niet geheel juiste toepassing is gemaakt
van de formule voor den afvoer van den onvolkomen overlaat.
Tmmers de Heer du Celliee Muller neemt voor het verval van

96

den overlaat het geheele verschil in peil tusschen den Vaarlschen Rijn en de Vechl, tervvijl, zooals van zelf spreekt, alleen
het verval onmiddellijk aan weerszijden van den overlaat in
rekening mag worden gebracht.
Het behoeft geen betoog, dat een dergelijk gebruik der formule tot eene onbetrouwbare uitkomst moet leiden.
Eene afvoerbepaling in den tak van het Westerstroompje door
Pijlsweerd, onmiddellijk beneden het schut A (zie bijlage A
van het rapport Bleckmann) verricht bij een waterstand van
0.70 M. -|- A.P. in den Vaarlschen Rijn en van 0.15 M. f
A. P. in de Vecht, heeft geleerd, dat slechts 47.500 M3 per
etmaal door den bedoelden tak van het Westerstroompje van
het bovenpand op het benedenpand wordt afgevoerd, dus nog
niet het tiende gedeelte van de door den Ingenieur du Celliee
Muller becijferde hoeveelheid.
Het is trouwens zonder eenige berekening of afvoerbepaling
op het oog reeds gemakkelijk te zien, dat de afvoer van den
tak van het Westerstroompje door Pijlsweerd slechts eene fractie
van dien der molens kan zijn.
De Heer du Celliee Muller komt met gebruikmaking van de
onjuiste uitkomst der berekening lot de gevolgtrekking, dat
maandelijks door de molens en door het Westerstroompje gezamenlijk eene vrijwel constante hoeveelheid water van -|- 30.500.000
M3 van het bovenpand op het benedenpand wordt gebracht.
Hij leidt daaruit af, dat in het gebied, uitwaterende op den
Stadsboezem, de maandelijksche regen min verdamping 97 m.M.
moet bedragen om den permanenten afvoer bij te houden,
hetgeen dus alleen zou geschieden bij buitengewoon grooten
regenval.
Werkelijk is de maandelijksche permanente afvoer niet grooter dan:
26 X 491.443 = 12.777.518 M3 door de molens en
30 X 47.500 = 1.425.000 „ door het Westerstroompje
of te zamen 14.202.518 M3.
Zooals boven globaal werd berekend, wordt door de Ko-
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mnginne- en Gemeentelijke schutsluizen te Vreeswijk gemiddeld
18.000 M3 per dag of 540.000 M3 per to a and meer op den
Vaartschen Rijn gebracht, dan door de schutsluis bewesten
Utrecht daarvan wordt afgevoerd.
Het verscbil tusschen dozen permanenten afvoer op den Vechtboezem ad
14.202.518 M3
en liet scbutwater ad
...
540.000 „
zijnde . . 13.662.518 M3
moet door inlating met de Rijkshulpschutsluis en den duiker
te Wijk bij Duurstede worden aangevuld, voor zoover regen en
kwel daarin niet voorzien. Neemt men den kwel niet in aanmerking, dan moet de regenhoogte na aftrek der verdamping
45 m.M. bedragen om geene inlating van water noodzakelijk
te maken.
Eene maandelijksche regenhoogte van 45 m.M. na aftrek der
verdamping is ver boven het gemiddelde voor de meeste maanden van bet jaar, waaruit volgt dat de bewering van den
Ingenieur Hubrecht, als zou bet door de molens en den tak
van het Westerstroompje overgebrachte water slechts suatiewater
zijn, beslist onjuist genoemd moet worden.
Wanneer de geregelde sluisgang te Muiden door hooge Zeestanden wordt belet, dan wordt dus de Vechtboezem opgezet,
waartoe de waterinlating uit de Lek ten beboeve van de molens
en den afvoer van bet Westerstroompje medewerkt.
