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BIJLAGEN.
1°,

GEDRUKTE STUKKEN.

1,
2,
3,

Staat van Rijnschepen van meer dan 2500 ton,
Overzicht van het scheepvaartverkeer langs het Merv^^edekanaal.
Scheepvaartwaarnemingen te Vreeswijk verricht van 16 Augustus 1926
tot 16 November 1926.
4, Nota betreffende de vaarwegen tusschen Amsterdam en Rotterdam.
5, Aanteekeningen betreffende voorzieningen welke zijn te treffen, indien
tot opheffing van de grondduikers onder het Merwedekanaal wordt
overgegaan.
6, Nota betreffende de afwatering van de Geldersche Vallei,
7, Staat van polders, welke afwateren op den Zederikboezem.
8, Begrooting van kosten voor verruiming van het Merwedekanaal tus¬
schen Amsterdam en de brug in de spoorlijn Gouda—Utrecht, Uitvoering 50 M, plan zonder vernieuwing spoorwegbruggen.
9, Begrooting van kosten voor een kanaal door de Geldersche Vallei.
10. Begrooting van kosten voor een kanaal van Utrecht over Wijk bij
Duurstede naar Tiel,
11. Begrooting van kosten voor een kanaal van Utrecht over Vreeswijk
naar Tiel.
12. Begrooting van kosten voor een kanaal van Amsterdam naar Vreeswijk
alleen bestemd voor de binnenvaart (te maken indien een kanaal door
de Geldersche Vallei tot stand komt),
13. Begrooting van kosten voor een binnenscheepvaartkanaal naar Vrees¬
wijk, bewesten Utrecht aftakkende van het kanaal Utrecht—Wijk bij
Duurstede—Tiel (te maken indien het plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel wordt uitgevoerd).
14. Begrooting van kosten voor een tweede sluis met tocleidingskanalen te
Vreeswijk, bestemd voor de vaart in de richting Krimpen (te maken
indien het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel wordt uitgevoerd).
15a. Vaarplan Amsterdam—Ruhrort voor het Geldersche Valleiplan,
opvaart.
15b. Vaarplan Ruhrort—Amsterdam, voor het Geldersche Valleiplan,
afvaart,
15c. Vaarplan Amsterdam—Ruhrort voor het plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel, opvaart.
15d. Vaarplan Ruhrort—Amsterdam voor het plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel, afvaart.
15e. Vaarplan Amsterdam—Ruhrort voor het plan Amsterdam—Vreeswijk
— Tiel, opvaart,
15if. Vaarplan Ruhrort—Amsterdam voor het plan Amsterdam—Vreeswijk
—Tiel, afvaart.
2°.
A.

B,

TEEKENINGEN.

Normale dwarsprofielen nieuwe kanaalvakken,
fig. 1. Kanaalvakken welke in hoofdzaak dienen voor de Rijnvaart,
fig. 2. Nieuwe kanaalvakken welke dienen voor de Rijnvaart en de
vaart Amsterdam—Rotterdam.
Normale dwarsprofielen.
fig, 1. Verruimde Merwedekanaal,
fig. 2. Vaargeul in het IJmeer.

VIII
C.
D.
E.

Kanaal door de Geldersche Vallei, Overzichtskaart. Schaal 1 a 200 000.
Kanaal UtrecWt—Wijk bij Duurstede—Tiel. Overzichtskaart, Schaal
1 a 200 000.
Kanaal Utrecht—Vreeswijk—Tiel, Overzichtskaart, Schaal 1 a 200 000.

Verruimde Merwedekanaal.
Fa—g. Overzichtsteekeningen, Schaal 1 a 25 000.
G, Werken te Zeeburg,
H. Werken aan en nabij de spoorwegbrug in de lijn Amsterdam—Hilversum,
I. Keersluizen met bruggen te Smalweesp.
K. Brug in Rijksweg Amsterdam—Utrecht te Loenersloot,
L. Werken aan en nabij de brug te Zuilen.
M. Werken aan en nabij de spoorwegbruggen in de lijnen Amsterdam—
Utrecht en Gouda—Utrecht.
N. Boordvoorzieningen.
O. Grondboringen verricht bij aanleg van het Merwedekanaal,

Kanaal door de Geldersche Vallei.
P.
Q.
R.

Lengteprofiel,
Grondboringen,
Werken nabij Wageningen en Betuwepand,

Kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede

Tiel.

—

S. Lengteprofiel,
T. Grondboringen.
U. Werken nabij Wijk bij Duurstede.

Kanaal Utrecht Vreeswijk
—

V.
W.
X.
IJ,

Lengteprofiel,
Grondboringen,
Werken nabij Vreeswijk en Vianen.
Werken nabij Tiel.

Tiel.

—

HOOFDSTUK L
INLEIDING.
§ 1, Opdracht, Bij brief van 8 April 1926, n°. 291, Afdeeling Waterstaat T, ontving ondergeteekende van den Minister van Waterstaat
opdracht:
1°. om de bestaande plannen voor de verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn te onderzoeken en te vergelijken
in verband met de daaromtrent uitgebrachte adviezen en geleverde beschouwingen en met de in verband met de Zuiderzeewerken en de Maaskanalisatie
gewijzigde omstandigheden;
2°. om mededeeling te doen van het resultaat van dit onderzoek onder
overlegging van de noodige uitgewerkte plannen en kostenbegrootingen,
alsmede een raming van den tijd die met de uitvoering gemoeid zal zijn.
Bij het verstrekken van de opdracht werd medegedeeld, dat onder¬
geteekende zich bevoegd kan rekenen buiten de vergelijking van de bestaande
plannen ook nadere studie te maken in andere richting, zoo hem dit tijdens
het onderzoek in het belang van de zaak wenschelijk mocht voorkomen.
Door den Minister werd bepaald, dat het onderzoek zoo ruim mogelijk
zou behooren te gesehieden en met inachtneming van alle belangen. welke
bij de oplossing van het vraagstuk betrokken zijn, waarbij in het bijzonder
de aandacht werd gevestigd op de belangen van de rechtstreeksche Rijnvaart
van Amsterdam en van de binnenvaart Amsterdam—Rotterdam, alsmede
op de wenschelijkheid van de toelating van een grootere snelheid met het
oog op de zich steeds meer uitbreidende motorvaart.
Nog merkte de Minister op, dat ook de voordeelen van het gebruik van
den natuurlijken vaarweg nevens die van kanalen afgewogen zouden kunnen
Worden.
§ 2, Opsomming der door de Staatscommissie-Limburg beschouwde
plannen. Door de Staatscommissie bij Koninklijk besluit van 7 Januari
1921, n°, 39, ingesteld (hierna Staatscommissie-LlMBURG genoemd), zijn
blijkens Hoofdstuk IV van haar in December 1924 verschenen verslag
inzake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam
naar den Boven-Rijn, 14 plannen onderzocht.
Deze plannen zijn hieronder in het kort aangeduid met vermelding van
den door de Staatscommissie-LlMBURG opgegeven afstand tusschen het
Noordzeekanaal en den Rijn (Pannerdensche Kop) en de door haar op
bijlage 9 van haar verslag opgegeven kosten,

A.

Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, rivierkruising te Vreeswijk, nieuw
kanaalvak van Vreeswijk naar Tiel; 123 K.M.; / 60 200 000.

B.

Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Culenborg (beneden spoorbrug], rivierkruising
aldaar, nieuw kanaalvak van Culenborg (beneden spoorbrug) naar Tiel;
120 K.M.; / 57 825 000.
C. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Culenborg (boven spoorbrug), rivierkruising
Zie ook bijlage 6 en bijlage 9 van het verslag der Staatscommissie-LlMBURG.
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aldaar, nieuw kanaalvak van Culenborg (boven spoorbrug) naar Tiel;
118 K.M.; f 55 500 000.
D. Van Amsterdam tot Utrecht bet verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Culenborg (beneden spoorbrug), rivier tot
boven spoorbrug, nieuw kanaalvak van Culenborg (boven spoorbrug) naar
Tiel; 121 K.M.; / 53 650 000.
E. Van Amsterdam tot Utrecht bet verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Wijk bij Duurstede, rivierkruising aldaar, nieuw
kanaalvak van Wijk bij Duurstede naar Tiel '); 118 K.M.; / 53 750 000.
F. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, opgestuwde rivier (stuw beneden
Vreeswijk) van Vreeswijk naar Culenborg (boven spoorbrug), nieuw kanaal¬
vak van Culenborg (boven spoorbrug) naar Tiel; 126 K.M.; / 58 050 000.
G. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, opgestuwde rivier (stuw beneden
Vreeswijk) van Vreeswijk naar Wijk bij Duurstede, nieuw kanaalvak van
Wijk bij Duurstede naar Tiel; 127 K.M.; f 52 050 000.
H. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, opgestuwde rivier (stuwen beneden
Vreeswijk, boven Culenborg en boven Maurik) van Vreeswijk naar Opheusden, nieuw kanaalvak van Opheusden naar Dodewaard; 131 K.M.;
/ 59 250 000.
K. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Culenborg (boven spoorbrug), opgestuwde
rivier (stuw boven Culenborg) van Culenborg naar Wijk bij Duurstede,
nieuw kanaalvak van Wijk bij Duurstede naar Tiel; 119 K.M.; / 54 700 000.
L. Van Amsterdam tot Utrecht het verruim.de Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Culenborg (boven spoorbrug), opgestuwde
rivier (stuwen boven Culenborg en boven Maurik) van Culenborg naar
Opheusden, nieuw kanaalvak van Opheusden naar Dodewaard; 122 K.M.;
/■ 56 700 000.
M. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuw
kanaalvak van Utrecht naar Wijk bij Duurstede, opgestuwde rivier (stuwen
boven Culenborg en boven Maurik) van Wijk bij Duurstede naar Opheusden,
nieuw kanaalvak van Opheusden naar Dodewaard; 122 K.M.; J 62 050 000.
N. Van Amsterdam door Zuiderzee naar een punt beoosten Huizen,
van daar tot Wageningen nieuw kanaalvak, rivierkruising te Wageningen,
nieuw kanaalvak van Opheusden naar Hien ^); 110 K.M.; / 78 700 000.^)
O. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal,
nieuw kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, genormaliseerde Lek,
Neder-Rijn en Pannerdensch kanaal van Vreeswijk tot Pannerden; 131 K.M.;
/ 29 970 000.
P. Van Amsterdam tot Utrecht het verruimde Merwedekanaal, nieuv>^
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk, rivierkruising te Vreeswijk, kort
nieuw kanaalvak tusschen de Lek en het Merwedekanaal bezuiden Vianen,
verruimde Merwedekanaal van hier tot Bazeldijk, nieuw kanaalvak van
Bazeldijk tot de Merwede boven Gorinchem; 155 K.M.; / 48 800 000.
§ 3. Beschouwingen omtrent de plannen, welke niet nader zijn
onderzocht. De oplossingen B, C en D verdienen niet de voorkeur boven

2)
3)

