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ware wellieht eerie subsidie van bet Departement van Oorlog
te verkrijgen.
De direct belanghebbenden kunnen bezwaarlijk op eene
andere wijze worden vereenigd dan door de oprichting van een
beemraadschap van de Vecht, zich uitstrekkende over gedeelten
der provincien Utrecht en Noord-Holland.
Om daartoe te geraken is medewerking van de zijde van
Noord-Holland noodig, welke medewerking tot nu toe gemist
wordt, blijkens bet schriiven van Gedeputeerde Staten dier
Provincie, d.d. 1 October 1890, N° 55, voorkomende op biz 29
e. v. van bijlage N° 10 der Notulen van de Zomer-vergadering
der Staten van Utrecht in 1891.
Het ligt m. i. op den weg der Regeering om te trachten
eene overeenstemming tusschen de beide Provincien tot stand
te brengen. Dit middel mag m. i. niet onbeproefd worden gelaten, te meer daar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
zich vooral aankanten tegen vaststelling van een maalpeil, een
middel dat ook m. i. geene aanbeveling verdient.
Doch het kan m. i. niet in de bedoeling der Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland liggen om elk overleg op anderen
grondslag tot verbetering van den toestand van den Vechtboeiem
van de hand te wijzen. Wei achten Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland groote bezwaren aan de oprichting van een
beemraadschap van de Vecht verbonden, doch het blijkt niet,
dat er onoverkomelijke bezwaren bestaan. Daartoe dienen deze
bezwaren eerst te worden geformuleerd, en daarna te worden
getracht ze, zij het ook met moeite, te overwinnen.
Mocht eene overeenstemming tusschen de Provinciale besturen zijn te bereiken, dan zullen zeker nog vele moeielijkheden te overwinnen zijn, doch is niet gebleken, dat deze
onoverkomelijk zouden zijn. Een ernstige poging dient daartoe
in elk geval te worden aangewend.
In verband met het bovenstaande heb ik de eer in overweging te geven:
1°. dat door de Regeering in overleg getreden worde met de
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ten einde eene
overeenstemming te bereiken, en
2°. dat aan de adressanten de uitslag der pogingen van de
Regeering in dien zin worde medegedeeld.
De Ingenieur,
{get.)

R. H. GOCKINGA.

Overgelegd bij brief van den Inspecteur
in de 2e Inspectie, dd. 20 November
•1893, N° 4085.

WATERS! A AT
8e district (Utrecht).
ARNEIEM, den 4 November 1893.
N° 969 lG/]2.

Y eclitboezem.
Bericht op een adres
der Staten van Utrecht
c. a. betrekkelijk den
onvoldoenden toestand
van den Vechtboezem.