De vraag, of de molens en de op geheel overeenkomstige
wijze werkende vrije watergemeenschap tusschen het Stadswater en de Vecht door den tak van het Westerstroompje langs
Pijlsweerd al dan niet schadelijk op den waterstand in den
Vechtboezem werken, moet dus positief als volgt worden beantwoord:
De permanente afvoer van het Stadswater naar de Vecht is
niet schadelijk, zoolang de laagwaterstanden in zee te Muiden
geregelden sluisgang loelaten;
evenmin wanneer in bet watergebied van den Stadsboezem
evenveel of meer regen (na aftrek der verdamping) valt, dan
7
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de permanente afvoer bedraagt overeenkomende met ongeveer
1.5 m.M. per dag.
daarentegen is de permanente afvoer ongetwijfeld nadeelig,
wanneer bet laagwater te Muiden niet laag genoeg atloopt om
geregelden sluisgang toetelaten en daarbij minder regen — verminderd met de verdamping — valt dan 1.5 m.M. per dag.
Terwijl de molens dus in sommige gevallen medewerken tot
bet bederven van den Vechtboezem, is van hunne opheffing en
van de afsluiting van bet Westerstroom-pje geenszins eene afdoende
verbetering te wachten.
Bepaaldelijk zal de opheffing geen invloed hebben op de
zeer hooge waterstanden, welke steeds voorkomen bij buitengewonen regenval gepaard aan gestremden sluisgang te Muiden.
In dat geval bedraagt de permanente afvoer slechts een deel
van hetgeen toch op den Vechtboezem moet worden afgelaten;
de waaierdeur en schuiven van de Weerdsluis moeten dan bovendien in werking worden gebracht om den Vaartschen Rijn
te ontlasten, zonder dat te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede
ander water wordt ingelaten dan bet schutwater der Koninginnesluis en der Gemeentelijke sluis bij eerstgenoemde plaats.
Zoo werd op 25 November 1890 de hoogst bekende waterstand op de Vecht waargenomen, ofschoon gedurende die maand
geen oogenblik water gegeven is met de Rijkshulpschutsluis te
Vreeswijk; de duiker te Wijk bij Duurstede werd op 23 November te 8U v. m. gesloten.
Doch de regenval was buitengewoon groot geweest; op 24
November bedroeg de gevallen regen te Utrecht niet minder
dan 49 m.M., zoodat op 24 en 25 November gezamenlijk gedurende 36 uren met de waaierdeur en 30 uren met de
schuiven van de Weerdsluis moest worden gespuid, daarmede
gingen hooge ebstanden in de Zuiderzee gepaard, tengevolge
waarvan de sluisgang van 22 tot en met 25 November gestremd was.
Hadden de molens niet gewerkt, dan zou de waterstand op
den Vaartschen Rijn iets hooger zijn geworden, het verval in

de Weerdsluis zou zijn toegenomen, en de afvoer der sluis
dientengevolge grooter zijn geweest, zoodat men nagenoeg denzelfden toevoer naar en dezelfde waterhoogte op de Vecht zou
bebben waargenomen.
Door opheffing der watermoTens en van de vrije gemeensehap door bet Westerstroompje, is dus geen afdoende verbetering te verkrijgen.
De inlating van water te Wijk bij Duurstede houdt geen
direct verband met den waterstand op den Vaartschen Rijn, en
dient uitsluitend om bet bovenpand van den Krommen Rijn
op peil te houden. De waterstand hangt uit den aard der
zaak af van den regenval, alsook, ofschoon in minder mate, van
den waterstand in de Lek, die door kwel invlood uitoefent op
den waterstand van bet bovenpand van den Krommen Rijn.
Het bovenpand verliest zijn water niet alleen als kwel- scbuten lekwater maar ook door geregelde afvloeiing langs de
Langbroeker Wetering, die eene vrije gemeenschap uitmaakt
tusschen bet bovenpand en bet benedenpand van den Krommen
Rijn. In deze Wetering is echter slechts een zeer zwakke
stroom merkbaar; de afvoer is van weinig beteekenis.
In bet belang der waterverversching van Vlrecht kan echter
de permanente afvoer niet geheel gemist worden, indien de
molens werden gesloten en de watergemeenschap door het
Westerstroompje opgeheven, dan zou die permanente waterafvoer
toch op een andere wijze moeten worden bersteld n.l. door
meerdere spuiing met de Weerdsluis.
In tijden van weinig regenval zou evenals thans water
moeten worden ingelaten te Vreeswijk om den Vaartschen Rijn
op peil te houden.
Wanneer het mogelyk ware de inlating te Vreeswijk en te
Wijk bij Duurstede geheel te staken, dan zouden de hooge
waterstanden op de Vecht nog geenszins te voorkomen zijn,
hetgeen reeds voMoende blijkt uit het feit, dat de boogst bekende stand van 25 November 1890 voorkwam, nadat in die
maand geene waterinlating te Vreeswijk bad plants gehad,
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terwijl ook fie duiker te Wijk bij Duurstede reeds eenige dagen
gesloten was geweest, zooals boven werd medegedeeld.