Dit is het door de Staatscommissie-LlMBURG aanbevolen trace.
Dit is het door de Kanaalvereeniging ,,de Geldersche Vallei” aanbevolen trace.
Goedkoopste der drie door de Staatscommissie-LlMBURG beschouwde oplossingen.
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oplossing E. De Staatscommissie-LlMBURG raamt — overeenkomstig hetgeen
als gevolg van den plaatselijken toestand is te verwachten — de kosten der
oplossingen B en C een weinig hooger dan die van oplossing E, de kosten
van oplossing D ongeveer gelijk aan die van oplossing E. Aan oplossing D
is het beteekenende nadeel verbonden, dat over 4 K,M. afstand langs de
(niet opgestuwde) Lek moet worden gevaren. In verband met een en ander
zijn de oplossingen B, C en D verder buiten beschouwing gelaten.
Van de oplossingen F, G, H, K, L en M maken een of meer stuwen
deel uit, welke ten doel hebben de Lek en den Neder-Rijn over grooten
afstand beter voor de scheepvaart geschikt te maken. Tusschen Vreeswijk
en Opheusden neemt, de hoofdrichting der rivieren in het oog houdende,
de afstand van de Lek en den Neder-Rijn tot Amsterdam toe en die tot
de Waal af. Door dus de Lek en den Neder-Rijn tusschen Vreeswijk en
Opheusden over zekeren afstand deel te doen uitmaken van den vaarweg
van Amsterdam naar den Rijn, kunnen de te graven kanaalvakken een
geringere gezamenlijke lengte verkrijgen, Tegenover de besparing, welkc
hiervan het gevolg is, staan de uitgaven, welke worden gevorderd voor den
alsdan noodzakelijken aanleg van stuwen in den Neder-Rijn en Lek, bij
welke tevens ruime schutsluizen moeten worden gebouwd.
Bij toepassing van de oplossingen F, G en H moet, ten einde in het
riviervak boven de uitmonding van het kanaal een voldoende vaardiepte
te kunnen onderhouden, een stuw worden gebouwd stroomafwaarts van het
punt, waar het nieuwe kanaal in de Lek beneden Vreeswijk uitmondt. Tegen
den bouw van een stuw beneden Vreeswijk bestaat, uit een oogpunt van de
scheepvaart, groot bezwaar, aangezien deze stuw gepasseerd zal moeten
worden o. m. door alle schepen, welke over Vreeswijk van Amsterdam naar
Rotterdam varen en omgekeerd, Bovendien wordt door een stuw beneden
Vreeswijk ingegrepen ten aanzien van de waterbeweging op den Nieuwen
Waterweg, zoodat het niet uitgesloten is, dat in verband hiermede met
recht bezwaar tegen den aanleg hiervan gemmakt zou kunnen worden. Deze
aan den bouw van een stuw beneden Vreeswijk verbonden nadeelen worden
zoo beteekenend geacht, dat alleen reeds hierom deze oplossingen niet
kunnen worden aanbevolen, Bovendien worden door de StaatscommissieLlMBURG de kosten van de oplossingen F en H hooger geraamd dan die
van oplossing E. Oplossing G is een weinig goedkooper dan oplossing E,
doch bij deze oplossing is aangenomen, dat de invloed van de stuw beneden
Vreeswijk zich in voldoende mate doet gevoelen tot bij Wijk bij Duurstede,
d. i. over ongeveer 27 K.M. afstand. Als gevolg hiervan zou de rivier tot
een ongewenscht groote hoogte moeten worden opgestuwd.
De stuwen, welke moeten worden gebouwd bij toepassing van de
oplossingen K, L en M, zijn gelegen boven Vreeswijk. De kosten van elk
dezer drie oplossingen worden door de Staatscommissie-LlMBURG hooger
geraamd dan die van oplossing E. Waar bovendien — vooral bok in verband
met de vele bochten in de Lek en den Neder-Rijn en de geringe breedte
dezer rivier — de vaart langs een kanaal voordeelen biedt boven de vaart
langs een rivier’), kunnen ook de oplossingen K, L en M verder buiten
beschouwing worden gelaten. ^)
Plan P geeft, alhoewel de kosten hiervan slechts betrekkelijk weinig
lager zijn dan die van de andere plannen, geen bevredigende oplossing voor
de Amsterdamsche Rijnvaart, daar de schepen den zeer grooten omweg over
Gorinchem moeten maken. Daar het doen van zeer beteekenende uitgaven
De Staatscommissie-LlMBURG doet hieromtrent mededeelingen op bladzijde 103
van haar Verslag.
“) De Staatscommissie-LlMBURG heeft op den bouw van slechts een schutsluis bij
de boven Vreeswijk gelegen stuwen gerekend. Daarmede zal zeer waarschijnlijk niet
kunnen worden volstaan (zie Hoofdstuk III § 7), Derhalve zullen hare begrootingscijfers
voor plannen, waarin stuwen boven Vreeswijk zijn opgenomcn, verhooging moeten
ondergaan.
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voor een oplossing, welke niet bevredigend is, niet gewettigd schijnt, is ook
dit plan niet nader onderzocht.
§ 4, Beschouwingen omtrent dc plannen, welke aan een nader onderzoek zijn onderworpen. Plan O, in het hierna volgende aangeduid
als het Rivierverbeteringsplan, onderscheidt zich van de andere plannen,
doordat de kosten hiervan zeer veel lager zijn. In verband hiermede wordt
een nader onderzoek van dit plan noodig geacht (zie Hoofdstuk XI),
Een beoordecling van de vraag, welk der plannen A, E en N de meeste
voordeelen biedt, is slechts mogelijk nadat deze plannen zijn uitgewerkt
en begroot. Zij zijn behandeld in de Hoofdstukken X, IX en VIIL
Deze drie plannen, in het volgende achtereenvolgens aangeduid als
Plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel, Plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede
—Tiel en Geldersche Valleiplan, verschillen onderling ten aanzien van
drie belangrijke punten.
In de eerste plaats is de rivierkruising bij het plan Amsterdam—
Vreeswijk—Tiel gelegen op een punt, waar de invloed van de constante
gemiddelde hoogte van den zeewaterspiegel zich doet gevoelen, terwijl de
rivierkruising bij de beide andere plannen is gelegen op een punt van de
rivier, waar deze het karakter heeft van bovenrivier.
In de tweede plaats kunnen de plannen Amsterdam—Vreeswijk—Tiel
en Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel (en ook het Rivierverbeterings¬
plan) worden uitgevoerd onafhankelijk van de Zuiderzeewerken, terwijl
het tijdstip, waarop de werken volgens het Geldersche Valleiplan gereed
kunnen zijn, verband houdt met de uitvoering dezer werken.
In de derde plaats zal door de verruiming van het Merwedekanaal
tusschen Amsterdam en Utrecht, welke zal plaats hebben indien het plan
Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel wordt uitgevoerd, en bovendien
door het nieuwe kanaalvak Utrecht—Vreeswijk, dat zal worden gegraven,
indien op het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel (of het Rivierverbeterings¬
plan) de keuze mocht vallen, ook de vaarweg van Amsterdam over
Vreeswijk naar Rotterdam worden verbeterd, waaraan een zoo dringende
behoefte bestaat. Ten gevolge van de uitvoering van het Geldersche Vallei¬
plan zal echter geen wijziging, dus geen verbetering, worden gebracht in
den vaarweg van Amsterdam over Vreeswijk naar Rotterdam. De vaart van
Amsterdam naar Rotterdam zal door de uitvoering van dit laatste plan
slechts in zooverre gebaat worden, dat het Merwedekanaal wordt ontlast
van de vaart tusschen Amsterdam eenerzijds en den Rijn en het oosten des
lands anderzijds,
De bovenvermelde drie punten worden achtereenvolgens in de Hoofd¬
stukken III, IV en V behandeld,
Het Rivierverbeteringsplan onderscheidt zich nog van de overige
plannen, doordat ten gevolge van de uitvoering dezer laatste een korte
verbinding met het Maas-Waalkanaal, de gekanaliseerde Maas en het
Julianakanaal zal worden verkregen, terwijl bij uitvoering van het Rivier¬
verbeteringsplan de omweg over Arnhem en Pannerden zal moeten worden
gemaakt.

HOOFDSTUK IL
HOOFDAFMETINGEN VAN HET KANAAL EN VAN
DE KUNSTWERKEN.
§ 1, Inleiding, De Commissie van Advies betreffende de verbetering
van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat, dd, 14 Augustus 1915, n°. 277,
Afdeeling Waterstaat, hierna aangeduid als Commissie-RAMAER, wijdt in
haar in Maart 1917 verschenen verslag uitvoerige beschouvvingen aan de
afmetingen, welke zouden moeten worden vastgesteld voor een verbeterden
scheepvaartweg van Amsterdam naar de Lek. De Staatscommissie-LlMBURG
deelde in haar in December 1924 verschenen verslag (zie bladz, 25) mede
zich in bet algemeen zeer wel te kunnen vereenigen met de bedoelde
beschouwingen, welke naar haar oordeel over het geheel genomen nog
geacht konden worden actueel te zijn. Zij adviseert om, in overeenstemming
met de zienswijze der Commissie-RAMAER, den nieuwen scheepvaartweg
in te richten voor schepen van het volgende maximum type:
110 M, lengte, 13,5 M, breedte en 3 M, diepgang (laadvermogen
ongeveer 3000 ton),
Uit het feit, dat in 1908 een Rijnschip van ruim 3500 ton (de Rembrandt,
voorheen Karl Schroers N°. 31] in de vaart werd gebracht, terwijl na dien
tijd geen nieuwe Rijnschepen werden gebouwd, welke grooter zijn dan ruim
3000 ton, leidt de Commissie-LlMBURG af, dat schepen van zoo groote
afmetingen als de Rembrandt bezit (123 M. lang, 14,08 M, breed en 2,85 M.
diep) in de praktijk niet voldoen. Hier kan in het midden gelaten worden
in hoeverre deze meening juist was in den tijd, dat dit schip in de vaart
werd gebracht. Sedert dien is de jongste Waalnormaliseering echter voltooid (1917), welke het karakter van het Nederlandsche gedeelte van den
vaarweg naar Ruhrort geheel veranderd heeft. Ten gevolge van die
normaliseering heeft de vaargeul van de Waal, welke vroeger zeer hinderlijke bochten vertoonde en in het ondiepste gedeelte een minste diepte had
van slechts ongeveer 2,30 — Gl. W. (normaal laagwater) ^), een fraaien
gestrekten vorm verkregen zonder hinderlijke stroomovergangen, terwijl de
diepte in het dwarsprofiel over 100 M, breedte gerekend, nergens minder
dan 3,50 M, — Gl. W. bedraagt.
De eischen, waaraan de vaargeul voldoet, hebben een overwegenden
invloed op het type van de schepen, dat wordt toegepast. De Duitsche Rijn
voldoet op dit oogenblik, wat de vaardiepte betreft, aan geringere eischen
dan de Waal. Echter moet het, gezien de buitengewoon gunstige resultaten
van de jongste Waalverbetering, welke de verwachtingen overtroffen hebben,
technisch tamelijk eenvoudig zijn — en bovendien naar verhouding niet zoo
bijzonder kostbaar ^— om den Duitschen Rijn zoodanig te verbeteren, dat
hij aan hoogere eischen voldoet dan thans het geval is. Zijn werken, welke
ten doel hebben dit te bereiken, in Duitschland uitgevoerd en zou de
Duitsche Rijn dan een grooter diepte hebben verkregen dan thans op de
Waal wordt aangetroffen, dan moet rekening gehouden worden met de
mogelijkheid van een verdere normaliseering van de rivier de Waal.
Het Gl, W, 1908 is de waterstand, die in het tijdvak 1901—1905 op gemiddeld
47 ijsvrije dagen per jaar niet bereikt werd.
Het Gl. W, 1923 is het Gl, W, 19C8, waarin eene correctie is aangebracht, berekend
volgens een door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aanvaarde methode.
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Berekeningen hebben uitgewezen, dat aan de Waal, bij een normaalbreedte
van 210 M., een diepte van 4,30—Gl. W. kan worden gegeven. Hierbij
wordt aangenomen, dat deze diepte zal kunnen worden bereikt zonder dat
een zoodanige vernauwing van het rivierbed noodig is, dat de vaargeul te
smal wordt. Uit de gunstige resultaten van de jongste Waalnormaliseering
mag worden afgeleid, dat in deze richting nog veel is te bereiken.
En wanneer de rivier voor grootere vaartuigen geschikt is, zullen deze
naar alle waarschijnlijkheid wel niet op zich doen wachten, gezien de
neiging tot toename van de afmetingen der schepen en ook de zeer sterke
toename van het totale verkeer, dat Lobith passeert.
Onlangs is een
Rijnschip, de Grotiiis, met een laadvermogen van ongeveer 4300 ton (lang
130,50 M., breed 14,20 M., diep 3,10 M.) in de vaart gebracht.")
Bijlage 1 bevat een opgave van de 41 Rijnschepen boven 2500 ton,
welke op 1 Januari 1927 in de vaart waren. In 1907 was er nog slechts
een schip met een laadvermogen van meer dan 2500 ton, nl, de
Richard IV.
Het Merwedekanaal was, alhoewel bij het bepalen der afmetingen van
het dwarsprofiel en van de kunstwerken was rekening gehouden met de
destijds voorkomende grootste Rijnschepen en, naar men meende, ook met
den te verwachten groei dier afmetingen, eenige jaren na de voltooiing
feitelijk reeds te klein. Ten einde te vermijden, dat ditzelfde met de nieuwe
kanaalverbinding het geval zal zijn, verdient het aanbeveling met een
grooter type schip rekening te houden dan de Commissie-LlMBURG heeft
gedaan, Als minimum eisch zal zijn te stellen, dat twee vaartuigen van het
grootste thans in de vaart zijnde type elkander gemakkelijk in het kanaal
kunnen passeeren, terwijl het wel gewenscht is rekening te houden met nog
eenigszins grootere vaartuigen.
Een verdere omstandigheid, waarmede de Commissie-RAMAER nog geen
rekening kon houden, doch welke thans niet buiten beschouwing kan worden
gelaten, is dat in 1919 een aanvang is gemaakt met den aanleg van het
Maas-Waalkanaal, dat naar verwacht wordt in 1927 zal worden in gebruik
genomen. Dit kanaal is ontworpen voor vaartuigen, lang 100 M., breed 12 M.
en diep 2,80 M. (laadvermogen ruim 2000.ton). Het heeft een bodembreedte
van 40 M,, een bodemdiepte van 4 M. onder laag kanaalpeil in het midden
en beloopen met een helling van 3 op 1. Een bodembreedte van 35 M. voor
een kanaal Amsterdam—Rijn, gelijk de Staatscommissie-LlMBURG voorstelt,
zou zeker niet in goede verhouding staan tot de bodembreedte van 40 M.,