Ann den Heer Inspecteur van den Waterstaat
in de 2« Inspectie.
Rij UwHoogEdelGestr. apostille van 5 Augustus 1892, N° 2491,
ontving ik, om bericht, een adres der Staten van Utrecht aan
Hare Majesteit de Koningin Regentes, waarin de tusschenkomst der Regeering verzocht wordt, tot afwending der bezwaren, die voor een gedeelte der provincie Utrecht uit den
bestaanden toestand van den Vechtboezem voortvloeien.
Rijks tusschenkomst inroepende, geven de Staten, onder
verwijzing naar de grootendeels op ’s Rijks kosten ondernomen
verbetering van den waterstaatkundigen toestand in bet noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant, bun vertrouwen te kennen, dat bet door de Regeering te nemen initiatief zal kunnen
gepaard gaan met fmancieelen steun.
Dit stuk werd gevolgd door adressen van adhaesie der gemeentebesturen van Zuilen, Maarssen, Maarsseveen, BreukelenNijenrode, Loenen, Vreeland en Nichtevecht, en der waterschaps-
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besturen van Maarssenbroek, Maarsseveen, Belhune, llooge en
Neermalen, Kortrijk en Gieltjensdorp en 0 tier spoor broek, die mij
bij Uw HoogEdelGestr. nevengenoemde opvolgende apostilles
werden toegezonden.
De Staten van Utrecht stellen vooi’op, dat reeds in 1864 eene
poging tot verbetering van den bestaanden toestand werd gedaan , door bet ontwerpen eener verordening op den Vechtboezem,
en zijn kunstwerken, welke poging schipbreuk leed, omdat
bet betrof een onderwerp van interprovincialen aard en bet
provinciaal bestuur van Noord-Holland bet belang der zaak
voor zijne Provincie ontkennende, en de voorgestelde maatregelen deels onnoodig, deels ondoelmatig, deels onaannemelijk
achtende, terwijl bet voor andere maatregelen geene gemeenschappelijke regeling noodig oordeelde, zijne medewerking
weigerde.
De zaak bleef toen rusten, ook omdat in de daaropvolgende
jaren de buitengewoon hooge waterstanden, die de klachten
van de bewoners der Vechtslreek uitlokten, niet voorkwamen.
Die hooge waterstanden, zich later meermalen herhalende,
verzochten de Staten van Utrecht opnieuw de medewerking
van bet provinciaal bestuur van Noord-Holland tot bet beramen
van maatregelen, ter voorkoming of beperking van hinderlijke
waterstanden op de Vecht, doch met even weinig gevolg, daar
de Staten van Noord-llolland in 1890 verklaarden nog dezelfde
meening als in 1865 toegedaan te zijn.
Erkennende dat bet belang van Noord-Holland bij de beoogde
regeling veel minder is dan dat der provincie Utrecht, zijn de
Staten van dat gewest van oordeel, dat daarin geen voldoeuden
grond ligt, om iedere medewerking tot verbetering van den
bestaanden toestand af te wijzen, noch voor hen, om in dien
toestand te blijven berusten, en vragen zij van de Hooge
Piegeering eene voorziening, die zij noodzakelijk en mogelijk
achten.
Tot ondersteuning van bun verzoek wijzen zij eerstens op
8
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fieri grooten omvang, ongeveer 60.000 H. A, rler bij de Vecht
betrokken streek en brengen zij in herinnering, de verhouding
tusscben de groote uitgestrektheid en de betrekkelijk geringe
oppervlakte van den Vechtboezem. Verder wijzen zij er op, hoe
de bij den Vechtboezem behoorende slnizen, zijne aanvoer- en
afvoermiddelen door verschillende, van elkander onafhankelijke,
licharaen beheerd worden, waardoor de toestand zeer samengesteld is, terwijl elk centraal gezag ontbreekt.
Ten slotte de middelen noeraende, die tot verbetering werden
aanbevolen als:
beperking van den toevoer,
regeling der wateroverbrenging te Utrecht,
vergrooting van den boezem en stoombemaling te Muiden,
merken de Staten op, dat de aan wending dier middelen grootendeels ligt buiten den kring hunner bevoegdheid.
Met terugzending der mij in handen gestelde stukken, heb
ik de eer omtrent deze zeer belangrijke aangelegenheid bet
volgende in bet midden te brengen.
Dat op den Vechtboezem soms waterstanden voorkomen, die
hinderlijk zijn voor de daarlangs gelegen boezemlanden, voor
enkele laag gelegen bebouwde buurten of afzonderlijk staande
woningen, voor de bemaling van verschillende polders en voor
den goeden afvoer van bet te Utrecht aangevoerde water is
niet te ontkennen, en dat daarover, zij bet ook met grootere
en kleinere tusschenpoozen klachten werden vernomen, ligt
in den aard der zaak, vooral omdat bij buitengewoon hooge
Vechtstanden ook bebouwde erven en buurten er overlast van
ondervinden.
Bij iedere bespreking der zaak naar aanleiding der periodiek
weerkeebende klachten werd hunne rechtmatigheid erkend.
Bij de vermelding der oorzaken van den ongewenschten
toestand viel steeds in de eerste plaats de aandacbt op de
zeer ongunstige verhouding tusschen de grootte van den Vecht-
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boezem en de oppervlakte der streek, waarvan hij middellijk
en onmiddel lijk het water cmtvangt.
Terwijl die verhouding voor Rijn land 1 :30 is, voor Schermerboezem 1:35, voor Amstelland 1:56, is zij voor de Vecht een tot
ongeveer 120 of zelfs een tot ongeveer 200, wanneer men
zooals behoort, ook de gronden en wateren boven Utrecht in
rekening brengt.
De vergelijking dezer verhoudingscijfers scheen voor ieder,
die eenigzins op de hoogte van het onderwerp was, elk verder
bewijs voor den ellendigen toestand van den Vechtboezem overbodig te maken. \ an het bestaan dier ongunstige verhouding
werd de ongelukkige toestand der Vechtstreek bet noodzakelijke
en onvermijdelijke gevolg genoemd.
Veel arbeid is besteed aan de opsporing der middelen om
dien zoo treurig geoordeelden toestand te verbeteren, getuige
de belangrijke opstellen van de Ingenieurs du Celliee Muller
en Hubrecht, van den Kapitein-Ingenieur Radon Ghijben, van
den Ingenieur Bleckmann, van den Hoofd-Ingenieur van Rijn
en van den Ingenieur Gockinga.
Het opstel van den, Heer du Celliee Muller trekt de aandacht,
omdat daarin eene boezemvergrooting wordt aanbevolen, welk
denkbeeld door den Heer Radon Ghijben nader wordt uitgewerkt, en -door de Ingenieurs Bleckmann en Gockinga mede
wordt voorgestaan.
Van belang is ook de laatst door den Hoofd-Ingenieur van
den Provincialen Waterstaat in Utrecht geleverde arbeid, waaronder een nota omtrent den toestand langs de Vecht bij hooge
waterstanden, waaruit men den omvang der kwaal kan leeren
kennen. Zij komt voor onder bijlage 7 der notulen van de
Zomervergadering van 1892, bladz. 18—22.
Voor de behandeling van het adres der Staten is het thans
in de eerste plaats noodig, dat men zich rekenschap geve van
den omvang der gebreken van den bestaanden toestand, en
van de nadeelen, die werkelijk ondervonden worden, wat tot
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heden met voldoende gesehied is, op welke leemte reeds gewezen werd in het rapport van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland aan hunne Staten, d.d. 7 Juni 1865, N°. 27,
opgenomen in de door den Heer Bastert bezorgde verzameling
van stukken betrekkelijk de Vecht, zie bladz. 88. Sedert is in
die riehting niets gedaan, totdat de Hoofd-Ingenieur van Rijn
zijne bovengenoemde Nota van 20 April 1802 schreef.
De toestand mag niet alleen beoordeeld en veroordeeld worden op grond van de bovenvermelde verhoudingscijfers van
1 a 120 of 1 a 200, wat tot heden maar al te zeer geschiedde,
terwijl daarbij werd nit het oog verloren, dat de gunstige ot
ongunstige toestand van een boezem, of heter gezegd van de
daarop loozende streek, nog van andere factoren afhangt dan
van de bedoelde verhouding, bijv. van de meer of minder
goede gelegenheid tot loozing op het buitenwater, waarmede
de duur der schadelijke waterstanden in onmiddellijk verband
staat, en van de meerdere of mindere rijzing van den boezem,
die mogelijk is, zonder dat daarvan overlast ondervonden wordt.
De Vechtboezem kan van den gemiddelden stand van 0.20
-4- A. P. tot 0.50 M. + A. P. rijzen, dat is 0.70 M. en 0.70
M. boven den gemiddelden laagwaterstand te Muiden, voordat
6r
een noodstcmd bereikt is.
Bij Amstellandsboezem is dit reeds het geval bij een stand van
A. P., terwijl de gemiddelde boezemstand sleehts 0.40 M. daar
beneden ligt, en voor Rijnland bij een stand van 0.35 M. —
A. P. met een gemiddelden stand van 0.55 M. — A. P.
Mogen de boezemstanden een maatstaf zijn voor den meei
of minder gunstigen toestand der afwatering van de boezemlanden en van de vrij op den boezem afwaterende polders,
voor de op den boezem malende landen zijn zij een minder
betrouwbare maatstaf, zijnde juist hooge boezemstanden het
gevolg van krachtige handhaving der polderpeilen, en deze
zijn het waarbij de landbouw belang heeft.
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Bij de bespreking der middelen tot voorkoming van te hooge
waterstanden op de Fecht moet in de eerste plaats vastgesteld
worden welke stand als lijdelijk peil is aan te nemen.
Bij een stand van A. P. wordt, behoudens eene enkele na
te melden uitzondering, nog geen enkel der bij de Vecht betrokken belangen geschaad. Bij hoogere standen worden enkele
polders in hunne bemaiing beiemmerd, zoo ook de afwatering
der vrij op den boezem loozende. landen. Eerst standen van
0.50 M. + A. P. en hooger zijn als noodstanden te beschouwen, waarbij de laagste boezemlanden overstroomd worden
en bebouwde buurten overlast van water krijgen, bij standen
van 0.60 tot 0.70 M. + A.P., de hoogste die een enkele maal
voorkwamen, loopen de laagste langs de Vecht gelegen waterkeeringen over.
Opmerkende dat bij vaststelling van een peil, dat men niet
wenscht overschreden te zien, de thans doorgaans voorkomende
lagere standen zullen blijven voorkomen, is hoogstens als eisch
te stellen handbaving van een peil van A. P.
Wei werd door den Ingenieur Hubrecht een peil van 0.40
M. -f- A. P. en door den Ingenieur du Celliee Muller van 0.20
M. -r- A. P. aanbevolen, maar voor zooveel thans standen
hooger dan 0.40 M. -f- A.P. tot A.P. voorkomen, wordt daardoor, behoudens bovengemaakte reserve, geen enkel belang
geschaad.
De eisch van een peil van 0.40 M. -4- A. P. stond gelijk met
bet afstand doen van schier alle natuurlijke loozing en vervanging daarvan door de krachtigste en kostbaarste stoombemaling;
ook bij den eisch van 0.20 M. — A.P. ware zulks nog in belangrijke mate het geval.
In bijlage I zijn verzameld de dagen, waarop de Vecht te
Utrecht, Zuilen, Nieuwersluis en Muiden hooger stond dan A. P., —
met de waterstanden op de daaraan onmiddellijk voorafgaandeen volgende dagen, — alsmede de waargenomen standen op
den Vaartschen Rijn en de Lek, de bij het dagtij waargenomen
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hoog- en laagwaterstanden (op de daarvoor berekende tijdstippen) te Muiden, en de gegevens omtrent den regenval en
de waterinlating en aftapping te Wijk bij Duurstede, te Vreeswijk en te Utrecht.
Bijlage II geeft den duur der tijdperken, gedurende welke
bet water te Nieuwersluis, ongeveer in bet midden tusschen
Utrecht en Muiden gelegen, hooger stond dan A. P. met den
hoogst bereikten stand.
Hieruit blijkt, dat bet aantal tijdperken in de laatste tien
jaren bedroeg:
in 1883 16
in 1888 23
1884 17
1889 29
1885 12
1890 15
1886 15
1891 20
1887 15
1892 15
te zamen 117 of gemiddeld 18 per jaar. Waarvan er in de
zomermaanden April—September voorkwamen:
in 1883 geen.
in 1884 geen.
in 1885 een in September een dag met 0.04 M.
A. P.
in 1886 twee in Juni drie dagen, hoogstestandO.lSM.-f A. P.; en
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0 04 M.
+ A. P.
in 1887 drie in Mei een dag met 0.02 M. + A.. P.
in Mei twee dagen, hoogste stand 0.03 M. + A. P.
in September twee dagen, hoogste stand 0.02 M.
+ A. P.
in 1888 negen in April drie dagen, hoogste stand 0.08 M. -f A. P.
in Mei een dag met 0.04 M. + A. P.
in Juli drie dagen, hoogste stand 0.21 M. + A. P.
in Juli twee dagen, hoogste stand 0.06 M. + A. P.
in Juli—Augustus vier dagen, hoogste stand 0.20
M. d- A. P.
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0 40 M.
+ A. P.
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in Augustus een dag met 0.08 M. + A. P.
in Augustus een dag met 0.04 M. + A. P.
in September een dag 0.10 M. + A. P.
in 1889 twaalf in April twee dagen, hoogste stand 0.12 M. -)- A. P.
in April twee dagen, hoogste stand 0.08 M. + A. P.
in Mei twee dagen, hoogste stand 0.02 M. + A. P.
in Juni twee dagen, hoogste stand 0.08 M. + A. P.
in Juli drie dagen, hoogste stand 0.13 M. -|- A. P.
in Juli vijf dagen, hoogste stand 0.29 M. + A. P.
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0.22 M.
+ A. P.
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0.08 M.
+ A. P.
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0.15 M.
+ A. P.
in September twee dagen, hoogste stand 0.07 M.
+ A. P.
in September twee dagen, hoogste stand 0.09 M.
+ A. P.
in September—October dertien dagen, hoogste stand
0.61 M. + A. P.
in 1890 zes in April drie dagen, hoogste stand 0.19 M. + A. P.
in Mei twee dagen, hoogste stand 0.13 M. + A. P.
in Juli een dag met 0.09 M. + A. P.
in Juli twee dagen, hoogste stand 0.35 M. -j~ A. P.
in Juli vier dagen, hoogste stand 0.11 M. -)- A. P.
in September een dag met 0.06 M. -J- A. P.
in 1891 zes in April twee dagen, hoogste stand 0.05 M. + A. P.
in Juni negen dagen, hoogste stand 0.31 M. + A.P.
in Juli vier dagen, hoogste stand 0.24 M. + A. P.
in Augustus twee dagen, hoogste stand 0.05 M.
+ A. P.
in Augustus een dag met 0.19 M. + A. P.
in September een dag met 0.02 M. + A. P,
in 1892 geen.
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Handhaving van een peil in redelijken zin beteekent intusschen niet, dat bet peil nirnmer zal worden overschreden,
maar dat zulks niet dagen achtereen, en in belangrijke mate
plaats heeft. Stelt men nu den -eisch, dat eerstens bet noodpeil niet overschreden worde, en dat bet bovenbedoelde lijdelijke peil niet langer dan drie achtereenvolgende dagen overschreden worde, dan ziet men nit bijlage II, dat de Vechtboezem
aan den gestelden eisch niet voldeed.
Wat de overschrijding van bet noodpeil betrof, stel 0.40 M.
+ A. P. te Nieuwersluis 18 maal met standen van 0.4 tot
0.64 M. + A. P., en wat de overschrijding van den stand
van A. P. gedurende hoogstens drie dagen betreft,
in 1888 vijf maal
in 1883 zes maal
1889 zes maal
1884 vier maal
1890
vijf maal
1885 vijf maal
1891 vijf maal
1886 twee maal
1892 acbt maal
1887 drie maal
te zamen 49 maal, waarvan gedurende de zomermaanden zes
maal, in 1888 eens, in 1889 twee maal, in 1890 eens en in
1891 twee maal; zij zijn in bovenstaande opgave onderstreept.
Overschrijding kwam in lien jaar zomer- en wintermaanden
te zamen voor gedurende 13 dagen 1 maal
3
11
2
10
3
9
9
6
12
5
4
19
Het waterbezwaar op de Vecht is te ontleden in drie onderdeelen.
Bezwaar der boezemlanden en bebouwde buurten en erven,
die bij hooge waterstanden onder water geraken.
Bezwaar der polders, die zonder bemaling op de Vecht loozen, en wier loozing bij hooge standen belet of belemmerd wordt.
Bezwaar der bemalen wordende polders, wier waterkeeringen
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niet kunnen malen bij te hooge Vechtstanden of wier voorboezems te laag bekaad zijn.
Uit de bovengenoemde Nota van den Hoofd-Ingenieur van Rijn
blijkt, dat bij een stand van 0.50 M. -|- A. P. de met de Vecht
gemeenliggende lage terreinen en landen onder Zuilen, Vreeland
en Nichtevecht overlast ondervinden; dat bij een stand van
0.60 M. + A. P. zulks ook bet geval is onder Rreukelen en
Loenen, terwijl bij een stand van 0.70 M. -f A. P. vrij wel alle
lage landen en erven langs de Vecht onder water geraken, en
sommige waterkeeringen overloopen en opgekist moeten worden.
Bij een stand van 0.75 M. + A. P. boven de Weerdsluis te
Utrecht wordt ook in die gemeente en in bet gebied van den
Vaartschen Rijn overlast ondervonden.
Bijlage I raadplegende, komt men tot bet besluit, dat de
lage terreinen onder Zuilen, Vreeland en Nichtevecht gedurende
16 dagen overlast ondervonden, waarvan er sleehts een den
30en September 1889 in den zomer en de overige alle in de
wintermaanden vielen. De overlast duurde nooit langer dan
twee dagen, en dat sleehts vier maal.
Onder Breukclen en Loenen werd alleen overlast ondervonden
op 30 September 1889 en 25 November 1890.
Een stand van 0.70 M. + A. P. werd sleehts eens op 25
November 1890 bereikt.
Bijzonder drukkend of schadelijk kan op grond dier cijfers
de waterlast voor de aan overstrooming blootstaande landen
langs de Vecht niet geweest zijn, en zeker zouden de klachten
minder zijn, wanneer bij de hoogste standen geen erven en
woningen overlast leden, een overlast, die intusschen maar
zeldzaam voorkomt, en geleden wordt, en die bovendien,
volgens de Nota van den Hoofd-Ingenieur van Rijn, door bet
maken van kleine waterkeeringen of geringe verhooging van
bestaande nog voor een aantal dier woningen en erven kan
worden weggenomen.
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Zonder bemaling loozen op de Fecht:
aan de oostzijde:
De Nes 15 H. A. Zomerpeil 0.65 M. — A. P.
Loosdrecht en Breukeleveen 3405 H. A. waarvan 2018 H. A.
water- en veenland. Zomerpeil 0.75 M. Hr A. P. Het overtollige water, dat niet verdampt, vindt zijn weg naar de droogmakerij Bethune.
Westbroek 277 H. A. Zomerpeil 0.18 M.
A. P.
Achttienhoven (Veenderij) 818 H. A. Zomerpeil 0.35 M. -j- A. P.
aan de westzijde:
Hooge en Lage weide 608 H. A., vorderende een Vechtstand
van A. P. voor behoorlijke afwatering.
Vleuten 1256 H. A., liggende van 0.35 tot 1 M. -f- A. P.
Loosdrecht en Breukeleveen kunnen moeielijk als belanghebbende bij de vaststelling van een peil voor de Vecht beschouwd
worden.
Handhaving van een peil, voldoende voor de bijna 1100
H. A. van Westbroek en Achttienhoven, zou tot buitengewoon
krachtige bemaling van den boezem en prijsgave van een goed
deel der natuurlijke loozing leiden. Zijn de thans vOorkomende
lage Vechtstanden onvoldoende voor de afwatering der genoemde
polders, dan ligt het voor de hand, dat deze zieh van bemaling
voorzien.
Bij de handhaving van een peil van A. P. kunnen dus, behalve de ongeveer 1000 H. A. boezemland langs den linker
Vechtoever tusschen Utrecht en Zuilen, van de onbemalen landen gezegd worden belang te hebben een deel van Hooge en
Lage weide en van Vleuten te zamen 1864 H. A.
Met windmolens worden bemalen:
aan de oostzijde:
De Noord- en Zuid-Muiderpolder, de Binnendijksche Overscheensche polder, de Naarder Keverdijksche polder, de Broekerpolder,
en de Hollandsch Ankeveensche polder, alien uitslaande op den
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boezem van de Naardervaart en Kamemelksloot, die ook op de
Fecht loost, te zamen groot 154U IJ. A., maalpeil A. P.
Het Naarder Meer
„
690 „
„
„
Be Heintjes Rokpolder
„
90 „
„
„
Be Spiegelpolder
„
255 „
„
0.35 M. + A. P.
Be Stichts Ankeveensche
polder
„
475 „
0.20
Kortenhoef
„ 1350 ,,
„
0.10 „
Kuijverpolder
„
165 „
„
0.10 „
Hornpolder
„
65 „
„
0.10 „
Borssewaard
„
127 „
„
A. P.
Loenderveen
„
614 „
Mijnden
„
312 „
,
Breukelen Pruostdij
„
298 „
„
0.20 M. + A. P.
Maarsseveen
„
778 „
„
0.20
Westbroek
„
972 „
„
0.35 „
Buitenweg
„
287 „
„
0.20
aan de westzijde:
Be Bloemendalerpolder
„
415 „
„
0.10 „
Be Garsterpolder
„
209 „
,,
A. P.
De Hoekerpolder
„
214 „
„
Groot en Klein Oud-Aa „
799 „
„
0.15 M. + A. P.
0.15 „
Portengen Zuideinde
„
292 „
„
Kortrijk en Gielljensdorp „
435 ,,
„
0.10
Otterspoorbroek
„
544 „
„
0.10 „
te zamen
10.926 H. A