Het schutwater kan slechts een zeer gering aandeel in deze
hooge Vechtstanden hebben; de gemiddelde aanvoer overtreft
den gemiddelden afvoer van schutwater met 18.000 M3 per
dag, de dagelijksche verhooging, die de Vechtstand bij gestremden sluisgang daardoor ondergaat, bedraagt nog geen c.M.
Het bovenstaande samenvattende wordt de sub. 3 gestelde
vraag als volgt beantwoord:
1°. Zoolang de ebben in de Zuiderzee te Muiden een geregelden
sluisgang toelaten, hebben noch regenval noch waterinlating te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede, noch kwel
noch schutting te Vreeswijk met de Koninginnesluis en de
Gemeentelijke sluis en evenmin bet bestaan van den permanenten afvoer van den Vaartschen Rijn op den Vechtboezem en bet ververschen der Stadsgrachten van Utrecht
een schadelijken invloed op de Vechtstanden, al deze -oorzaken kunnen slechts een verval tusschen den laagwaterstand in zee en den Vechtstand aan de Weerdsluis veroorzaken, flat in de ongunstigste omstandigheden ten
hoogste 0.34 M. bedraagt.
2°. Wanneer geregelde sluisgang te Muiden door hooge
ebstanden belet is, is de overbrenging van bet Stadswater op den Vechtboezem door de molens te Utrecht
en door het Wester sir oompje slechts dan als een der oorzaken van verhooging van den Vechtstand te beschouwen,
wanneer in het gebied van den Vaartschen Rijn weinig
regen valt.
3°. Wanneer de sluisgang te Muiden belet is, strekt bet
schutten met de sluizen te Vreeswijk eenigermate tot verhooging van den waterstand op de Vechl, eveneens het
inlaten van water aldaar en te Wijk bij Duurstede.
4k Door den aanleg van de Weerdsluis is de Vechtboezem
met ongeveer 2/g zijner oppervlakte verkleind, zoodat door
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den aanleg van die siuis de toestand der Vechtlanden
werkelijk is achteruitgegaan.
5°. De waterinlating te Vreeswijk en te Wijk bij Duurstede
en de schutting te Vreeswijk benevens de daarmede in
verband staande aftapping van den Vaartschen Rijn op de
Veeht zijn slechts als bijkomende oorzaken van hooge
Vechtstanden aan te merken; de hoofdoorzaak ligt in de
ongunstige verbouding van bet oppervlak van den boezem en de oppervlakte land, die daarop zijn water loost.
Ad. 4.

Slechts een deel der ondergesehikte en bijkomende oorzaken
van de te hooge waterstanden is vatbaar om zonder de uitvoering van belangrijke werken te worden weggenomen; de
hoofdoorzaak kan slechts worden opgeheven of door eene
krachtige stoombemaling of door eene zeer belangrijke uitbreiding der boezemoppervlakte.
Het opruimen van de Weerdsluis tot vergrooting van den
Vechtboezem met dien van den Vaartschen Rijn kan niet' in
aanmerking komen.
Het schutten te Vreeswijk kan uit den aard der zaak niet in
het minst worden beperkt.
De waterinlating te Vreeswijk kan slechts worden beperkt
in verband met eene te trelfen regeling der overbrenging van
het Stadswater van Utrecht op de Vecht.
Yolgens den Ingenieur Hubrecht dient de aflating van het
Stadswater op de Vecht door middel van de Weerdsluis gestaakt
te worden, wanneer de waterstand op de Vecht een zeker peil
overschrijdt.
In verband met het bovenmedegedeelde omtrent de oorzaken
van de hooge waterstanden komt het mij voor, dat eenige,
hoewel geringe, verbetering te wachten is van de beperking
der aftapping, zoowel door de molens en door den tak van
het Westerstroompje en Pijlsweerd als door spuiing met de
Weerdsluis bij gestremden sluisgang te Muiden, met dien ver-
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stande echter dat de aftapping geoorloofd blijft, indien de
Vaartsche Rijn boven het gestelde peii staat. Bij eene dergelijke regeling, waaromtrent met de gemeente Utrecht ware
te onderhandelen, zal geene waterinlating te Vreeswijk noodig
zijn, zoolang de geregelde sluisgang te Muiden onmogelijk is.