Scheepvaartverkeer te Lobith.
Jaar.

1881
1890
1900
1910
1913
1919
1924
1925
1926

In- en uitgeklaarde schepen.
Aantal.

Inhoud
1000 M^.

Gemiddelde
inhoud M^,

27 158
38 529
56 680
85 372
96 768
20 301
79 150
96 090
136 900

4 888
8 195
23 494
45 322
52 354
12 699
47 733
57 420
85 931

180
213
414
531
541
626
603
598
628

2) Dit schip voldoet blijkens van hare reeders ontvangen inlichtingen ,,buitengewoon” goed, terwijl het schip naar verhouding gemakkelijk sleept en goed stuurt,
■9 In 1926 waren in de vaart 22 vaartuigen met een laadvermogen van 2900—3100
ton, waarvan 8 in 1925 en 1926 werden in gebruik genomen.
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welke het voor schepen van slechts ruim 2000 ton bestemde Maas-Waalkanaal heeft.
Men geeft aan de nieuwe schutsluis te IJmuiden bijzonder mime
afmetingen, welke verre die van de sluizen van het Panamakanaal en die
van de in aanbouw zijnde sluis te Kruisschans, welke toegang geeft tot de
nieuwe havens van Antwerpen, overtreffen. Terwijl het grootste schip, dat
in de vaart is, een lengte heeft van 276,6 M„ een breedte van 30,6 M, en
een diepgang van 11,6 M,, heeft de nieuwe sluis te IJmuiden een nuttige
lengte van 400 M., een wijdte van 50 M, (nuttige wijdte een weinig minder)
en een slagdrempeldiepte van 15 M.-—N.A.PA) Bovendien is in beginsel
besloten tot een aanzienlijke verruiming van het Noordzeekanaal, waardoor
dit kanaal zeer mime afmetingen zal verkrijgen, nl. een bodembreedte van
75 M. (thans 50 M.) en een bodemdiepte van 12,50 M. — N.A.P. (thans
10,30 M. —N.A.P.).
Zoodra de hooger genoemde werken zullen zijn voltooid, zal de toegang
tot Amsterdam uit zee aan zeer hooge eischen voldoen.
Het schijnt nu geheel in de lijn van het door het Rijk ten aanzien van
Amsterdam gevolgde en door deze stad zelve gevoerde beleid te liggen
de Amsterdamsche haven een scheepvaartverbinding met den Duitschen
Rijn te geven, welke zoodanig is, dat de ontwikkeling van de hoofdstad
des Rijks niet wordt belemmerd ten gevolge van een onvoldoende verbinding
met het achterland.
§ 2, Het normale dwarsproiiel, Bij de vaststelling van het normale
dwarsprofiel van het kanaal is, in verband met de aan het kanaal te geven
diepte en breedte, het volgende te overwegen.
De diepte van een breed kanaal kan, behalve daar, waar een waterdichte afdekking van den bodem noodig is, in ons land zonder bezwaar
door baggeren worden vergroot, mits men zorgt de beschikking te hebben
of te verkrijgen over de in verband hiermede noodige grondbergplaatsen.
Doet de behoefte aan verdieping van het kanaal zich later gevoelen,
dan zal men hiertoe te alien tijde kunnen overgaan.
Er kan bovendien rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat
men industrieen langs het kanaal wil vestigen, en in verband daarmede de
langs het kanaal gelegen terreinen wil ophoogen en er prijs op zal stellen
voor die ophooging gebruik te maken van grond uit het kanaal. In dat geval
zal de kanaalverdieping zonder of met weinig kosten voor het Rijk tot
stand kunnen worden gebracht.
Daar, zoo noodig, later gelegenheid zal bestaan om terreinen voor
grondberging aan te koopeh en rekening is te houden met de mogelijkheid,
dat de baggerspecie ten deele — wellicht zelfs geheel — op particuliere
industrieterreinen zal worden geborgen, verdient het geen aanbeveling de
voor een eventueele verdieping van het kanaal noodige grondbergplaatsen
reeds bij den aanleg van het kanaal aan te koopen.
De aanlegkosten der bruggen behoeven — althans indien deze geen
gekoppelde fundeering verkrijgen en de kanaalbeloopen flauw zijn — niet
noemenswaard hooger te worden, door bij den bouw op een latere verdieping
van den kanaalbodem te rekenen.
Ten einde den weerstand, welke de schepen in het kanaal ondervinden.
’)