„

„
„

„

Had er steeds behoefte aan bemaling bestaan, wanneer de
Vecht booger stond dan A. P., dan zou de bemaling van 3796
H. A. belemmerd zijn geworden gedurende 509 dagen of gemiddeld 51 dagen per jaar, waarvan 100 dagen of gemiddeld
10 dagen per jaar gedurende de zomermaanden.
Raadpleegt men de te Utrecht waargenomen regen en verdamping, door buiten rekening te laten de dagen, die niet door
regenval van eenig belang werden voorafgegaan, dan wordt
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dat aantal van 100 dagen teruggebraeht tot 73 dagen, en heeft
de belemmerde bemaling geduurd:
4 malen een dag
11
„
twee dagen
4 „
drie
3
„
vier
1 maal vijf
„
2 malen negen „
2974 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van 0.10
M. -)- A. P., met inachtname van den regenval was de bemaling belemmerd 37 dagen, en wel
9 malen gedurende een dag
5 „
„
twee dagen
2
„
„
drie
„
1 maal
,,
vijf
„
1
„
zeven
1091 H. A. kunnen bemalen warden tot een stand van 0.15
M. + A. P., met inachtname van den regenval was de bemaling belemmerd 26 dagen, en wel
11 malen gedurende een dag
3
„
„
twee dagen
vier
maal
vijf
1838 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van 0.20
M. + A. P., met inachtname van den regenval was de bemaling belemmerd 18 dagen en wel:
7 malen gedurende een dag
1
„
„
twee dagen
1 maal
„
vier
,,
1

„

„

v

ijf

1227 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van 0.35

125
M. + A, P., de bemaling was belemmerd op zes dagen, twee
maal gedurende een dag en twee maal gedurende twee dagen.
Op dagen van windstilte. die onder de boven opgegevene ook
zullen zijn voorgekomen, is niet getet.
Met stoom worden bemalen:
aan de oostzijde:
De Hilversumsche Meent 395 H. A., uitslaande op den boezem
van de Naardermeer en de Karnemelksloot, verkeert dus, wat bet
peilen betreft, in denzelfden toestand als de overige daarop
malende polders, waaromtrent boven bet noodige is medegedeld, met dien verstande echter dat een gedwongen stilstand
voor een van stoombemaling voorzienen polder veel minder
hinderlijk is dan voor polders, die zicb van de niet altijd beschikbare windkracht moeten bedienen.
De Nieuw Keverdijksche
polder
groot 790 H. A., maalpeil 0.35 M. + A. P.
De Blijkpolder met de
770 „
„
0.80 „
Horstermeer
„
510 „
„
0.45 „
De droogmakerij Bethune „
260
„
„
0.45
„
Roozendaal
„
„
0.45 „
Maartensdijk gedeeltelijk „ 3538 „
aan de westzijde:
Holland, Sticht en Voor0.40
1070
burg en het Honderd
1.—
330
Breukelerwaard
0.35
155
De Hooge en Neermaten
0.35
470
Maarssenbroek
J5
Polders uitslaande op
den Haarrijn, Laag
nieuwkoop, Themaat
en de Haar
„
Hooge en LageWeide
,,
Te zamen

935 „
414 „
9242 H. A.