De waterinlating te Wijk bij Duurstede kan niet worden gestaakt, het belang van de scheepvaart op den Krommen Rijn
verzet zich daartegen beslist. Afsluiting van de Langbroeker
Wetering zou eenige vermindering van de intelaten hoeveelheid
tengevolge hebben.
Die vermindering zou echter wegens den geringen afvoer
van de Langbroeker Wetering geene merkbare wijziging in den
toestand van den Vechtboezem brengen.
Bij de samenstelling van een plan tot wegneming van de
hoofdoorzaak der te hooge Vechtstanden dient er op te worden
gerekend, dat de toevoer van water niet verminderd wordt,
de eenige mogelijke vermindering door regeling van de aftapping van het Stadswater op de Vecht zal toch waarschijnlijk
worden tegengehouden door de gemeente Utrecht, die tot
nu toe nooit in hare bevoegdheid tot aftapping is beperkt
geweest.
Onder de pogingen, die in den lateren tijd tot het verkrijgen
van een beteren toestand van den Vechtboezem zijn aangewend,
verdienen die der Provinciale Staten van Utrecht, om gezamenlijk met Noord-Holland eene verordening op de Vecht tot stand
te brengen, in de eerste plaats vermelding.
Volgens een besluit der Staten van Utrecht, genomen in de
Zomer-vergadering van 12 Juli 1864, werden Gedeputeerde
Staten uitgenoodigd zich daartoe in betrekking te stellen met
hunne ambtgenooten in Noord-Holland. Men wenschte in hoofdzaak den toevoer van water naar de Vecht te beperken door
het vaststellen van een maalpeil en tevens de wateroverbrenging
te Utrecht en de inlating van water nit de Lek aan zekere
regelen te onderwerpen.
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Het is bekend, dat de vaststelling van de voorgestelde verordening voornamelijk afstuitte op de weigering van de Staten
van Noord-Holland om mede te werken tot het voorschrijven
van een maalpeil, en dat dit College, na nogmaals daartoe te
zijn aangezocht, ten tweedenmale hare medewerking weigerde.
De redenen, die tot die weigering leidden, moeten m. i. gebillijkt worden; het gaat niet aan om de waterschappen, die
zich zeer groote kosten hebben getroost om hunne bemalingswerktuigen in goeden staat te brengen, thans te beletien van
die verbeterde werktuigen gebruik te maken op het oogenblik,
dat daaraan de meeste behoefte gevoeld wordt. Het geneesmiddel ware, zooals Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
zich tereeht uitdrukken, erger dan de kwaal.
Het ware meer in overeenstemming met de belangen der
Vechtstreek, indien de toestand van den boezem zoodanig werd
gewijzigd en verbeterd, dat de stoomgemalen steeds door kunnen werken, zonder dat de boezemstand zich tot eene schadelijke hoogte verheft.
Twee middelen zijn daartoe reeds herhaaldelijk aangegeven.
Door den Ingenieur Hubrecht en den Hoofd-Ingenieur van Rijn
wordt eene stoombemaling aangeraden; de Ingenieur du Celliee
Muller stelt eene combinatie van stoombemaling en boezemvergrooting voor; de Kapitein-Ingenieur Badon Ghijben acht
het mogelijk door boezemvergrooting zonder stoombemaling een
voldoend resultant te bereiken; de Ingenieur Bleckmann sluit
zich bij de laatstgenoemde zienswijze aan.
Eene stoombemaling, die voldoende zal zijn om een lijdelijk
peil van A.P. op den Vechtboezem te handhaven, moet zeer
krachtig zijn, door den Hoofd-Ingenieur van Rijn wordt in
zijn rapport van 27 Januari 1890 globaal becijferd, dat 800
indicateur paardenkrachten daartoe vereischt worden, terwijl de
aanlegkosten worden geraamd op f 700.000.— en de jaarlijksche exploitatiekosten f 30.000.—.
Boven is reeds opgemerkt, dat de stoombemaling bepaald
noodig is, indien men het boezempeil, overeenkomstig de in-

104
zichten van den Ingenieur Hubrecht, op 0.40 M. -r- A. P.
wenscht te bepalen.