De afmetingen van de sluizen van het Panamakanaal zijn;
nuttige schutlengte . 305
M.
sluishoofdwijdte .
33.5 M.
slagdrempeldiepte .
12.65 M,
die van de sluis te Kruisschans;
nuttige schutlengte . 270
M,
sluishoofdwijdte .
35
M.
slagdrempeldiepte .
10
M,
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niet te groot te doen zijn, zal men dit wel dadelijk zoo diep maken, dat er
ook bij een relatief beteekenende toeneming van den diepgang der schepen,
nog geen sprake van zal zijn, dat deze aan den grond varen. Wanneer dan
ook tot een latere verdieping van bet kanaalprofiel wordt overgegaan, zal
dit in de eerste plaats ten doel hebben om den weerstand, welke de schepen
bij bet varen ondervinden, te verkleinen of, hetgeen op hetzelfde neerkomt,
de mogelijkheid te openen om sneller te varen,
De grondduikers behooren op zoodanige diepte te worden gelegd, dat
ook ter plaatse van deze kunstwerken bet kanaal later desgewenscht kan
worden verdiept.
De slagdrempeldiepte der sluizen zal (zie § 3 van dit Hoofdstuk) zoo
groot moeten zijn, dat zij voldoende is, ook na eene verdieping van bet
kanaal.
Verbreeding van een kanaal is een werk van veel ingrijpender aard.
In de eerste plaats moet men ten minste aan een zijde van bet kanaal
de boordvoorziening opruimen en den oever van een nieuwe boordvoorziening
voorzien,
Voorts moet men bij kanaalverbreeding niet alleen de beschikking
hebben over ruimte voor grondberging, doch tevens over bet voor de verbreeding noodige terrein; acht men de noodzakelijkheid, dat later tot
kanaalverbreeding zal worden overgegaan, niet uitgesloten, dan is daarmede
rekening te houden bij bet vaststellen van de plaats der kanaaldijken,
Afgezien nog hiervan, kan bet intusschen toch voordeelen bieden om de
kanaaldijken op eenigen afstand van de kanaaloevers te ontwerpen, nl, om
de mogelijkheid te openen ligplaatsen voor schepen te maken buiten bet
eigenlijke kanaalprofiel (zoodat de daar in lading of lossing liggende schepen
gecnerlei hinder voor de vaart door bet kanaal opleveren), zonder dat omlegging van den kanaaldijk noodig is.
Verbreeding van bet kanaal is, indien hierop te voren niet is gerekend,
bezwaarlijk in verband met de bruggen,
Hierop wordt in § 4 van dit Hoofdstuk teruggekomen,
De onderzochte kanaalvakken zijn te onderscheiden in kanaalvakken,
welke in hoofdzaak slechts zullen dienen voor de Rijnvaart en de vaart
naar bet oostelijk deel van ons land (kanaal door de Geldersche Vallei,
de vakken Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel en Vianen—Tiel) en kanaal¬
vakken, welke tevens dienen zullen voor de vaart van Amsterdam in de
richting Rotterdam (verruimde Merwedekanaal en een nieuw vak Utrecht—
bewesten Vreeswijk), Zooals nader in Hoofdstuk V wordt aangetoond, is
te verwachten, dat de vaart langs de in de tweede plaats genoemde kanaal¬
vakken veel drukker zal zijn dan langs de in de eerste plaats genoemde.
Op bijlage A, fig. 1, is bet dwarsprofiel aangegeven, dat voorgesteld
wordt voor de nieuwe kanaalvakken, welke in hoofdzaak slechts zullen
dienen voor de Rijnvaart en de vaart naar bet oostelijk deel van ons land.
De bodemdiepte bedraagt 4 M, onder laag kanaalpeil, de bodembreedte
40 M., de helling der beloopen 1 : 3. Zooals uit deze teekening blijkt, biedt
bet dwarsprofiel zeer voldoende ruimte voor twee schepen van 4300 ton
om elkander te passeeren,
De verhouding tusschen de natte doorsnede van bet kanaalprofiel en
die van bet ingedompelde grootspant van een schip van 4300 ton bedraagt
ongeveer 4,75 : 1, hetgeen voldoende is te achten. Wel is de afstand tusschen
den bodeta van bet schip en den kanaalbodem betrekkelijk gering, doch in
verband hiermede is bet kanaal zoodanig ontworpen, dat bet op eenvoudige
wijze verdiept kan worden.
Voor bet dwarsprofiel is de trapeziumvorm gekozen, omdat hierdoor
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het voordeel wordt verkregen, dat over de voile kanaalbreedte de aangenomen diepte aanwezig is, Dit wordt bij de onderwerpelijke kanaalverbinding van groote beteekenis geacht, omdat in verband met de te
verwachten drukke vaart wordt aangenomen, dat de schepen veelal de
stuurboordzijde van het vaarwater zullen houden.
Door de voorgestelde afmetingen wordt tevens rekening gehouden met
de wenschelijkheid, dat een betrekkelijk groote snelheid zal kunnen worden
toegelaten voor stoom- en motorschepen. ’]
De kanaaldijken zijn op een zoodanige plaats ontworpen, dat het
mogelijk zal zijn het kanaal binnen die dijken ter weerszijden met 12 M,
te verbreeden. Door deze verbreeding zal worden bereikt, dat twee in verschillende richting varende booten twee elkander passeerende sleepen
gelijktijdig kunnen inhalen.
Op bijlage A, fig. 2, is het dwarsprofiel aangegeven, dat voorgesteld
wordt voor de nieuwe kanaalvakken, welke niet alleen dienen voor het
verkeer naar den Rijn en het oostelijk gedeelte van ons land, doch eveneens
voor de vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam, De afmetingen
zijn dezelfde als die van het op bijlage A, fig, 1, afgebeelde dwarsprofiel,
met dien verstande echter, dat de bodembreedte 10 M. grooter is. Hierdoor
wordt bereikt, dat het mogelijk is om met een alleen varende stoom- of
motorboot een sleep in te halen, ook ter plaatse, waar deze een andere
sleep ontmoet.
Ook in dit geval is gerekend op een latere kanaalverbreeding met 24 M.,
alhoewel, zooals uit het vorenstaande moge blijken, een bodembreedte van
64 M. voldoende geacht wordt om het mogelijk te maken, dat twee in
tegengestelde richting varende vaartuigen gelijktijdig twee elkander tegenkomende sleepen kunnen inhalen. Waar dit inhalen op de hier beschouwde,
beteekenend drukker bevaren, kanaalvakken zooveel vaker zal voorkomen,
behoort dit voorbij varen gemakkelijker te kunnen geschieden en is daarom
voor deze kanaalvakken op een toekomstige bodembreedte van 74 M.
gerekend.
Op fig, 1 van bijlage B is het normale dwarsprofiel aangegeven, hetwelk
voorgesteld wordt voor het verruimde Merwedekanaal. Dit verschilt, behalve
wat betreft de bodembreedte, slechts in zooverre van het op fig, 2 van
bijlage A afgebeelde dwarsprofiel, dat de toekomstige verbreeding aan een
zijde is ontworpen. Dit is hier noodig, omdat het, ter beperking van de
kosten, gewenscht is slechts een der beide kanaaldijken te verleggen, en
ook, omdat over een groot gedeelte der lengte van het kanaal, in verband
met den terreinstoestand (aanwezigheid van een spoorweg, gebouwen, enz),
slechts verbreeding aan een zijde mogelijk is.
§ 3, De schutsluizen, Bij het ontwerpen van de schutsluizen moet
rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat de vaart niet
ongeveer gelijkelijk over den geheelen dag is verdeeld, doch dat de sleepen
veeal 's morgens vroeg Amsterdam verlaten en als gevolg hiervan kort na
elkander bij de sluizen aankomen. In verband hiermede wordt een groote
sluiscapaciteit vereischt,
Blijkens de rapporten, verschenen ter gelegenheid van het te Londen
gehouden Xlllde scheepvaartcongres, worden schutsluizen, in hoofdzaak
voor de s/eepvaart dienende, thans vrijwel algemeen zoodanig ingericht.
’) Zoover bekend zijn de afmetingen van de grootste goederenbooten, welke den
Rijn bevaren: lengte 83 M., breedte 10.08 M,, grootste diepgang 2,78 M. De verhouding
tusschen het ingedompelde grootspant en het natte dwarsprofiel van het kanaal is dus
bij het aanvankelijke dwarsprofiel 1 ; 7,5, bij het verdiepte dwarsprofiel 1 ; 8,5 en bij
het verdiepte en verbreede dwarsprofiel 1 ; 12.5.
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dat de voorvlakken der schutkolkmuren in het verlengde liggen van de
dagvlakken der sluishoofden, hetgeen met zich brengt, dat de schutkolkwijdte dezelfde is als de sluishoofdwijdte, Dergelijke sluizen worden thans
in tal van landen toegepast, zooals in Amerika, Belgie, Duitschland,
Frankrijk, Italic, Zweden, en ook in ons land (Maas-Waalkanaal), Deze
sluisvorm biedt groote voordeelen voor de scheepvaart, daar het manoeuvreeren met de schepen tot een minimum beperkt kan worden, hetgeen een
beteekenende tijdsbesparing ten gevolge heeft.
De kolken van dergelijke sleepsluizen hebben als regel een in verhouding tot de lengte geringe wijdte, waardoor het mogelijk is ze van een
tusschensluishoofd te voorzien, Aan toepassing van een tusschensluishoofd
is het voordeel verbonden, dat niet met de geheele schutkolk behoeft te
worden geschut, indien een gedeelte daarvan de schuttende vaartuigen kan
bevatten, Dit heeft waterbesparing en ook eenige tijdsbesparing ten gevolge,
Bovendien wordt door toepassing van een tusschensluishoofd een reservewaterkeering verkregen, ten gevolge waarvan, indien door een ongeval of
door welke omstandigheden ook een der binnen- of buitensluishoofden niet
kan worden gebruikt, toch — zij het met een beperkt vermogen — kan
worden geschut. Dergelijke middensluishoofden worden thans in tal van
landen toegepast, en ook in ons land bij het Maas-Waalkanaal en de
Maaskanalisatie.
Aan een schutsluis met gladde wanden en een tusschenhoofd is om
de bovengenoemde redenen, ook al zijn de bouwkosten iets hooger, de
voorkeur te geven boven een sluis, waarvan de wijdte van de schutkolk
grooter is dan die van de sluishoofden.
Alhoewel men er bij een sluiswijdte van 20 M. vrijwel zeker van is,
dat niet binnen vele tientallcn van jaren de sluis te nauw zal blijken te
zijn om zelfs de grootste vaartuigen te schutten, is toch aan een sluiswijdte
van 25 M., om de volgende redenen, de voorkeur te geven:
r, de capaciteit van de sluis is aanmerkelijk grooter, mede omdat
het mogelijk zal zijn twee vaartuigen met een breedte van 10 a 12 M.,
welke veelvuldig op het nieuwe kanaal worden verwacht, naast elkander
ligplaats te doen nemen;
2°. het mogelijk te maken, dat de zeer breede radersleepbooten, zooals
op den Rijn worden gebezigd en welke soms tot Rotterdam varen, ook naai
Amsterdam kunnen doorvaren;
3°, het gewenscht is, een sluiswijdte te kiezen, welke niet geringer
is dan die, welke is vastgesteld voor het laterale kanaal van Straatsburg
naar Bazel, dat de vaart langs den Rijn tusschen die plaatsen zou moeten
vervangen,
Tegen de voorgestelde wijde sluizen behoeft uit een geldelijk oogpunt
geen bezwaar te worden gemaakt, omdat de te bouwen sluizen bij een
sluiswijdte van 25 M. ten hoogste 10 % duurder zullen zijn dan sluizen,
wijd 20 M,
De sluizen van het Maas-Waalkanaal en de Maaskanalisatie heeft men,
overeenkomstig het advies van de Nederlandsch-Belgische Commissie in
zake de kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas, geschikt gemaakt om
daardoor gelijktijdig een sleepboot, lang 42 M„ en twee rijnaken, elk met
een lengte van 100 M., te schutten; de nuttige schutlengte werd in verband
hiermede bepaald op 260 M,
Aan de sluizen van de nieuwe kanaalverbinding zal de eisch moeten
worden gesteld, dat zij de gelegenheid openen gelijktijdig te schutten twee
vaartuigen van 4300 ton (lengte ± 130 M.) en de sleepboot. Ten einde dit
mogelijk te maken, zal de sluis een nuttige lengte moeten verkrijgen van
320 M,
Aan een dergelijke groote sluislengte is het voordeel verbonden, dat
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de vaartuigen, welke van tamelijk lange sleepen deel uitmaken, achter
elkander in de sluis ligplaats kunnen nemen.
Door een groote diepte der slagdrempels onder de kiel van het schip
wordt het in- en uitvaren van de sluis vergemakkelijkt. Waar intusschen
voor de onderwerpelijke sluizen, een in verhouding tot de breedte der te
verwachten schepen, groote sluishoofdwijdte wordt voorgesteld, zal men
aan de slagdrempeldiepte voor dit doel geen bijzondere hooge eischen behoeven te stellen. Ook indien men rekening houdt met een mogelijke toeneming van den diepgang der Rijnschepen, is een diepte van 4 M, onder
laagkanaalpeil of onder laagstuwpeil van een opgestuwde rivier voldoende,
Bij het bepalen van de diepte van de slagdrempels der buiten- en
middenhoofden van sluizen, welke den overgang vormen tusschen een
kanaalpand (opgestuwde rivier) en een open rivier, moet rekening gehouden
worden met de omstandigheid, dat de waterstand in een rivier tot ver
beneden Gl. W, kan dalen.
Het verschil tusschen Gl, W, (1923) en den laagst bekenden rivierstand, welke in 1921 voorkwam, bedraagt te Nijmegen 1,64 M., te Dodewaard 1.57 M. en te Tiel 1,54 M. Bij deze lage rivierstanden kunnen de
rijnaken den Rijn echter niet meer geheel afgeladen bevaren,
De slagdrempeldiepte van de hierbedoelde sluishoofden is op de
volgende wijze bepaald,
Te rekenen is op een vaarwaterdiepte op de Waal en den Rijn in de
toekomst van niet minder dan 4,30 — GLW., hetgeen overeenkomt met een
vaardiepte van ruim 4 M, — Gl.W.
Stelt men voor de speling (verticalen afstand) onderkant schip tot
slagdrempel als eisch . 0,70 M,
en rekent men op een mogelijke verlaging van het GLW, van 0,50 M.
dan komt men tot een slagdrempeldiepte van . 5,20 M,
onder het tegenwoordige GLW,
Bij het bepalen van de slagdrempeldiepte van de buiten- en midden¬
hoofden van de sluizen te Vreeswijk en Vianen is van de volgende redeneering uitgegaan,
De ontworpen vaarweg is, in verband met de diepte der slagdrempels
van de andere sluizen, te gebruiken voor schepen, welke zijn afgeladen tot
ten hoogste 3,80 M,
Rekent men op een toekomstige diepte van de vaargeul op den Rijn
en de Waal van 4,30 M. — GLW., overeenkomende met een toelaatbaren
diepgang der schepen van 4 M. — GLW,, dan zal kunnen worden volstaan
met een slagdrempeldiepte van 4 M. bij den laagsten waterstand, welke in
de voorhavens van de sluizen te Vreeswijk en Vianen in de toekomst zal
kunnen voorkomen bij een waterstand op de bovenrivier (b, v, Nijmegen),
welke niet lager is dan 0,20 M, — GLW.
Gedurende het tijdvak 1911—1920 daalde het laagwater aan de peilschaal te Vreeswijk op dagen, dat de waterstand te Nijmegen niet lager
was dan 0,20 M, — GLW, (1908), gedurende gemiddeld 1 dag per jaar tot
lager dan 0,64 M. + N.A.P.'), en gedurende gemiddeld 4 dagen per jaar
tot lager dan 0,75 M. + N.A.P.
In verband met de omstandigheid, dat de ontworpen uitmondingen van
de voorhavens der sluizen zijn gelegen ongeveer 1% K.M, beneden de peilschaal te Vreeswijk, zijn bovenstaande cijfers met 0,08 M, te verminderen.
Rekent men nog op een toekomstige verlaging van de lage laagwaterstanden te Vreeswijk met 0,50 M., dan komt men, uitgaande van den stand,
waar beneden het laagwater slechts gedurende 1 dag per jaar daalt, tot
Op dagen dat de waterstand te Nijmegen niet lager was dan 0,20 M,
Gl.W, (1908) was de allerlaagste stand te Vreeswijk 0,50 M, + N.A.P.
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een slagdrempeldiepte van 0,08 + 0,50 + 4 M, = 4,58 M, beneden 0,64 M.
-1 N.A.P., dat is rond 4 M, — N.A.P. dat is dezelfde slagdrempeldiepte,
welke door de Commissie-RAMAER voor de door haar te Vreeswijk ontworpen sluis is aangenomen.
De situatie der schutsluizen met de wcderzijdsche havens en de grootte
der voor deze werken aan te koopen terreinen zijn zoodanig gedacht, dat
het mogelijk is later, zonder verdere onteigening en belangrijke wijziging
der bestaande werken, naast de bestaande een tweede sluis te bouwen.
§ 4. De bruggcn, Daar het in het belang zoowel van het verkeer
te water als van dat te land gewenscht is den overgang, zoowel van de
spoorwegen als van de wegen voor gewoon verkeer, door hooge vaste
bruggen te bewerkstelligen, zijn, waar dit mogelijk is, hooge vaste bruggen
ontworpen. Waar hooge vaste bruggen, ten gevolge van de plaatselijke
omstandigheden, echter buiten verhouding tot het daarmede te bereiken
voordeel, hooge kosten zouden vorderen, zijn hefbruggen ontworpen,
Deze hefbruggen zijn zoodanig gedacht, dat zij in gesloten stand een,
in verband met de terreinsomstandigheden, zoo hoog mogelijke doorvaartruimte geven, Slechts op een plants is een hefbrug ontworpen, waarvan de
oiiderkant der liggers in gesloten stand minder dan 4 M.boven hoogkanaalpeil is gelegen, ■‘]
Aangezien
1°. de vrije hoogte van de bruggen over den Duitschen Rijn beneden
Mainz en over de Waal bij den hoogsten waterstand, waarbij gevaren kan
worden, 9,10 M, bedraagt, met uitzondering van de brug beneden Wezel,
voor welke deze maat 8,80 M, is;
2°, de hoogte van de vaste deelen boven den waterspiegel bij ledig
schip bij de Rijnschepen van 2500 a 3500 ton bedraagt 7 a 8,8 M. (zie
bijlage 1);
, , r,
•
is als doorvaarthoogte van de vaste bruggen en van de hetbruggen in
geopenden stand aangenomen 8,75 M, boven den hoogsten waterstand,
welke niet als abnormaal is aan te merken.
Men heeft bij het ontwerpen van de nieuwe kanaalverbinding de keuze
om de bruggen reeds dadelijk zoodanig te maken, dat zij passen bij het
verbreede kanaal, of de bruggen in overeenstemming te maken met het
kanaal, zooals dit aanvankelijk zijn zal,
De eerste oplossing zal de kosten van eersten aanleg van het kanaal
hooger maken,
De tweede oplossing, welke aanvankelijk het goedkoopst is, hrengt het
bezwaar met zich, dat, indien later het kanaal verbreed moet worden, dit
ter plaatse van de bruggen niet kan geschieden, tenzij men nieuwe bruggen
bouwt,
Daar het bouwen van nieuwe bruggen, mede in verband met de eischen
van het verkeer te water en te land, een lastig en kostbaar werk is, zijn de
bruggen zoodanig ontworpen, dat zij geschikt zijn voor het verbreede kanaal,
1) Er zijn op 6 plaatsen hefbruggen voor gewoon verkeer ontworpen over het
verruimde Merwedekanaal (zie Hoofdstuk VII),
2) Bij een doorvaarthoogte van 4 M, kan een groot gedeelte der binnenschepen
onder de gesloten bruggen passeeren.
Over het verruimde Merwedekanaal bij Zuilen,
'*) Dit is in overeenstemming met het gevoelen van het Gemeentebestuur van
Amsterdam, medegedeeld in de bijlage van den brief aan den Minister van Waterstaat
dd, 23 Januari 1918, n°, 1426/152 H, waarin in overweging wordt gegeven „de hefhoogte
„van nieuwe en de doorvaarthoogte van te bouwen bruggen (over het verruimde Merwede"kanaal) zoodanig te maken, dat alle thans bestaande Rijnschepen zonder bijzondere
„maatregelen kunnen passeeren".
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Het verbreede kanaal, voor zoover het geen dienst doet voor de vaart van
Amsterdam naar Rotterdam, is ontworpen met een bodembreedte van 64 M,
en een breedte op den waterspiegel van 88 M, Aangezien het kanaal ter
plaatse van het bovenste gedeelte van de kanaalbeloopen niet voor de
scheepvaart kan worden gebruikt, kan met een nuttige doorvaartwijdte der
bruggen van 80 M. worden volstaan. Voor de kanaalgedeelten, welke een
10 M, grootere bodembreedte zullen verkrijgen, is ook een 10 M. grootere
doorvaartwijdte der vaste bruggen aangenomen.
Het heeft een punt van overweging uitgemaakt of het de voorkeur
verdient om de hefbruggen over het Merwedekanaal zoodanig in te richten,
dat het kanaal met een overspanning wordt overbrugd, dan wel om een
tusschenpijler toe te passen.
Aangezien het mogelijk is om bij toepassing van een tusschenpijler ter
weerszijden van dezen pijler een doorvaartopening te maken met een wijdte
van 33 M,, zoodat voldoende ruimte aanwezig is om gelegenheid te bieden,
dat ter plaatse van de brug een sleep door een stoom- of motorboot wordt
ingehaald, en aangezien toepassing van een tusschenpijler de bruggen niet
duurder maakt, is hieraan de voorkeur gegeven, omdat door deze oplossing
het voordeel verkregen wordt, dat niet ten gevolge van een beschadiging
door aanvaring van de brug de geheele scheepvaart gestremd kan wordend)
Deze oplossing maakt het noodig om aan het verruimde Merwedekanaal
over eenigen afstand ter weerszijden van deze bruggen, reeds dadelijk de
voor het verbreede kanaal voorgestelde bodembreedte van 74 M. te geven.