0.25
0.25
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1349 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van
0.25 M. -)- A. P., welke stand overschreden werd gedurende
de zomermaanden op 11 dagen, vier malen gedurende een dag,
eenmaal gedurende twee dagen en een maal gedurende vijf dagen.
1415 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van
0.35 M. -f- A.P., welke stand gedurende de zomermaanden
overschreden werd op 6 dagen, twee malen gedurende een dag
en twee malen gedurende twee dagen.
8070 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van
0.40 M. + A. P., welke stand gedurende de zomermaanden
overschreden werd op 4 dagen, twee malen gedurende een dag
en een maal gedurende twee dagen.
4308 H. A., Bethune, Roosendaal en Maartensdijk, kunnen
bemalen worden tot 0.45 M. + A. P., welke stand te Zuilen
gedurende 4 dagen overschreden werd, twee malen gedurende
een dag en een maal gedurende twee dagen.
770 H. A. kunnen bemalen worden tot een stand van
0.80 M. + A. P. en
330 H. A. tot 1 M. + A. P., welke standen nimmer bereikt
worden.
Uit bet bovenstaande is bet besluit te trekken, dat van de
van stoomvermogen voorziene polders werkelijk slechts 1349
H. A. nadeel van de te booge Vechtstanden ondervonden, en
zulks slechts een maal in September 1889, toen de waterstand
te Nieuwersluis zich van 26 September tot 1 October bewoog
tusschen 0.30 en 0.61 M. -|- A. P., en de stoomgemalen gedurende vijf opeenvolgende dagen moesten peilen, want bet
peilen gedurende een of twee dagen is voor van stoombemaling voorziene polders geen overwegend bezwaar.
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Grooter is de belemmering, die de polders met windbemaling ondervonden, wier werktuigen bet water slechts tot mindere hoogte kunnen opbrengen, en waar men de zekerheid
mist, dat de molens, na gedwongen stilstand door hoogen
Vechtstand, dadelijk met voldoenden molenwind in bet gemaal
zullen komen.
Neemt men echter in aanmerking, dat de beschreven belemmeringen betrekking hebben op een tienjarig tijdperk, dan
schijnt de toestand ook voor de door wind bemalen polders
niet zoo bijzonder slecht.
Yoor de polders, die werkelijk behoefte hebben aan verbeterde bemaling, ligt vervanging van wind- door stoomkracht
voor de band.
Het bovenstaande brengt mij tot bet besluit, dat ook in verband met de bestaande gelegenheid tot plaatselijke verbeteringen, de toestand minder slecht is, en de kwaal minder omvang
heeft, dan na zeldzaam voorkomende booge waterstanden beweerd wordt.
Onder de middelen tot voorkoming der schadelijke waterstanden op de Vecht treden op den voorgrond boezemvergrooting
en stoombemaling.
Boezemvergrooting werd het eerst aanbevolen door den toenmaligen Arrondissements-Ingenieur te Amsterdam, de Heer du
Cellite Muller, die, behalve de oprichting van een stoomgemaal
van 275 paardenkracht te Muiden, eene boezemvergrooting met
ongeveer 700 H. A. aanbeval, en daarvoor de aandacht vestigde
op het Horstermeer ter oppervlakte van 690 H. A., of den Loenderveenschen plus met het Wijdeblik onder Vreeland te zamen
groot 720 H. A.,
waarvan de kosten met inbegrip van die eener verruiming
van enkele punten der rivier de Vecht op f 700.000.— worden
geraamd.
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Uitvoerig wordt eerie boezemvergrooting besproken en aanbevolen door den Kapitein-Ingenieur Badon Ghijben in eene
verhandeling, opgenomen in den Militairen Spectator van 1881
Nn 4 en 5, die eene stoombemaling te Muiden, vooral ook uit
een Militair oogpunt minder doeltreffend acht, maar boezemvergrooting, voornamelijk in bet belang der defensie, wil doen
gepaard gaan met vermeerdering der sluiswijdte, waarmede de
vergrootte boezem op de Zuiderzee loost, en ook zeewater zou
kunnen worden ingelaten.
In verband met den bouw van nieuwe uitwateringssluizen
en den spoedigen afvoer naar zee, is de boezemvergrooting te
zoeken nabij de zee, en wordt in de eerste plants de aandacht
gevestigd op bet Naardermeer.
De Ingenieur Badon Ghijben stelt voor, bet benoorden den
Oosterspoorweg liggende gedeelte van bet Naardermeer tot boezem
in te richten, waardoor die met 360 H. A. |zou worden vergroot, of van 240 op 600 H. A. zou worden gebracht, en dit
meer in verbinding te brengen met de Vechl te Uitermeer en
met een nieuw te bouwen suatiesluis te Muiderberg, of nabij
de inundatiekade bewesten Naarden.
of wel
de vereeniging van den Spiegelpolder en den Blijkpolder met
met de westelijkste gedeelten van Hollandsch en Stichts Ankeveen tot een boezemmeer ter oppervlakte van 800 H. A., te
Overmeer en Hinderdam in verbinding met de Vechl gebracht
en met een ruim afwateringskanaal door de Karnemelksvaart,
onmiddellijk bewesten Naarden, naar een nieuw te bouwen
uitwateringssluis aldaar.
De kosten worden zoo voor bet eene als voor bet andere
plan geraamd op 6 a 7 ton.
Ook de Ingenieur Bleckmann meent, dat verbetering van den
toestand niet door een stoomgemaal maar door vergrooting van
den boezem en vermeerdering der sluiswijdte moet worden
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verkregen, bij welke meening de Ingenie ur Gockinga zieh aansluit.
Erkennende dat het Naardermeer gunstig gelegen is voor de
loozing van het daarin opgenomen water, merkt de Ingenieur
Bleckmann op, dat het veel minder gunstig ligt voor de opname
zelf, als te ver verwijderd van het voornaamste punt van aanvoer te Utrecht. Hij vestigt daarom bovendien de aandacht op
de meer zuidelijk gelegen plassen in den Loenderveenschen polder
en het Wijdeblik, waarvan een boezemmeer ter oppervlakte
van circa 700 H. A. ware te vormen, dat door een kort doch
ruim kanaal bij de Loenderveensche sluis met de Vecht in verbinding ware te stellen.
Dit meer zou niet alleen dichter liggen bij het punt van
grootsten aanvoer, maar ook bij de streek, die het meeste overlast van de zeer hooge Vechtstanden ondervindt. Ongetwijfeld
zou het tot outlasting dier streek beter dienst doen dan het
Naardermeer.
In het belang eener spoedige loozing wil hij ook het Naardermeer als boezem inrichten, en met een nieuw te bouwen
zeesluis in verbinding brengen, waardoor de boezem dan eene
oppervlakte van ruim 1600 H. A. verkrijgen zou.
De kosten worden door hem begroot op vijfton, ongerekend
de schadeloosstellingen aan verschillende eigenaars te betalen,
zoo voor de in te nemen gronden als voor de waardevermindering van andere door verhoogden waterstand.
De Ingenieur Bleckmann onderstelt, dat bij de ongeveer zes
maal vergroote boezemoppervlakte het peil van de Vecht, zoolang suatie te Muiden plaats heeft, niet veel hooger zal zijn
dan 0.20 M.
A. P.
Aannemende dat de vergrootte boezem bij gestremde loozing
hoogstens met ruim 700.000 Ms of 4 c.M. per etmaal bezwaard
zal worden, (welke hoeveelheid alleen wegens den aanvoer te
Utrecht minstens op het dubbele te stellen is), dat de loozing
nimmer langer dan 6 etmalen gestremd is, en dat de boezem
9
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bij den aanvang van iedere periode van sluiting niet hooger
dan ongeveer 0.20 M.
A. P. zal staan, komt hij tot bet
besluit, dat de stand van A. P. vermoedelijk niet zal worden
overschreden.