Het komt mij echter voor, dat ter handhaving van een
lijdelijk peil = A. P. de stoombemaling zeer goed gemist kan
worden.
Het bezwaar van den Hoofd-Ingenieur van Rijn tegen eene
uitgebreide boezemvergrooting scbijnt mij niet zoo overwegend
te zijn, dat de uitvoering daardoor onmogelijk gemaakt wordt.
Dat bezwaar bestaat in den ongunstigen invloed, dien de
boezemvergrooting, tengevolge van kw'el, zal uitoefenen op
den waterstand in de polders, w'elke de tot boezem interichten
plassen omgeven. Het wordt door den Hoofd-Ingenieur van Rijn
in zijn aangehaald rapport gemotiveerd door te wijzen op den
invloed, w’elke door de drooglegging der Tienhovensche en
Maarsseveensche plassen is uitgeoefend op den waterstand in de
aangrenzende polders.
Zooals bekend is daalde de gemiddelde waterstand in de
Loosdrechtsche en Breukeleveensche polders tengevolge der afmaling van de Tienhovensche en Maarsseveensche plassen. Evenzeer
is bet te verwaehten, dat, bij inriehting van een der plassen, beoosten de Vecht tot boezem, eene verhooging van den
waterstand in de aangrenzende polders zal worden ondervonden.
Men verlieze echter niet nit het oog, dat het zomerpeil van
het waterschap Rethune (drooggemaakte Tienhovensche en Maarsseveensche plassen) 3.90 M. -4- A. P. ligt, terwijl de gemiddelde
zomerstand in den Loosdrechtschen en Breukeleveenschen polder
ongeveer 0.90 M. 4- A. P. is. Het waterverschil bedraagt hier
dus niet minder dan 3 M.
Wanneer een der bestaande plassen w'ordt aangewend, om
den Vechlboezem zoodanig te vergrooten, dat een lijdelijk peil =
A. P. kan gehandhaafd worden bij een gemiddelden waterstand
van 0.20 M. 4- A.P., dan wordt de gemiddelde waterstand in
die plas niet meer dan 0.50 M. a 0.00 M. verhoogd, daar de
gemiddelde stand in de plassen thans op ongeveer 0.70 M. 4- A P.
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te stellen is. De kwel uit de tot boezem ingerichte plas naar
de aangrenzende polders, onmiddellijk verband houdende met
de drukhoogte, zal zicb dus op verre na niet in dezellde mate
voordoen als die van den Loosdrechtschen en Breukeleveenschen
polder naar bet waterschap Belhune.
Mocht bet echter blijken, dat door kwel uit den boezem de
waterstand der aangrenzende polders merkbaar wordt benadeeld, dan zal daarin te gemoet gekomen moeten worden door
eene bemaling, die in geen geval zeer krachtig zal beboeven
te zijn.
Boezemvergrooting heeft boven stoombemaling de zeer aanmerkelijke voordeelen, dat zij weinig kosten van onderhoud
medebrengt, en tevens dat zij dienstbaar kan worden gemaakt
aan de belangen der defensie. De reeds aangehaalde verhandeling van den Kapitein-Ingenieur Badon Ghijben heeft dit
laatste punt duidelijk in bet licht gesteld en aangetoond, dat
een stoomgemaal te Muiden voor de landsverdediging slechts
zeer weinig nut kan hebben.
Het ontwerp tot verbetering van den Fechtboezem, zooals bet
door den Ingenieur Bleckmann, die eveneens boezemvergrooting voorstaat, is uitgewerkt, en dat als bylage L bij diens
rapport is gevoegd, komt mij daarom in hoofdzaak als zeer
aannemelijk voor, en schijnt mij verkieselijk boven eene stoombemaling bij Muiden.
Om een lijdelijk peil van A. P. op den boezem te kunnen
handhaven is het noodig, dat deze bij geregelden sluisgang
nagenoeg gelijk atloopt met den laagwaterstand in de Zuiderzee,
zoodat de gemiddelde waterstand op den boezem evenals thans
0.20 M. -r- A. P. blijft.
De noodige, zeer aanmerkelijke uitbreiding van de boezemoppervlakte brengt daartoe de noodzakelijkheid van eene tweede
en mime waterloozing naar zee met zicb. De oppervlakte
van den boezem moet voorts zoodanig worden vergroot, dat
het waterbergend vermogen tusschen de peilen van 0.20
M. -r- A. P. en A. P. voldoende is om al het water op te ne-
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men, waarmede de Vechtboezem bezwaard kan worden gedurende den tijd, waarin de laagwaterstand in zee hooger blijft
dan 0.20 M. -b A. P.