*

De vaste bruggen zijn, wat haar breedte betreft, in drie klassen
ingedeeld.
De bruggen in de hoofdverkeerswegen (type a) zijn ontworpen met een
rijvloerbreedte van 6 M. en twee voetpaden, elk breed 1,50 M., die in de
overige wegen van meer dan locale beteekenis (type b) met een rijvloer¬
breedte van 5,50 M, en twee voetpaden, elk breed 0,80 M, en die in de
wegen van uitsluitend plaatselijk belang (type c) met een rijvloerbreedte
van 4,50 M. zonder voetpaden.
Waar over de brug een tram gelegen is, is een 2,50 M, grootere breedte
toegepast,
De hefbruggen over het Merwedekanaal, waarover slechts een weinig
druk rijverkeer, doch wel voetgangersverkeer van eenige beteekenis is te
verwachten, zijn ontworpen met een rijvloerbreedte van 4,50 M, en twee
voetpaden, elk breed 0,80 M.
§ 5, Stralen der bochten, De bochten in de nieuwe kanaalvakken
zijn ontworpen met stralen niet kleiner dan 2000 M, Bij de voorhavens aan
de rivierzijde der sluizen, welke breed zijn en waar altijd langzaam gevaren
wordt, zijn bogen met een straal van 1500 M, toegepast.
Het stellen van den eisch, dat ook de bochten van het verruimde
Merwedekanaal geen stralen zullen hebben kleiner dan 2000 M., zou
bijzonder hooge uitgaven ten gevolge hebben. In verband hiermede zijn
alhier eenige bochten met kleiner straal, doch niet kleiner dan 1000 M.,
toegepast (zie Hoofdstuk VH).
Waar de stralen der bochten kleiner zijn dan 2000 M., is de bodem van
het kanaal verbreed.

1) Dit is in overeenstemming met de in de bijlage van den brief van 23 Januari
1918, n°. 1426/152 H medegedeelde zienswijze van het Gemeentebestuur van Amsterdam.

HOOFDSTUK III.