De middelen tot verbetering van den bestaanden toestand
moeten mijns inziens overwogen worden in onmiddeliijk verband met de werkelijk waargenomen waterbezwaren, bijvoorbeeld gedurende de iaatste tien jaren 1883—1892.
Het is niet mogelijk anders dan bij ruwe benadering te bepalen, welke de invloed van eene zekere boezemvergrooting op
de waterstanden zal zijn.
Bij zesvoudige vergrooting van den boezem de thans waargenomen stijgingen eenvoudig door zes te deelen, en dit
zesde deel bij den voorai waargenomen stand te voegen, ieidt
zeker tot onjuiste uitkomsten.
De gunstige invloed ware dan verre overschat.
Met verschillende omstandigheden moet rekening gehouden
worden, die niet onder cijfers te brengen zijn.
De zeer lage standen, waartoe de kleine beperkte boezem
thans, ten gevolge van een of twee elkaar opvolgende bijzonder
lage ebben, afloopt, zullen bij belangrijke boezemvergrooting
niet meer voorkomen, zij zullen hooger blijven; men zal dus
de berekende stijging, zijnde een zeker deel der werkelijk
waargenomene, van een lagen tot een hoogen stand niet nij
den thans waargenomen lagen stand moeten voegen, maar bij
een boogeren. Bijv, wanneer de Vecht thans stijgt van 0.60 M.
^ 4. p. tot A. P. dus 0.60 M., zal men bij zesvoudige boezemvergrooting geen zesde dier stijging of 0.10 M. bij den thans
waargenomen stand van 0.60 M. -r* A. P. mogen voegen en
beweren, dat de Vecht onder de gegeven omstandigheden tengevolge der boezemvergrooting slechts een stand van 0.50 M. ~
A. P. zou hebben bereikt. Bij boezemvergrooting zou de Vecht
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niet tot 0.60 M. -r- A. P. zijn afgeloopen, wellicht slechts tot
0.40 M. -f- A. P., en dus een stand bereikt zijn van
0.40
M. + 0.10 M. of 0.30 M.
A. P.
Verder zal er altijd eenig verval blijven tusschen de Vecht
en de plassen, waarmede de boezem vergroot wordt; ruime
gemeenschap en korte verbindingskanalen zijn daarbij dus van
overwegend belang.
Blijft de Vechtstand door de boezemvergrooting lager, dan
vermeerdert bet verval te Utrecht, en daarmede ook de aanvoer
op dat punt, zoo ook die van de op de Vecht uitslaande waterwerktuigen.
Daar in tijden van waterbezwaar geen Lekwater wordt ingelaten, blijft de totale hoeveelheid, die te Utrecht afgevoerd
wordt, dezelfde; de aanvoer zal dus wel sneller geschieden, en
daardoor de van de boezemvergrooting te wachten verlaging
aanvankelijk minder zijn, maar zij zal ook minder lang duren;
de vergrooting van bet verval te Utrecht door lagere Vechtslanden zal spoedig opgeheven worden door lagere standen
boven de Weerdsluis. Boezemvergrooting zal dus niet alleen
de eigenlijke Vechtstreek, maar ook de streek boven Utrecht ten
goede komen.
Thans dringt bij hooge Vechtstanden eene aanzienlijke hoeveelheid water als kwelwater in de polders terug, waarmede
de Vecht bij lageren boezemstand bezwaard blijft, wat intusschen
een voordeel is voor de langs den boezem liggende bemalen
wordende polders.
Brengt men eene zesvoudige boezemvergrooting in rekening
bij standen tot 0.40 M. + A.P., dan mag men dit niet meer
doen, wanneer standen van 0.60 M. + A.P. bereikt worden, omdat
bij dien stand de boezem door bet onderloopen van lage gronden reeds grooter geworden is dan de 240 H. A. van de eigenlijke Vecht, en dus de vergrooting geen zesvoudige meer is.
Set aantal sluisgangen te Muiden vermindert, naarmate de
boezemstanden lager zijn.
Blijven nu tengevolge der boezemvergrooting de Vechtstanden
9*
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lager, dan zal de sluis te Muiden soms gesloten blijven bij zeestanden, waarbij zij voor de boezemvergrooting zou gesueerd
hebben. Ongetwijfeld zullen de tijdperken van gestremde suatie
langer worden.
Daarentegen zal door ruimeren toevoer naar de sluis bet
water op de beneden-Vecht bij loozing minder snel dalen, en
daardoor de sluisgang, zoo ze later aanvangt, ook later eindigen,
en althans in bet laatste tijdperk met grooter verval plaats
hebben, waardoor de afvoer vermeerdert.
A1 deze omstandigheden zou men nauwkeurig in rekening
moeten kunnen brengen, om te kunnen bepalen, wat onder
thans waargenomen omstandigheden van waterbezwaar de
standen zouden geweest zijn bij een belangrijk grootere boezemoppervlakte.
Hoewel zooals boven werd opgemerkt, die verschillende
omstandigheden niet onder cijfers te brengen zijn, heb ik getracht den invloed eener boezemvergrooting na te gaan, daarbij
van de volgende onderstellingen uitgaande:
dat bij belangrijke boezemvergrooting slechts bij zeer lage
ebstanden Vechtstanden lager dan 0.25 M. -f- A. P. zullen voorkomen, zoodat de uit de waargenomen waterstanden berekende stijgingen niet gevoegd worden bij de thans waargenomen zeer lage waterstanden, maar bij hoogere, in verband
met de voorgekomen ebstanden, van 0.15 tot 0.50 M. -r- A. P.;
dat bij eene zes- of viervoudige vergrooting van den boezem
de thans waargenomen stijgingen niet teruggebracht worden
tot ‘/g of 1/4, maar slechts tot '/s of '/2;
dat de thans waargenomen dalingen bij zes- of viervoudige
boezemvergrooting tot '/6 of 1/4 worden teruggebracht.
Ik geloof, dus doende, de omstandigheden, die de berekende
standen zouden verhoogen ruim en die, welke tot verlaging
zouden leiden, zeer matig in rekening te brengen, en daarom
te mogen vertrouwen, dat de aldus becijferde uitkomsten minder
gunstig zijn, dan die werkelijk door de boezemvergrooting
verkregen zouden zijn.