Dergelijke tijdvakken duren boogst zelden langer dan 8 achtereenvolgende dagen.
De boezem, dien de Ingenieur Bleckmann voorstelt te maken,
heefi eene oppervlakte van 1296 H. A.
Door den Ingenieur Bleckmann wordt de grootste hoeveelheid
water, waarmede de boezem in een etmaal bezwaard kan worden op 702.500 M3 berekend, de Hoofd-ingenieur van Rijn
stelt haar op 840.000 M3, weike bij bet invoeren van een
lijdelijk peil nog vrij aanmerkelijk kan toenemen. Aannemende
dat alsdan in e£n etmaal als maximum 1.000.000 M3 op den
boezem kan worden gebracht, zoo zal deze in staat zijn bet
water te bergen, dat in 3 dagen van maximum aanvoer daarop
kan worden gebracht, zonder bet lijdelijk peil eenigszins aanmerkelijk te overschrijden.
Het zal zeker tot de zeer hooge zeldzaamheden behooren,
dat gedurende de 8 achtereenvolgende dagen, gedurende weike
de laagwaterstand in zee hooger dan 0.20 M. -b A. P. kan
blijven, hetgeen reeds op zich zelf zeer zeldzaam voorkomt,
meer water op den boezem wordt gebracht, dan overeenkomt
met 3 dagen van maximum afvoer.
De meening van den Heer Bleckmann, dat na deze boezemvergrooting het peil van A. P. in redelijken zin niet zal worden overschreden, mag als juist worden aangemerkt.
Het verval op den boezem tusschen Utrecht en de Zee is
uit den aard der zaak niet op te heffen, doch het is door verdeeling van de boezemoppervlakte over de lengte van de Vechl
voor vermindering vatbaar.
Ter verkrijging van de laagst mogelijke afstrooming van den
boezem is de ligging der boezemoppervlakte zoo dicht mogelijk bij de Zee gewenscht.
Daarom is bet noordelijk gedeelte van het Naardermeer uiterst gescbikt om in den boezem
te worden opgenomen. De Loenderveensche plassen en het Wijde-
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blik voldoen minder goed aan de voorwaarde van nabijheid
tot de Zee.
Daarentegen is de tigging dezer plassen in het midden van
de Vechtstreeh zeer voordeelig ter vermindering van het verval
op den boezem bij grooten toevoer van water uit den Faartschen Rijn.
Dit voordeel is echter niet zoo overwegend, dat men bepaald
aan deze plassen gebonden zou zijn, even goed zouden de
plassen in den Spiegelpolder en de beide Ankeveensche polders,
welker oppervlakte nagenoeg even groot is ais die der Loenderveensche plassen met het Wijdeblik, tot boezemvergrooting kunnen
worden aangewend.
De keuze der tot boezem in te richten plassen kan daarom
afhankelijk gesteld worden van de meerdere of mindere kosten.
Het ontwerp van den Ingenieur Bleckmann geeft nog tot
de volgende opmerkingen aanleiding.
Het verbindingskanaal tusschen de Vechl bij Uitermeer en het
Naardermeer is geprojecteerd op eene bodemsbreedte van 20 M.,
het kanaal tusschen het Naardermeer en de zee op eene bodemsbreedte van 15 M. Het komt mij voor, dat eene zeer ruime
uitwatering van het Naardermeer naar de zee in de eerste
plaats noodzakeiijk is te achten, zoodat ook voor dat kanaal
eene bodemsbreedte van 20 M. moet worden aangenomen.
Indien de Loenderveensche plassen en het Wijdeblik tot boezemmeer worden ingericht, dan dient ook te worden gerekend op
verhooging der Alambertskade tot 0.50 M. + A. P. Deze kade
toch ligt thans op 0.26 M. -r- A. P., en dus onder den te verwachten gemiddelden boezemstand. Zij dient tot voetpad, en
maakt dus behalve eene doorlaatbrug ook eene ophooging tot
minstens 0.50 M. + A. P. noodzakeiijk.