DE KRUISING VAN HET KANAAL MET
NEDER-RIJN OF LEK.
§ 1, Inleiding, In Hoofdstuk V van haar Verslag wijdt de Staatscommissie-LlMBURG uitvoerige beschouwingen aan de kruising van het
kanaal met den Neder-Rijn of Lek, De conclusie, waartoe deze beschou¬
wingen haar geleid hebben, zijn vermeld in § 6 van genoemd hoofdstuk,
terwijl de conclusie d nader is uitgewerkt op bladzijde 89.
Het eerste gedeelte (§§ 2—7) der hierna volgende beschouwingen heeft
betrekking op een trace, waarbij de kruising van Neder-Rijn of Lek geschiedt
ter plaatse, waar de rivier nog het karakter van bovenrivier (met welk
woord gedoeld wordt op tegenstelling met een getijderivier) heeft, aizoo
op een punt, waar de invloed van de constante gemiddelde hoogte van den
zeewaterspiegel zich niet of slechts in zeer geringe mate doet gevoelen,
terwijl § 8 betrekking heeft op een kruising bij Vreeswijk.
§ 2, Bezwaren verbonden aan het op diepte houden van de rivierkruising, Langs de Rijntakken verplaatsen zich groote hoeveelheden zand.
Omtrent de hoeveelheid zand, welke door den Neder-Rijn wordt afgevoerd,
is weinig bekend, Omtrent den zandafvoer van de rivier de Waal is in de
laatste jaren een onderzoek ingesteld, dat nog wel niet tot definitieve
resultaten heeft geleid, maar waaruit toch wel is gebleken, dat de zandverplaatsingen op deze rivier zeer groot zijn.
Ten gevolge van de omstandigheid, dat de rivier de Waal gedurende
de eerste jaren na de jongste normaliseering tweemaal per jaar geheel
werd opgepeild en dit nadien eenmaal per jaar geschiedde, is het mogelijk
een denkbeeld te verkrijgen van de groote veranderingen, welke de bodemdiepte van deze rivier vertoont.
Het is geenszins een uitzondering, dat de gemiddelde diepte in een
raai, in dat gedeelte van deze zoo fraai genormaliseerde rivier, waar de
invloed van eb en vloed zich niet doet gevoelen, op het eene tijdstip 10 d.M.
meer bedraagt dan op het andere, en evenmin, dat die gemiddelde diepte
binnen een half jaar 7 d.M. en meer verandert.
De afwijking in diepte van een bepaald punt der rivier is uit den aard
der zaak nog veel grooter.
Alhoewel het bovenstaande wijst op groote zandverplaatsingen, geeft
dit nog geen inzicht in de hoeveelheid zand, welke in een bepaalde tijdseenheid (b. v. een jaar) wordt afgevoerd, omdat de peilingen steeds plaats
vinden bij betrekkelijk lage waterstanden en de grootste zandverplaatsingen
juist bij hooge waterstanden geschieden.
Wel is er in de laatste jaren getracht een denkbeeld te verkrijgen
omtrent de hoeveelheid zand, welke langs de Waal wordt afgevoerd, en in
de wijze, waarop dit geschiedt, door een riviervak lang 2 K.M. om de
3 weken op te peilen ^), doch dit onderzoek heeft nog niet tot een afdoend
resultant geleid, omdat het bij zeer hooge waterstanden, wanneer, zooals
Dit geschiedde in dwarsraaien op onderlingen afstand van 125 M.; de peilingen
in een raai geschiedden om de 10 M. In een riviervak ter lengte van 1 K.M. werd dus
telkens de diepte van ruim 200 punten bepaald,
Dit geschiedde in dwarsraaien op onderlingen afstand van 62,5 M,; de peilingen
in een raai geschiedden om de 10 M. In het riviervak werd dus de diepte van ruim
800 punten bepaald.

15
reeds werd opgemerkt, de grootste zandverplaatsingen geschieden, moeilijk
is in een I'ivier met groote stroomsnelheid voldoend nauwkeurige peilingen
te verrichten.
Uit deze peilingen is intusschen gebleken, dat tusschen 3 en 24 Januari
1925 in het 2 K,M. lange riviervak van de Waal, tusschen K.M.raaien 36,125
en 38.125, rond 60 000 M^, zand meer is ingestroomd dan uitgestroomd.
De totale hoeveelheid zand, welke in dit tijdvak van 3 weken langs raai
38.125 is gestroomd, is dus — waarschijnlijk zeer veel — grooter geweest.
De hoogste waterstand in dit tijdvak van 3 weken is 1,90 M, + iVl.R, geweest.
Hieruit blijkt dus, dat de zandverplaatsing, ook bij niet zeer hooge waterstanden, zeer groot kan zijn,
Behalve het zand, dat zich over den bodem verplaatst, wordt ook zand
meegevoerd in het water, Proefnemingen, verricht met zandvangers, hebben
de aanwezigheid van, .zelfs tamelijk grof, zand in het water van de rivier
de Waal aangetoond.
Het door de rivier de Waal afgevoerde zand zet zich, althans gedeeltelijk, af in het gedeelte beneden Zalt-Bommel, waar het gemiddelde verhang,
en dus de gemiddelde stroomsnelheid, geleidelijk afneemt. Uit de jaarlijksche dwarspeilingen en door de hoeveelheden, welke tusschen de tijdstippen, waarop deze peilingen geschied zijn, werden weggebaggerd, in
aanmerking te nemen, kan worden nagegaan hoeveel zand in een jaar het
ongeveer 18 K.M, lange riviervak Zalt-Bommel—Loevestein meer is binnengestroomd dan uitgestroomd, Daar het een uitzondering is, dat te Loevestein
vloedstroom loopt — dit komt alleen bij zeer lage waterstanden voor en
dan nog is de snelheid van den vloedstroom slechts gering —, kan aangenomen worden, dat al het aangevoerde zand van boven komt, Een, waarschijnlijk groote, hoeveelheid zand wordt door den stroom uit de Waal
langs Loevestein naar de Merwede gevoerd,
De op de bovenaangegeven wijze bepaalde hoeveelheid zand is dus
slechts een gedeelte van de hoeveelheid, welke door de Waal wordt
afgevoerd,
Er zijn zes perioden, elk van een jaar, onderzocht (1917—1923),
De hoeveelheid zand, welke te Zalt-Bommel meer werd aangevoerd dan te
Loevestein afgevoerd, heeft gedurende een dezer jaren bedragen
durende een jaar % en gedurende een derde jaar 1 millioen M^, De door
de Waal afgevoerde hoeveelheden zand zullen dus nog — waarschijnlijk
beteekenend — grooter zijn geweest. Een schatting van den zandafvoer van
de Waal van % millioen M'b per jaar schijnt dus aan den zeer lagen kant.
Daar de waterafvoer van den Neder-Rijn en Lek ongeveer Vg bedraagt
van dien van de Waal, terwijl de overige omstandigheden, nl. het verhang
en de aard van het zand, niet veel met die op de Waal verschillen, zal dus
de jaarlijksche zandafvoer van Neder-Rijn en Lek een hoeveelheid van
Li millioen M®. waarschijnlijk ver overschrijden. Dat de zandverplaatsingen
ook bij matig hooge waterstanden groot zijn, werd hiervoor aangetoond.
De rivier heeft thans boven Eck en Wiel (gelegen ongeveer halverwege
Rhenen en Wijk bij Duurstede) een normaalbreedte van 130 M. Deze normaalbreedte neemt beneden dit punt geleidelijk toe en bedraagt te Wijk
bij Duurstede 137 M, Door een verdere verbetering van den Neder-Rijn en
Lek, waartoe in beginsel is besloten en waarmede in dit jaar een aanvang
wordt gemaakt, zal de normaalbreedte boven Wijk bij Duurstede worden
verminderd tot 100 M,
Volgens het rapport der Staatscommissie-LlMBURG bedroeg de gemid¬
delde diepte van het normale zomerbed der rivier even beneden Wijk bij
Duurstede over 1 K.M. lengte rond 2,90 M. onder Gl.W, 1908 fzie bladz. 78],
hetgeen overeenkomt met 2,73 M. onder Gl.W. 1923, terwijl door deze Commissie als gemiddelde diepte, welke door de verdere verbetering op de
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rivier zal ontstaan, ongeveer 3,40 M. onder Gl.W, wordt aangenomen (bladz.
86 van het Verslag). De gemiddelde diepte van de Waal tusschen Nijmegen
en Tiel bedroeg tusschen de normaallijnen in de jaren 1917 tot 1921 4,30 M.
onder Gl.W., dus 0,90 M. meer dan de verwachte gemiddelde diepte op
Neder-Rijn en Lek,
De geringste vaardiepte, -welke thans in de 100 M. breede vaargeul van
de Waal voorkomt, bedraagt 3,50 M.—Gl.W. Berekeningen hebben uitgewezen, dat het bij een versmalling van de normaalbreedte van de Waal van
260 tot 210 M. mogelijk zal zijn om de geringste vaardiepte op deze rivier
tot 4,30 M. te vergrooten. Het zal, zonder dat daartoe bijzonder kostbarc
werken behoeven te worden uitgevoerd, mogelijk zijn hetzelfde op den
Duitschen Rijn tot Keulen te bereiken. Wil men vermijden, dat in de wellicht niet verre toekomst de vaarweg van Amsterdam naar de Waal achter
staat bij dien op Rijn en Waal, dan zal dus zijn te rekenen op een diepte in
den rivierovergang van 4,30 M. — Gl.W., dat is dus een diepte, die 0,90 M.
grooter is dan de gemiddelde diepte, welke verwacht wordt op Neder-Rijn
en Lek aanwezig te zullen zijn, nadat de normaalbreedte van deze rivier te
Wijk bij Duurstede en daar boven is teruggebracht tot 100 M.
Er bestaat intusschen een groot verschil tusschen de gemiddelde diepte
in een rivier en de geringste diepte in de vaargeul van de rivier. Dit verschil,
hetwelk, zooals uit de eerstgenoemde cijfers moge blijken, voor de Waal
ongeveer 0,80 M. bedraagt, wordt veroorzaakt door de omstandigheid, dat
zich langs den bodem der rivier zandruggen langzaam in stroomafwaartsche
richting verplaatsen. Het is zeker niet overdreven, indien men ten aanzien
van den Neder-Rijn en de Lek voor dit verschil een maat van 0,40 M. aanneemt. Bij de bestaande normaalbreedte is dit verschil op deze rivier zelfs
0,50 a 0,60 M.
Er is dus op te rekenen, dat op den duur in den rivierovergang een diepte
moet worden onderhouden, die 0,90 M. grooter is dan de verwachte gemid¬
delde diepte van de rivier en 1,30 M. grooter is dan de diepte, die voorkomt
op het oogenblik, dat een zandrug zich ter plaatse van den rivierovergang
bevindt.
Hoe smaller een rivier is, des te dichter moeten de kribben bij elkander
gelegen zijn ten einde een voldoende stroomgeleiding te geven. Door den
ontwerper van het verbeteringsplan van Neder-Rijn en Lek is in verband
hiermede een onderlinge afstand van de kribben aangenomen van 100 a
110 M.
Indien de rivier slechts een breedte heeft van 100 M., is men genoodzaakt om de rivierkruising zoodanig te ontwerpen, dat de havenmonden
tegenover elkander zijn gelegen. In dat geval verdient het aanbeveling de
voorhavens een vorm te geven als door de Staatscommissie-LlMBURG wordt
aanbevolen. Waar dezerzijds echter op schepen wordt gerekend, welke
20 M. langer zijn dan de schepen, waarvoor het kanaal der Staatscommissie
is ontworpen, zijn de monden 20 M. ruimer te maken. In dat geval zal de
stroom over een afstand van ongeveer 300 M. zijn geleiding missen. Op het
bezwaar, hetwelk dit oplevert, wordt ook door de Staatscommissie-LlMBURG
gewezen.
Zoowel de groote diepte, welke ter plaatse van de rivierkruising aan¬
wezig moet zijn, als het ontbreken van zijdelingsche geleiding zal een sterke
stroomverlamming ter plaatse van den rivierovergang veroorzaken. Deze