133
Past men deze becijfering toe op de werkelijk waargenomen
standen, dan komt men een enkeie maal, wanneer twee tijdperken van waterbezwaar door eene kortstondige daling van
elkaar gescheiden zijn, of wanneer ze als bet ware in elkander
valfen, tot cijfers, die in stede van een lageren, een hoogeren
stand aangeven.
De onderstelling, dat dalingen bij zes of viervoudige boezemvergrooting tot 1/6 of l/r worden terug gebracht, is daaraan
schuld, zij is te ongunstig, omdat door bet aanvankelijk minder
snelle dalen van den grooteren boezem bet vermogen der sluis
en dus de afgevoerde hoeveelheid vermeerdert.
In bijlage II zijn opgenomen de tijdperken, waarop de Vecht
te ISieuwersluis gedurende de laatste 10 jaren een stand hooger
dan A. P. bereikte, en wel ieder tijdperk met vermelding van
den duur van de grootste hoogten, die bereikt werden, en van de
hoogten, die vermoedelijk bereikt zouden zijn bij zesvoudige en
bij viervoudige boezemvergrooting.
Daaruit trekt men bet besluit, dat bij zesvoudige boezemvergrooting de boogste stand nog geen 0.20 M. + A. P. zou
bedragen hebben, en dat een stand van 0.10 M. + A. P. slechts
zeven maal overschreden zou zijn.
Bij viervoudige vergrooting van den boezem, zou de boogste
stand zijn geweest 0.37 M. -(- A. P., zou een stand van 0.30
M. + A. P. tweemaal, van 0.20 M. + A. P. elfmaal, en een
van 0.10 M. -)- A. P. acht en dertig maal overschreden zijn.
Het ligt in den aard der zaak, dat met eene verlaging der
boogste waterstanden gepaard gaat eene vermindering van de'n
duur der tijdperken, gedurende welke een stand van A. P.
overschreden werd.
Iloogst moeilijk is het de standen te bepalen, die bij dalend
water na de boezemvergrooting zullen intreden. en dus ook
bet tijdstip, waarop het water weder tot beneden A. P. zou zijn
gedaald.
De in de 4de en 5de kolom van bijlage II gestelde hoogten
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kunnen niet anders dan als eene ruwe benadering gelden,
maar daar, zooals gezegd is, de ongunstige omstandigheden in
ruimer mate in rekening zijn gebracht dan de gunstige, zijn
mijns inziens die cijfers voidoende om de overtuiging te vestigen, dat door zesvoudige boezemvergrooting een alles afdoende
verbetering zou zijn verkregen, en dat zelfs bij viervoudige
vergrooting geen noodstanden meer zouden intreden en de
Vechtkwestie zou zijn opgelost.
Eene zesvoudige boezemvergrooting blijft nog beneden bet
door den Ingenieur Bleckmann voorgesteWe, namelijk vergrooting van den boezern, zoo wel met bet Naardermeer ais met de
de plassen in den Loenderveenschen polder en bet Wijdeblik,
waardoor de boezem van 240 op 1850 H. A. zou worden
gebracht.
Eene viervoudige vergrooting wordt verkregen door uitbreiding van den boezem met de plassen in den Loenderveenschen
polder en bet Wijdeblik, of wel met de Biijk- en Spiegelpolders
en bet westelijk deel der Bollandsche en Stichtsche Ankeveensche
polders.
Door bet lid der Staten van Utrecht, den Heer Bos, wordt in
eene nota van 31 Augustus 1891 voorgesteld om bij hooge waterstanden bet Vechtwater af te tappen op de Loosdrechtsche en
Breukeleveensche plassen, waaruit bet na bet afloopen der Vecht
door een te bouwen stoomgemaal weder zou worden opgemalen.
De Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat voert
hiertegen overwegende bezwaren aan, en na gezette overweging
moet ook ik bet door den Heer Bos aanbevolene als ondoelmatig ontraden.
Het zou hierop neerkomen, dat door een stoomgemaal van
voldoend vermogen de plassen worden afgemalen tot zoodanig
peil, dat het ook na opname van het op de Vecht hinderlijke
water een lijdelijken stand niet overschrijdt.
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Gaat men de verschillende tijdperken van waterbezwaar na,
dan is daaruit afteleiden, dat bij handbaving van een stand
van A. P. op de Veeht eene opzetting van den 1700 H. A.
grooten plas met 0.50 a O.bO M. gevorderd kan worden.
Om den plas bet Ujdeltjk peil van 0.75 M. -r A. P. niet te
doen overschrijden, moet men dus een waterstand van 1.25 M.
a 1.35 M. 4- A. P. onderhouden, doorgaans zal dan de plas
veel lager zijn afgemalen, dan noodig bleek te zijn.
Is de waterspiegel in den plas opgezet, dan moet bet ingelaten water weder worden uitgemalen. Onzeker is bet hoeveel
tijd voor dat afrnalen beschikbaar zal zijn, voordat een nieuw
tijdperk van waterbezwaar intreedt; bet ingelaten water zal om
weder voldoende bergruimte te hebben voor de volgende periode
van waterbezwaar soms in korten termijn zijn af te maien.
In November 1883 waren twee tijdperken van waterbezwaar
gescheiden door 4 dagen;
in December 1883 door 5 dagen.
in Januari
1884
9
in December 1885
3
in October 1890
5
in Februari 1892
4
Van 30 Januari tot en met 9 Februari 1892 werden te Utrecht
op de Vecht gebracht bijna 15 millioen M3 of gemiddeid 1.363.000
M3 per etmaal.
Had men door aftapping een peil van A. P. gehandhaafd,
dan zou er alleen op 1, 2 en 5 Februari een niet krachtige
sluisgang hebben plaats gehad, wellicht voldoende om den aanvoer op die dagen bij te houden, maar dan waren nog ruim
10£ millioen M3 tot aftapping op de plassen overgebleven, die
in vier dagen weer moesten zijn afgemalen, wat een stoomtuig van ruim 500 paardenkrachten nuttig effect zou hebben
gevorderd.
Hoewel deze zeer ongunstige omstandigheden slechts zelden
zullen voorkomen, blijkt hieruit, dat in ieder geval een zeer
vermogend stoomtuig noodig zou zijn, en rijst al dadelijk de
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vraag, of die stoomkracht niet doeltreffender ware aan te wenden tot onmiddellijke afmaling van de Vecht.
Wil men de aftapping op den plas beperken, en die alleen
in working brengen tot voorkoming van noodstanden, bijv. van
0.40 a 0.50 M. + A. P. en hooger, dan krijgt de zaak een
geheel ander aanzien, omdat de aftapping dan zelden en tot
veel geringer hoeveelheid noodig zou zijn, wordende de stand
van 0.40 M. -f- A. P. maar zelden overschreden, in de laatste
10 jaren slechts op 33 dagen.
Dan kon men volstaan met een stoomkracht berekend naar
de gewone behoefte van ongeveer 50 paardenkracht nuttig effect.
Het nut der nieuwe inrichting ware dan echter zeer beperkt,
en daarvoor zouden alleen bijdragen te vragen zijn van de
eigenaars der woningen en erven, die thans een enkele maal
overlast van water hebben.
Ik acht daarom eene eenvoudige vergrooting van den boezem
verkieslijk boven aftapping op een lager gelegen plas met wederopmaling van het ingelaten water.
Voor boezem vergrooting acht ik het Naardermeer het minst
geschikt, omdat het te ver van de Vecht en van het punt van
grootsten aanvoer ligt, en het ter voorkoming van hinderlijke
waterstanden meer aankomt op eene spoedige opname van het
op de Vecht gebrachte water, dan op eene spoedige afvoer naar
zee, nadat de hoogste stand bereikt is.
De keuze tusschen den Loenderveenschen polder met het
Wijdeblik en de Blijk-, Spiegel- en Ankeveensche polders wordt
beheerscht door het antwoord op de vraag, of men bij de verbetering van den Vechtboezem al of niet de defensiebelangen
wil bevorderen.
In het eerste geval waren de Blijk-, Spiegel- en Ankeveensche
polders te verkiezen, omdat zij langs de Karnemelksloot onmiddellijk bewesten Naarden en een daar te bouwen suatietevens inlaatsluis met de Zuiderzee kimnen worden in verbinding gebracht, waardoor de belangen der defensie zeer waren
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gebaat, terwijl de nieuwe sluis ook tot spoediger ontlasting
van den Vechtboezem nuttig ware.
Bestaat er geen uitzicht op den bouw eener sluis te Naarden,
dan ware boezemvergrooting met den Loenderveenschen polder
met het Wijdeblik te verkiezen.