Indien het ontwerp van den Ingenieur Bleckmann tot uitvoering komt, zoo kan eene beperking der gemeente I/irec/^
in hare vrijheid tot het overbrengen van het water van den
Vaartschen Rijn op den Vechtboezem achterwege blijven. Wordt
dat ontwerp echter niet tot uitvoering gebracht, dan zou althans

108

iets in het belang der Vechlstreek worden gedaan door eene
regeling te treffen, waarbij de aftapping van den Stadsboezern
werd beperkt tot de tijden van geregelden sluisgang te Maiden,
behoudens hoogere standen op den Vaarlschen Rijn dan overeenkoint met bet vastgestelde peil van dien boezem.
Door den Ingenieur Bleckmann worden de kosten van uitvoering van zijn ontwerp op f 450.000.— a f 500.000.— geraamd. Daarin is niet de som begrepen, die noodig is om de
eigenaren van het Naardermeer en van de Loenderveensche plassen
schadeloos te stellen wegens het bun op te leggen servituut.
De oppervlakte, waarop dit servituut zou worden gelegd ter
grootte van 1056 H. A., bestaat grootendeels uit water en overigens uit terreinen van geringe waarde. Het komt mij voor,
dat eene sehadeloosstelling van gerniddeld f 150.— per H. A.
ruimschoots voldoende te aehten is.
De te betalen sehadeloosstellingen zijn dus op f 158.400.—
te stellen. Bovendien zal nog te rekenen zijn op de verhooging van de Alambertskade en op eene voorziening van die kade
tegen afslag.
Voorts op eene schadevergoeding wegens meerdere kosten
van bemaling aan de polders, die door den hoogeren waterstand in de tot boezem in te riehten plassen worden benadeeld.
Eindelijk zal de boven noodig geoordeelde meerdere wijdte
van bet verbindingskanaal van het Naardermeer met de zee
verhooging der kosten medebrengen.
A1 deze omstandigheden .te zamen gerekend komt het
mij voor dat gerekend moet worden op eene uitgave van
f 750.000.—.
Ad. 5.

Boven is getracht aan te toonen, dat, terwijl de hoofdoorzaak van den uiterst gebrekkigen toestand van den Vechtboezem gelegen is in de wanverhouding tusschen de oppervlakte
van den boezem en die der daarop uilwaterende ianden, een
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aantal andere oorzaken daartoe, hoewel in mindern mate,
medewerken.
Deze bijkomende oorzaken zijn:
1°. bet voortdurend brengen van schutwater nit de Lek op
op den Vaartschen Rijn, en zulks in meerdere hoeveelheid
dan elders op andere boezems wordt afgelaten;
2°. bet inlaten van water te Vreeswijk ten behoeve van de
voeding van den Vaartschen Rijn, indirect dienende ten
behoeve van de waterverversching van de Stadsgrachten
van Utrecht, tot aanvoer van water voor de molens
aldaar en tot vervanging van bet water, dat door bet
Westerstroompje wordt afgevoerd;
3°. bet inlaten van water te Wijk bij Duurstede.
Het onder 1° genoemde schutwater wordt op den Vaartschen
Rijn en middelijk op den Vechtboezem gebracht door de schutsluizen van het Rijk en van de gemeente Utrecht.
Het inlaten van water te Vreeswijk geschiedt ten behoeve
van laatstgenoemde gemeente, terwijl de-inlating te Wijk bij
Duurstede als een zuiver provinciaal belang is te bescbouwen.
Zoowel het Rijk als de provincie Utrecht maar vooral de
gemeente Utrecht zijn dus in zekere mate medeplichtig aan
den slechten toestand van den boezem.
De gemeente Utrecht is dit nog te meer, daar de bouw
van de Weerdsluis en de daaruit. voortvloeiende verkleining van
bet boezemoppervlak van haar is uitgegaan.
In beginsel zal het aanbeveling verdienen de kosten der nit
te voeren werken te doen dragen door de direct belanghebbenden, gesteund door bijdragen van de lichamen, ten wier
behoeve de toestand van den Vechtboezem in een meer ongunstigen toestand is gebracht, dan waarin deze reeds nit zijnen
aard verkeert.
Het Rijk, de provincie en de gemeente Utrecht diewen dus
in de kosten bij te dragen.
Daar bet belang der defensie door den aanleg van eene sluis
tusschen het Naardermeer en de Zuiderzee wordt bevorderd, zoo