In September 1926 bedroeg de geringste vaardiepte in de 50 M. breede vaargeul
2,2 M. beneden Gl.W, (1923).
2) Zij deelt in het voorlaatste lid van bladz. 86 van haar Verslag het volgende mede:
„Vermindering in breedte na de normaliseering beteekent op zichzelf uit een technisch
,,oogpunt gezien, een nadeel voor de handhaving van de diepte in den overgang, omdat
„de gaping in de zijdelingsche geleiding bij de wijde mondingen der voorhavens schadelijker
,,werken naarmate de rivierbreedte geringer wordt.”
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stroomverlamming zal ten gevolge hebben, dat bet door de rivier afgevoerde zand zicb in den overgang afzet, Niet alleen zal dit bet geval zijn
met bet langs den bodem meegevoerde, docb eveneens met bet in bet water
in zwevenden toestand verkeerende zand.
Door bet gemis aan stroomgeleiding zullen in de bavenmonden neeren
ontstaan, welke ten gevolge zullen bebben, dat zicb een beteekenende
boeveelbeid zand afzet in de bavenmonden, Waar de zandverplaatsingen
reeds zeer beteekenend zijn, zelfs bij matig hooge waterstanden, moet verwacbt worden, dat zicb bet grootste deel van bet jaar een groote boeveel¬
beid zand in den rivierovergang en in de bavenmonden zal afzetten, zoodat
veelal een of meer baggermolens in den overgang of (en) in de bavenmonden
werkzaam zullen moeten zijn, die de scbeepvaart ten zeerste zullen bemoeilijken. Zelfs is er op te rekenen, dat na booge waterstanden, waarbij de
zandafvoer bijzonder groot is, bet niet mogelijk zal zijn bet ingestroomde
zand tijdig te verwijderen,
De Staatscommissie-LlMBURG stelt voor aan de voorbavendammen over
bun gebeele lengte een groote kruinsboogte te geven. Omtrent de kruinsboogte van de te Wijk bij Duurstede ontworpen dammen worden in bet
Verslag (zie bladz. 89) nadere mededeelingen gedaan,
Zij zal (vergelijk bijlage 13 van bet Verslag) bedragen:
rivierwaarts van de zomerkaden, welke zicb rivierwaarts van de winternormaallijnen bevinden 2,60 M, H- M.R. (1901—1910) ^);
tusscben deze zomerkaden ^) en de winternormaallijnen 3,30 M, + M.R.
(1901—1910) ");
landwaarts van de winternormaallijn booger dan de boogste water¬
standen.
Hooge bavendammen bevorderen tijdens booge waterstanden een
veilige vaart in de bavens, omdat zij bet ontstaan van dwarsstroomen over
de bavens tegengaan,
Liggen de bavenmonden tegenover elkander, dan bebben booge baven¬
dammen, die tot aan de normaallijnen reiken, ten gevolge, dat bet gebeele
of nagenoeg gebeele winterbed wordt afgesloten. Er bestaat dan tijdens
grooten afvoer van de rivier ter plaatse van de bavendammen een groote
stroomsnelbeid,
De Staatscommissie-LlMBURG acbt dit een voordeel, omdat bierdoor
uitscburing van bet zomerbed juist ter plaatse van den rivierovergang
wordt bevorderd. Zij verwacbt dus, dat ter plaatse van den rivierovergang
tijdens boog water een geul wordt uitgescbuurd.
Dit gevoelen wordt dezerzijds niet gedeeld. Weliswaar zal plaatselijke
De Staatscommissie LiMBURG behandelt dit onderwerp op biz. 83—85 van haar
Verslag.
Met de daar gegeven beschouwingen kan niet worden ingestemd, omdat;
1°. zandncderzettingen zullen plaats hebben na elken ecnigszins hoogen waterstand,
b.v, 1 M, + M.R,;
2°. als gevolg van de groote breedte der rivier ter plaatse van de bruising aanzanding kan plaats hebben tot booger dan de normale diepte van de rivier;
3°. niet alleen aanzanding plaats zal hebben ter plaatse van het eigcnlijke rivierbed,
doch eveneens in de bavenmonden;
4°, op het opruimen, in hoofdzaak 's nachts, van 4800 M^. per etmaal niet zal
kunnen worden gerekend;
5°. wel niet steeds juist op het gewenschte oogenblik de beschikking zal kunnen
worden verkregen over materieel, dat in staat is een zoo groote hoeveelheid grond per
tijdseenhcid op te baggeren en af te voeren.
M.R, Wijk bij Duurstede (1901 — 1910)
4,14 M. -j- N.A.P,
^) De hoogte van de zomerkade aan de linkerzijde der rivier bedraagt volgens de
rivierkaart ± 6,80 M, + N.A.P, of rond 2,65 M, + M.R, (1901—1910), van die aan de
rechterzijde ongeveer 6,90 M. -h N.A.P. of 2,75 M. + M.R,
^) De Staatscommissie vestigt er de aandacht op, dat genoemde stand van
3,30 M. + M.R. in het 10-jarig tijdvak 1911—1920 slechts bij een periode van 11 dagen
werd overschreden.
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afsluiting van het winterbed in een overigens normaal riviergcdeelte tijdens
grooten afvoer van de rivier het ontstaan van een geul ter plaatse en
benedenwaarts van de afsluiting ten gevolge hebben, doch in het onderwerpelijke geval is het riviergedeelte beneden de bovenste havendammen niet
normaal, aangezien de kribben over 300 M, afstand aan weerszijden
ontbreken en ter 'weerszijden van de rivier over dien afstand een groote
diepte "wordt aangetroffen. Daardoor zal een sterke stroomverlamming
ontstaan en ten gevolge hiervan zal het zand, dat tusschen de beide
bovenste havendammen is uitgeschuurd, zich nederzetten in den rivierovergang en in de havenmonden. De verwachte uitschuring zal wel plaats
hebben benedenwaarts van de benedenste havendammen, doch daar is de
uitschuring gelegen buiten het gebied van den rivierovergang en biedt zij
dus geen voordeelen.
In verband met een en ander zal de uitschuring, die tijdens grooten
afvoer tusschen de bovenste havendammen te verwachten is, in plaats van
een gunstigen invloed op de diepte van den rivierovergang uit te oefenen,
ten gevolge hebben, dat de havenmonden en de rivierovergang verzanden,
aangezien het uitgeschuurde zand zich aldaar zal afzetten,
Er is echter nog een ander groot bezwaar verbonden aan het uitvoeren
van baggerwerk op groote schaal op den Neder-Rijn en het gedeelte van
de Lek, waar de invloed van de constante gemiddelde hoogte van den zeewaterspiegel zich niet of slechts in geringe mate doet gevoelen.
De stroom tast vooral tijdens hoog water, wanneer groote stroomsnelheden optreden, den rivierbodem aan. Niettemin bestaat er ongeveer
een evenwichtstoestand ten gevolge van de omstandigheid, dat langs den
rivierbodem zand van boven wordt toegevoerd. Houdt nu die zandtoevoer
op of vermindert hij in sterke mate — en dit zal het geval zijn, indien men
het aangevoerde zand opvangt in een kunstmatige kom als ter plaatse van
den rivierovergang door de Staatscommissie-LlMBURG is ontworpen —, dan
zal de rivierbodem heneden de plaats, waar gebaggerd wordt, verlagen en
ten gevolge daarvan ook de waterstand, voornamelijk bij geringen afvoer
der rivier. Dat de hier uitgesproken vrees niet denkbeeldig is, moge hieruit
blijken, dat het baggeren in een zoo machtige rivier als de Duitsche Rijn
ten gevolge heeft gehad, dat het Gl.W, te Ruhrort in vergelijking met dat te
Keulen en Nijmegen, in de jaren 1905 tot 1921 met niet minder dan 60 c.M.
omlaag is gegaan. Ook het grindbaggeren, dat in den laatsten tijd op groote
schaal boven Roermond heeft plaats gehad, heeft een verlaging van den
M.R.-stand te Maasbracht in het tijdvak van 1901/1910 tot 1911/1920 met
7,8 d.M. ten gevolge gehad, terwijl de M.R.-standen te Maastricht en Venlo
in dat tijdvak slechts 1,1 d.M, zijn gedaald. In de jaren 1911/1912 (v66r
dat op groote schaal tusschen Maasbracht en Roermond werd gebaggerd)
kwam met een stand van 40,72 M. + N.A.P. ^) te Maastricht nog overeen
een stand van ongeveer 19 M. + N.A.P, te Maasbracht, in 1921 (nadat in
10 jaar tijd tusschen Maasbracht en Venlo ruim 1,2 millioen M®. zand en
grind was gehaggerd] met denzelfden stand in Maastricht een stand van
ongeveer 17,80 M, + N.A.P, te Maasbracht, dat is 1,20 M, lager.
Het regelmatig terugkeerende baggerwerk, dat zal moeten geschieden
ter plaatse van den rivierovergang, zal dus ten gevolge hebben een verlaging
van den waterstand op de rivier, die zich wellicht over grooten afstand en
vooral bij geringen afvoer zal doen gevoelen, De resultaten van het bagger¬
werk zullen ten gevolge van het hierboven geschetste beteekenend minder
groot zijn dan men bij oppervlakkige beschouwing zou vermoeden, en het
is zelfs denkbaar, dat door periodiek baggerwerk tot een bepaalde diepte
ten opzichte van N.A.P. met. betrekking tot de te' verkrijgen vaardiepte
1)