Door den Hoofd-Ingenieur van Rijn wordt in zijn rapport
aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, dd. 27 Januari 1890,
N° 60, opgenomen onder bijlage 10 der notulen van de Zomervergadering der Staten van Utrecht van 1891, bladz. 9—21,de
stichting van een stoomgemaal te Muiden ter sterkte van 488
paardenkracht nuttig effect noodig geacht, en daarvan de kosten geraamd: voor aanleg op f 700.000.—, en voor onderhoud
en expioitatie op f 30.000.— per jaar.
De Hoogleeraar Henkel rekent in zijn vlugscbrift „Kanaal
van Amsterdam naar de Waal", bladz. 16—20, een stoomgemaal
van 120 paardenkracht nuttig effect voldoende.
In bijlage III zijn verzameld de dagen, waarop de Vecht per
etmaal gemiddeld meer dan 0.20 M. opliep. De gemiddelde
stijging is verkregen door die te Utrecht, te Zuilen, te Nieuwersluis op te tellen bij de dubbele stijging te Muiden, en de
som door vijf te deelen. Daar de beneden- Vecht veel breeder is
dan de boven-Vecht, en het minder te doen is om de gemiddelde stijging van de Vecht, dan wel om het aantal M3 water,
dat zij vertegenwoordigt, moet aan de stijging en dating te
Muiden grooter invloed op het gemiddelde toegekend worden.
Neemt men, als boven betoogd is op goede gronden, een
lijdelijk peil aan van A. P., dan is voor de bepaling van het
vermogen van het stoomtuig alleen rekening te houden met de
dagen, waarop de stand van A. P. overschreden werd. Daartoe
zijn in den staat mede vermeld de waargenomen waterstanden
te Nieuwersluis.
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De stijgingen, waarbij een stand van A. P. overschreden werd,
zijn door onderstreping aangeduid.
Om een pell van A. P. te handhaven behoefde niet al bet
op den boezem gebrachte water afgemalen te worden, maar
slechts de schijf boven A. P., de hoogte der schijf kan dus
verminderd worden met de hoogte van den bij bet begin waargenomen waterstand tot A. P., in de 8ste kolom van bijlage ill
is die vermindering in rekening gebracbt.
Men zou daaruit besluiten, dat een stoomtuig, vermogend
den boezem per etmaal 0.30 M. af te maien, voldoende is, er
kwamen toch in tien jaar niet meer dan 16 dagen voor, waarop
de at te maien schijf 0.30 M. of hooger zou geweest zijn.
De hoogte van 30 cM. werd twee maal met 13 en gemiddeld
met 7 cM. overschreden; maar van de 13 maien, dat de af te
maien schijf grooter hoogte had dan 30 cM., werd de stijging
reeds het volgende etmaal negen maal door eene soms belangrijke dating gevolgd, en vier maal door eene rijzing van slechts
15.5, 23 en 12 cM.
Het lijdelijk peil van A. P. zou dus slechts gedurende korten
tijd, een gedeelte van een etmaal, overschreden zijn.
De meening, dat een stoomtuig, dat den boezem 0.30 M. per
etmaal kan afmalen, voldoende is, ware volkomen juist, wanneer er op dagen, waarop de belangrijke stijging en de daarop
gevolgde daling of geringe stijging werden waargenomen, nimmer
sluisgang had plaats gehad op ebstanden hooger dan A. P.
Wanneer echter de waargenomen stijging plaats vond, niettegenstaande er sluisgang plaats had, is die stijging niet meer
de maat van de hoeveelheid water, die per etmaal op den
boezem werd gebracbt. Had de suatie plaats op een ebstand
hooger dan het peil, dat men met het stoomgemaal wil handhaven, dan kan uit de waargenomen rijzing niet meer het
voor het stoomgemaal noodige vermogen bepaald worden, het
zou nog bovendien de hoeveelheid water moeten wegmalen,
die thans door de sluis werd afgevoerd, en die bij handhaving
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van een lager peil niet langs den natuurlijken weg zou zijn
geloosd.
De waarnemingen, die te Muiden gedaan worden > zijn zeer
onvolledig, ieder etmaal word! slechts een hoog- en een laagwater aangeteekend, omtrent de nachtgetijden is niets bekend,
bovendien worden de standen waargenomen niet op de werkelijke oogenblikken van hoog- en laagwater, maar op die, welke
in den Almanak daarvoor vermeld worden, wat voor de Zuiderzee, waarvan de waterstanden zoozeer onder den invloed van
den wind staan, zeker onvoldoende is.
In bijlage III zijn de dagen, waarop sluisgang plaats had,
aangegeven.
Voor zooveel de laatste vier jaren 1889—1892 betreft, valt
daarbij de aandacht op de volgende:
van 25/26 September 1889, niettegenstaande er den 25e|1 September des voormiddags 8 uur sluisgang plaats had, bedroqg
de stijging nog 33 e.M.;
van 28 op 29 September bedroeg de stijging nog 20 c.M.,
niettegenstaande een krachtige sluisgang op een eb, die 0.22
M. + A. P. bleef;
van 27 op 28 October en van 30 op 31 October 1890 bleef
de stijging nog 20 c.M., niettegenstaande er den 28eu October
in de vroegte voor 8 uur sluisgang plaats bad, en er ook den
30en October vrij krachtig gespuid kon worden;
Van 24 op 25 Januari 1891 bedroeg de rijzing 32 c.M., niettegenstaande er drie sluisgangen plaats hadden. Den 24sten
voormiddag 8 uur bij een stand van 0.08 M. -r- A. P., te 6.34
namiddag bij een ebstand van 0.07 M. -f- A. P., en den volgenden morgen 8 uur bij een stand van 0.23 M. + A. P.;
van 3 op 4 Januari 1892 bedroeg de stijging 31 c.M., en van
6 op 7 Januari 43 c.M., niettegenstaande er sluisgang plaats
had op ebben van -|- 0.17 en + 0.21 M.;
van 23 op 24 October 1892 bedroeg de stijging nog 29 cM.,
niettegenstaande er schier voortdurend afstrooming plaats had.
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De meeste der zoo even vermelde sluisgangen zouden niet
zijn voorgekomen, wanneer men, hetzij door boezemvergrooting, hetzi] door stoombemaling een peil van bijv. gemiddeld
A. P. had gehandhaafd.
Er moet op gerekend worden, dat bij afmaling van den
boezem de oogenblikkelijke toevoer vermeerdert, en vooral dat
de gelegenheid tot natuuriijke loozing vermindert.
In 1889, 1890, 1891 en 1892 hadden er (alleen bij dag)
1220 sluisgangen plaats, waarvan 112 over den vloed. Ware
een peil van gemiddeld A. P. gehandhaafd, en had men daartoe
de Vecht te Muiden niet hooger laten komen dan 0.10 M. -iA. P., dan zou het aantal natuuriijke loozingen bij dagtij reeds
tot 1000 zijn teruggebracbt.
In de vier laatste jaren, die zich vooral door waterbezwaar
kenmerkten, stond de Vecht te Nieuwersluis op 235 dagen, of
gemiddeld 59 dagen per jaar, hooger dan A. P.
De vloed liep bij de daggetijden op:
hooger dan 0.50 M. -f A. P. 60 maal
hooger dan 0.70 M. + A. P. 28 maal
hooger dan 1 M. -f- A. P. 10 maal,
waaronder eenmaal tot 1.30 M., eenmaal tot 1.40 M., eenmaal
tot 1.50 M. en eenmaal tot 2.38 M. -}- A. P.
Een stand van 1.50 M. + A.P. is dus reeds zeer zeldzaam,
en tot bepaling der opvoerhoogte behoeft men geen hoogeren
stand aan te nemen.
Moet tot handhaving van een gemiddelden Vechtstand van
A. P. het water te Muiden worden weggemalen tot 0.25 M. -iA.P., dan wordt de hoogte van opbrengst 1.75 M., stelt men
daarbij den eisch, dat een schijf van 0.30 M., of bij een boezemoppervlak van 240 H. A. 720.000 Ms, in 22 uren moet worden
afgemalen, dan komt men tot een vermogen van:
7

752!' f^) X 60~ = 212 Paardenkracht nuttiS effect
Het stoomgemaal moet dan eehter zoodanig ingericht zijn,
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dat ook bij geringere opbrengsthoogte bet voile vermogen kan
worden ontwikkeld, en dus raeer dan 720.000 M3 per etmaal
kan worden weggemalen, om in verband met de gegevens,
vervat in bijlage III, te gemoet te komen, aan den snelleren
toevoer op den boezem, wanneer die op een lager peil wordt
gehouden, en aan den minderen sluisgang, mede bet gevolg
van lageren boezemstand.
De berekening van bet vermogen door den Hoofd-Ingenieur
van Rijn naar eene opbrengsthoogte van 2.75 M., voorkomende
in diens bovengenoemd rapport van 27 Januari 1890, leidende
tot eene aantal van 488 paardenkraeht nuttig effect, is niet
vrij van eenige overdrijving.
Het door den Heer Henkel voorgestelde vermogen van 120
paardenkraeht is daarentegen te gering, en zou in tijden van
groot waterbezwaar en gestremde loozing tot teleurstelling leiden.

Onder de middelen tot verbetering worden naast boezemvergrooting en boezembemaling ook genoemd regeling van de
wateroverbrenging te Utrecht en beperking van den toevoer.
De wateroverbrenging te Utrecht heeft voor verreweg het
grootste gedeelte plaats door de waaierdeur en schuiven van
de Weerdsluis en verder door een schut van den Oosterstroom
op het Zwartewater,
door een duiker aan de Zijdebalen,
door de schutten van Pijlsweerd boven de Roodebrug,
door een vrijen uitloop door Pijlsweerd, en
door de molens op den Ooster- en Westerstroom.
De Weerdsluis staat onder beheer der gemeente Utrecht, die
er gebruik van maakt zoowel tot waterverversching der Stadsgrachten en singels, als tot aftapping van den boezem van
het Stadswater en den Vaartschen Rijn, wanneer dit eene
hoogte heeft bereikt, schadelijk en hinderlijk voor de kelders
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en lage erven der stad Utrecht, en voor de landen tot het gebied van den Vaartschen Rijn behoorende. Ook de afvoer iangs
het Zwartewater en door Pijlmeerd kan door het gemeentebestuur van Utrecht geregeld worden.
De beide fabrielanolens worden door hunne directies beheerd;
daaromtrent kan bier worden medegedeeld, dat zij in de wintermaanden slechts nu en dan werken. In 1892 werkten zij 165
dagen doch nixnmer bij Vechtstanden hooger dan A. P.
De waterailating te Utrecht in de laatste 10 jaren is, evenals
de waterinlating te Wijk bij Duurstede en te Vreeswijk, nauwkeurig door mij nagegaan.
(Jit bijjlage i is samengesteld bijlage IV, aanwijzende de dagen,
waarop het water te Nieuwersluis hooger stond dan A. P., en
te gelijker tijd water te Vreeswijk werd ingeiaten en te Utrecht
werd afgelaten, en dus een doorspoeiingssteisel gevolgd werd,
dat voor de waterverversching van Utrecht weilicht vereischt
werd. Het komt mij echter voor, dat daarvan soms wel een
eenigzins ruim gebruik gemaakt werd, ook dan wanneer de
Vecht reeds belangrijk boven peil was.
De w’aterinlating heei't bijna uitsluitend plaats met de Rijkshulpschutsluis, zoodat de Directie van den Watersiaat, natuuriijk
met inachtname der gezondheidsbeiangen van Utrecht, zelve
betere regeling kan tot stand brengen.
Heekten omtrent het gebruik der sluis kan het gemeentebestuur van Utrecht, voor zooveel mij bekend is, niet doen
gelden.
Omtrent het gebruik, dat de gemeente Utrecht van de Weerdsluis maakt tot voorkoming van te hooge waterstanden op het
Stadswater en den Vaartschen Rijn, zijn geene opmerkingen te
maken. Van 1883-1892 stond de Vecht te Zuilen 0.25 M.
A. P.
of hooger op 126 dagen, en de Vaarlsche Rijn te Utrecht
0.75 M.
A. P. of hooger op 122 dagen. Een stand van
0.70 M. + A. P. en hooger kwam voor op 230 dagen, en deze
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standen zijn voor Utrecht en boven gelegen landen wel zoo
bezwarend als een stand van 0.25 M. + A. P. op de Vecht.
De beperking van den toevoer is boven reeds besproken, voor
zooveel betreft de waterinlating te Freeswijk.
De waterinlating te Wijk bij Duurstede is van veel minder
belang; in tijd van waterbezwaar is ze hoogst gering.
Blijft te bespreken de toevoer van de vrij op den boezem,
zoowel boven als beneden Utrecht, loozende landen en van de
door wind en stoom bemalen polders.
Omtrent eene beperking van den toevoer der vrij afstroomende
landen deel ik bet gevoelen van den Hoofd-Ingenieur van den
Provincialen Waterstaat, neergelegd in zijn rapport van 5 October 1891, N° 588, opgenomen in bijlage 7 van de notulen
der Zomer-vergadering van 1892, bladz. 36, waar deze zich
daartegen verklaart.
Beperking van den toevoer nit de met wind bemalen polders
ware hoogst bedenkelijk. Windmolens moeten gebruik maken
van iederen goeden molenwind, en aangezien men daarvan
niet immer zeker is, moet iedere verdere belemmering vermeden worden, wil men de polders niet aan groote schade
blootstellen. Maar bovendien in tijden van waterbezwaar en
opgezetten boezem zijn althans langs de Vecht de windmolens
reeds lang niet meer tot malen in staat, voordat een noodpeil
bereikt is.
Anders is bet gelegen met de polders, die van voldoende
stoombemaling voorzien zijn, aan deze kan in bet belang der
boezemlanden en van de daaraan gelegen fauizen, erven en
buurten eenige beperking worden opgelegd, zonder dat hunne
beiangen daaronder lijden.
De boezem van den Vaartschen Rijn, bet Stadswater en de
Vecht worden bezwaard met bet water van een aantal van
stoombemaling voorziene polders tot eene gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 12.500 H. A., wier stoomgemalen uit de
laatste vijf en twintig jaren dagteekenen, zoodat zij geacht
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kunnen worden 50 M3 per minuut en per 1000 H. A. te kunnen
opbrengen, dat is te zamen 625 M3 per minuut, of 625x60x22
— 825 000 M3 per etmaal, welk water ongeveer voor de helft
onmiddellijk en voor de wederhelft over Utrecht op de Vecht
wordt gebracht. De 240 H. A. groote Vechtboezem wordt er per
etmaal met een schijf van 0.34 M. door bezwaard, en hieruit
volgt, dat van een maalpeil voor de door stoom bemalen polders
zeer zeker eene belangrijke ontlasting te wachten is, terwijl die
polders zelve er geen of nagenoeg geen nadeel van zullen
ondervinden, omdat zij verzekerd zijn van, na opheffmg van
bet verbod tot malen, onmiddellijk met voile kracht bet overtollige water te kunnen uitmalen. Zij zullen er te minder
nadeel van ondervinden, wanneer zij zorgen in bet ongunstige
saisoen eene goede bergruimte beschikbaar te hebben.
Vaststelling van een maalpeil zal tevens moeten dienen om
de bezwaren weg te nemen van eene verdere vervanging van
windmolens door stoomgemalen en van bet onder gemaal
brengen van thans onbemalen landen.
Vaststelling van een maalpeil kan geschieden bij provinciale
verordening; oprichting van een heemraadscbap is daarvoor
onnoodig.
Zeker ware bet gewenscht, dat dergelijke verordening werd
vastgesteld door de provinciale besturen van Utrecht en NoordHolland te zamen; maar de goede uitwerking zal weinig minder
zijn, ook wanneer die verordering alleen voor de provincie
Utrecht geldt.
Van de Noord-Hoilandsche polders worden toch door stoom
bemalen: de Hilversumsche Meent, 395 H. A., die ecbter uitslaat
op den boezem van de Naardervaart en Karnemelksloot, en dus
reeds gebonden is door de hoogte der kaden langs dien boezem,
ongeveer A. P. voor de laagste gedeelten, en verder de Nieuwkeverdijkschepolder, groot 790 H. A., en de Blijkpolder met bet
Horstermeer, groot 770 H. A., te zamen 1560 H. A., of ongeveer
slechts 1/g der bovengenoemde 12.500 H. A.
Ook in de provincie Groningen is de waterafvoer in bet zuid-
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oostelijk deel der provincie naar zee bij provinciale verordening
geregeld.

Ik kom tot bet besluit, dat de toestand niet zoo bezwarend
is, dat de aanwending van hoogst kostbare middelen, als boezemvergrooting en stichting van een krachtig stoomgemaal te
Muiden, gevorderd en gebillijkt zou zijn, te minder omdat door
plaatselijke verbeteringen, door de onmiddellijk belanghebbenden
zelve uit te voeren, de aan de te booge Vechtstanden verbonden
bezwaren voor velen kunnen worden opgeheven;
dat verdere verbetering zoo niet uitsluitend dan toch voornamelijk moet dienen tot voorkoming der zeldzaam intredende
noodstanden, waarbij woningen en bebouwde buurten overlast
van water ondervinden, waartoe ik vaststelling van een maalpeil voor de door stoom bemalen polders aanbeveel.
Voor verleening van eene Rijksbijdrage bestaat, ook al werden tot verbetering van den Vechtboezem kostbare werken
uitgevoerd, geene aanleiding, omdat die verbetering in geen
geval noodig werd ten gevolge van door bet Rijk genomen
maatregelen of van Rijkswege uitgevoerde werken.
Deelname en ondersteuning door den Staat ware alleen dan
gerechtvaardigd, wannneer de bij de Vecht belanghebbenden
moebten besluiten tot eene vergrooting van den boezem door
aanhechting van den Blijk- en Spiegelpolder met een deel van
den Ankeveenschen polder, in welk geval in bet belang der
defensie door bet Departement van Oorlog een verbindigskanaal met in- en uitlaatsluis aan de Zuiderzee, bewesten Naarden, ware te bouwea, waardoor dan ook de Vechtboezem zou
gebaat worden.

Ik heb ten slotte de eer voor te stellen aan de Staten van
Utrecht mede te deelen,
dat de toestand van den Vechtboezem en der daarbij betrok-
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ken landstreek niet van zoodanigen aard is, dat tusschenkomst
van Rijkswege, waarvoor ook overigens geene aanleiding bestaat, gewettigd ware;
dat de gebreken, die den bestaanden toestand aankleven voor
een goed deel kunnen worden opgeheven door plaatselijke verbeteringen, door de onmiddellijk belanghebbenden zelve uit
te voeren;
dat bet brengen van water uit de Lek op den boezem voornamelijk geschiedt met door bet Rijk beheerde werken, bij
bet gebruik waarvan op de belangen der Vechtstreek zal worden gelet;
dat er geen grond bestaat tot aanmerkingen op de wijze,
waarop de wateroverbrenging te Utrecht met de door die gemeente beheerde werken geschiedt;
dat in bet beiang der erven en bebouwde buurten, die bij
de zeidzaam voorkomende noodstanden overlast van water
ondervinden, eene provinciate verordening ware vast te stellen,
waarbij aan de steomgemalen, uitslaande op de Vecht, bet Stadswater, den Vaartschen Rijn en daarop afstroomende wateren,
bet malen verboden wordt, zoodra en zooiang de Vechtboezem
zeker peil bereikt heeft, waarvan goede gevolgen te wacbten
zijn, ook al ware die verordening niet verbindend voor de in
de provincie Noord-Holland gelegen polders;
dat de bevordering in bovenbedoelden zin der bij den Vechtboezem betrokken Utrechtsche belangen tot de bemoeiingen van
bet bestuur dier Provincie behoort, en aan dat bestuur moet
worden overgelaten.

Behalve de mij bij opvolgende apostillen gezonden stukken
heb ik nog de eer hierbij te voegen:
de Verzameling van officieele stukken betrekkelijk den toestand van de Vecht, bijeengebracht door den Heer Bastert;
de Afieveringen 4 en 5, jaargang 1881, van den Miiitairen
Spectator;
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het Ylugschrift van den Heer N. H. Henket, Kanaal van
Amsterdam door de Geldersche Mallei naar de Waal)
het laatste rapport van den Ingenieur Gockinga; hoewel ik
gemeend heb een zelfstandig rapport te moeten maken, waarvan de conclusie niet overeenstemt met die van genoemden
Ingenieur, acht ik het de kennisname ten voile waardig.
Gaarne zal ik deze stukken te zijner tijd terug ontvangen.
De Hoofd-Ingenimr,
BLOM.
Overgelegd bij brief van den Inspecteur
van den Waterstaat in de 2e Inspectie,
dd. 20 November 1893, N° 4085.