M.R, Maastricht (1911—1920) = 41,55 M. + N.A.P.
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onder de verhangUjn bij lage waterstanden een slechts tijdelijk resultaat
zal worden bereikt.
In verband met bet bovenstaande is bet opmerkenswaardig, dat tijdens
bet lage water van 1921 juist te Wezel, waar veel gebaggerd was, de meeste
binder voor de scbeepvaart op den Rijn werd ondervonden.
Het valt niet te voorspellen in boeverre de bierboven gescbetste verlaging van den rivierbodem op grooten afstand zal optreden. Dit bangt af
van de geaardbeid van den rivierbodem. Komen daarin barde klei- of grindbanken voor, die weerstand aan den stroom bieden, dan zal de verlaging
van den rivierbodem niet of althans minder snel optreden. In elk geval zal
men, indien aan bet bovenvermelde bezwaar niet door opstuwing van de
rivier — dus door stuwbouw — wordt te gemoet gekomen, rekening zijn te
bouden met de mogelijkbeid van een beteekenende toekomstige verlaging
van den rivierbodem en dus van de waterstanden. In verband biermede zal
bet in dit geval noodig zijn de slagdrempels der sluizen, welke aan weerszijden der rivier tot bet kanaal toegang geven, diep te leggen.
Een groote verlaging van den waterstand te Wijk bij Duurstede of te
Wageningen is met het oog op het rivierbelang zeer ongewenscht, omdat dit
een toeneming van het verhang en dus van de stroomsnelheid, gepaard
gaande met een vermindering van de vaardiepte, op het bovenwaarts aansluitende riviervak ten gevolge zal hebben.
Uit al het bovenstaande moge volgen, dat, indien mocht worden
besloten tot de uitvoering van een plan, waarbij Neder-Rijn of Lek te
Wageningen of te Wijk bij Duurstede wordt gekruist zonder dat een stuw
wordt toegepast, niet mag worden verwacht, dat deze rivierkruising aan
redelijke eischen voldoet, omdat:
1°. in de havenmonden en in den rivierovergang veelal baggermolens
aanwezig zullen moeten zijn, en
2°. zelfs, indien voortdurend wordt gebaggerd, niet steeds over een
voldoende vaardiepte zal kunnen worden beschikt,
Bovendien is aan een dergelijke oplossing het bezwaar verbonden, dat
de kans groot is, dat de bevaarbaarheid van de rivier meer bovenwaarts
nadeelig wordt beinvloed.
§ 3. De bouw van een stuw, Een voldoende vaardiepte ter plaatse
van de rivierkruising is een der eerste eischen, waaraan de te ontwe’rpen
vaarweg zal hebben te voldoen. Is een voldoende diepte niet aanwezig, dan
verliest het kanaal een groot deel van zijn waarde.
Voorts is te streven naar een oplossing voor de rivierkruising, waardoor
de aanwezigheid van baggermolens in en tusschen de havenmonden —
waardoor de scbeepvaart zeer wordt bemoeilijkt — zooveel mogelijk wordt
beperkt.
Ten aanzien van de noodige diepte in den rivierovergang moet zekerheid
bestaan, welke door uitvoering van het ontwerp van de StaatscommissieLIMBURG niet kan worden verkregen. Zooals in de vorige paragraaf werd
aangetoond, zijn ten aanzien van dit punt bij het volgen van haar voorstel
teleurstellingen te verwachten, terwijl bovendien veelal baggermolens in den
rivierovergang en in de havenmonden werkzaam zullen moeten zijn, die
— het kan niet anders — een ernstige belemmering voor de scbeepvaart
zullen opieveren.
Het aangewezen middel om te alien tijde over de noodige vaardiepte
te beschikken, is de bouw van een stuw beneden de rivierkruising, waardoor
de mogelijkheid bestaat, bij geringen afvoer van de rivier, het peil kunstmatig te verhoogen.
Indien de rivier, zoolang daaraan behoefte bestaat, wordt opgestuwd,
is het niet noodig den bodem van de rivier ter plaatse van de rivierkruising
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te verlagen. Mits tot voldoende hoogte wordt opgestuwd, kan zelfs met een
geringere bodemdiepte ten opzichte van M,R. of Gl.W. worden volstaan,
dan op de niet opgestuwde gedeelten van de rivier voorkomt, Als gevolg
hiervan is het zelfs mogelijk om het zomerbed van de rivier ter plaatse en
bovenwaarts van de stuw een grootere breedte te geven, dan elders voorkomt.
Hierdoor wordt de verhouding tusschen de breedte van de rivier en de
wijdte van de havenmonden gunstiger. Aan een groote breedte van de
rivier zijn bovendien nog andere voordeelen verbonden, welke in de volgende
paragraaf behandeld worden.
In verband met een en ander verdient het aanbeveling de rivier boven¬
waarts van de stuw een grootere breedte te geven dan elders wordt aangetroffen,
Zooals ook de Staatscommissie-LlMBURG opmerkt, zijn de zandverplaatsingen langs den bodem onzer rivieren het grootst bij hooge waterstanden, omdat dan de stroomsnelheid het grootst is. Alsdan is het
doorstroomingsprofiel van het boven de stuw gelegen riviergedeelte
ongeveer even groot als dat van het gedeelte van de rivier, dat nimmer
onder den invloed van de stuw staat (de bodembreedte is grooter, de diepte
echter is geringer). Bij hooge waterstanden is dus geen zandnederzetting
boven de stuw te verwachten.
Bij geringen afvoer daarentegen wordt ten gevolge van de opstuwing
het doorstroomingsprofiel vergroot en dus de stroomsnelheid geringer.
Het zand, dat wordt afgevoerd in tijden, dat de rivier wordt opgestuwd,
zal zich dus afzetten in dat gedeelte van de rivier, dat onder den invloed
van de stuw staat.
Dit zand zal een profielsvernauwing ten gevolge
hebben, welke echter, waar zij in het opgestuwde riviergedeelte zal optreden,
geen hinder voor de scheepvaart zal opleveren.
Verwacht mag worden, dat dit zand, althans gedeeltelijk, op natuurlijke
wijze zal worden opgeruimd, zoodra de stuw geheel geopend is. Indien het
noodig mocht blijken een gedeelte van het zand, dat zich in de rivier afzet,
weg te baggeren, bestaat hiertegen in dit geval geenerlei bezwaar, omdat;
a. de rivier breed is en dus de aanwezigheid van baggervaartuigen in
de rivier geen noemenswaardigen hinder voor de scheepvaart oplevert;
h. het een uitzondering zal zijn, indien juist ter plaatse van den
havenmond zal moeten worden gebaggerd (het zand zal zich meer boven¬
waarts neerzetten);
c. het baggerwerk geleidelijk en dus met kleine eenheden kan geschieden.
Dit laatste biedt het voordeel, dat het baggerwerk goedkoop zal kunnen
zijn en wellicht baten zal kunnen afwerpen, omdat voor het zand, dat
opgebaggerd wordt bij een continu baggerbedrijf gemakkelijk afzet zal
kunnen worden gevonden.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het gevolg van den aanleg van een
stuw zal zijn, dat de zandnederzetting in en tusschen de havenmonden veel
geringer zal wezen, omdat:
1°, zoolang de rivier wordt opgestuwd, het zand, of althans het
grootste gedeelte hiervan, zich in het riviergedeelte boven de havenmonden
zal neerzetten;
2°. ter plaatse van de rivierkruising de rivier een diepte heeft, welke
niet grooter is dan die van de onmiddellijk aangrenzende vakken;
3°. de verhouding tusschen de breedte der rivier en de wijdte der
havenmonden zooveel gunstiger zal zijn.
1) De bovenwaartsche grens van het riviergedeelte, dat onder invloed van de
stuw staat, hangt af van den waterafvoer der rivier en zal dus telkens veranderen. In
verband hiermede en aangezien de opstuwing geleidelijk benedenwaarts naar de stuw
toeneemt, zal de zandneerzetting zich over een lang riviervak verdeelen.
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Mils men de stuw zoodanig inricht, dat de rivier, zoo noodig, boven
het normale stuwpeil kan worden opgestuwd, zal van onvoldoende diepte in
den rivierovergang geen sprake kunnen zijn.
§ 4, Bijkomende voordeelen van den bouw van een stuw; stuwpcil, Zooals reeds in de vorige paragraaf werd medegedeeld, opent de
stuw de mogelijkheid om het zomerbed te verbreeden. Een breed zomerbed
biedt vergeleken bij een smal zomerbed de volgende voordeelen:
1°. sleepen, waarvan grootere schepen deel uitmaken, die uit de
richting Arnhem komen, kunnen gemakkelijker de voorhaven binnenvaren,
omdat zij in de gelegenheid zullen zijn op de rivier te zwaaien;
2°, de plaatselijke vernauwing van het doorstroomingsprofiel ter
plaatse van de hooge havendammen tijdens hooge waterstanden zal minder
groot zijn;
3°. er is minder kans op aanvaring, indien een stroomafwaarts varend
schip een de rivier kruisende sleep ontmoet;
4°. de verhouding tusschen de breedte van de rivier en de wijdte van
de havenmonden zal gunstiger zijn (hierop werd reeds eerder gewezen],
De hoogte, waartoe gestuwd zal moeten worden, hangt af van de
eischen, welke ten aanzien van de beschikbare vaardiepte zijn te stellen
en voorts van de breedte van het zomerbed. Bij een breedte van het zomer¬
bed van 180 M, kan men bij een opstuwing tot 1,50 M. H- M.R, rekenen op
een vaardiepte van 4 M., bij een opstuwing tot 1,80 M, + M.R. op een
vaardiepte van 4,30 M.
Het is raadzaam de stuw zoodanig in te richten, dat zij eenigszins
hooger kan opstuwen, opdat de scheepvaart geen moeilijkheden zal ondervinden, indien eens tijdelijk een abnormaal groote aanzanding mocht
optreden. Voorloopig is een normaal stuwpeil van 1,50 M. + M.R. en een
maximum stuwpeil van 2,50 M. + M.R. aangenomen.
§ 5, Digging van de havenmonden ten opzichte van elkander, De
aanleg van een stuw opent de mogelijkheid om de rivier plaatselijk zoo
breed te maken, dat sleepen op de rivier kunnen opdraaien. Een gevolg
hiervan is, dat een oplossing, waarbij de beide voorhavens op verschillende
punten in de rivier uitmonden, toepassing zal kunnen vinden.
In verband hiermede zal de vraag zijn te beantwoorden, of aan laatstgenoemde oplossing dan wel aan eene, waarbij de voorhavens tegenover
elkander zijn gelegen, de voorkeur zal zijn te geven.
Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt.
Indien de beide voorhavens juist tegenover elkander gelegen zijn en
de eisch wordt gesteld, dat er tijdens hooge waterstanden geen stroom
dwar.s over de havens trekt, dan moet het winterbed ter plaatse van de
havendammen nagenoeg geheel worden afgesloten. De hieraan verbonden
bezwaren, welke geringer zijn naar mate het zomerbed breeder is, werden
hiervoor behandeld.
Indien daarentegen de beide havens op verschillende punten in de
rivier uitmonden en men deze op een zoodanige plaats ontwerpt, dat aan
de overzijde een breed winterbed wordt aangetroffen, dan doet zich het
Tiezwaar, dat bij hooge waterstanden een bijzonder sterke stroom door het
zomerbed trekt, niet voor.
Liggen de beide havenmonden tegenover elkander, dan komt ter
plaatse van den rivierovergang aan weerszijden van de rivier een plaatse¬
lijke verbreeding van het zomerbed voor, terwijl bij een oplossing, waarbij
de voorhavens niet juist tegenover elkander liggen, de plaatselijke veibreeding van het zomerbed der rivier slechts aan een zijde aanwezig is.
Als gevolg hiervan zal in het laatste geval de stroomverlpmming en dus
de zandafzetting, welke ter plaatse van de rivierkruising optreedt, ge¬
ringer zijn.
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Door de voorhavens niet tegenover elkander te doen uitmonden, wordl
het bezwaar ontgaan, dat op een punt der rivier vaartuigen uit vier
richtingen samenkomen en elkander kruisen,
Zooals uit het bovenstaande volgt, is een oplossing, waarbij de beide
voorhavens op verschillende punten in de rivier uitmonden, in vele opzichten
te verkiezen boven een, waarbij de havenmonden tegenover elkander zijn
gelegen, Doch daartegenover staat, dat deze eerste oplossing bezwaren
heeft, welke aan de laatste oplossing niet zijn verbonden.
In de eerste plaats toch zal, bij een oplossing met ten opzichte van
elkander verschoven havenmonden, een riviervak van den vaarweg van de
Waal naar Amsterdam deel uitmaken, hetgeen het varen bij duisternis en
mist bemoeilijkt.
In de tweede plaats is de afstand tusschen de voorhavens grooter,
hetgeen bezwaar oplevert, indien de vaartuigen, welke te zamen een sleep
vormen, niet gelijktijdig van de eene haven naar de andere kunnen worden
vervoerd,
Voorts is aan een oplossing, waarbij de beide havenmonden tegenover
elkander zijn gelegen, het voordeel verbonden, dat het mogelijk zal zijn
om tijdens geringen afvoer der rivier, wanneer dus de stroomsnelheid op
de opgestuwde rivier gering zal zijn, de rivier dwars over te steken.
Waar door de geraadpleegde deskundigen op scheepvaartgebied bepaaldelijk de voorkeur werd gegeven aan tegenover elkander gelegen
havenmonden, is bij het maken van de plannen op de toepassing hiervan
gerekend,
§ 6. De voorhavens. De voorhavens zijn ontworpen in den geest, als
aanbevolen door de Staatscommissie-LlMBURG,
Intusschen is met het
oog op de grootere afmetingen der schepen, waarop wordt gerekend, de
mond 20 M. wijder ontworpen. Bovendien is een 100 M. grootere lengte
voor elk der voorhavens aangenomen.
De wijdte van de havens, gemeten in de bodemlijn van de rivier,
bedraagt dus met inbegrip van de afronding van den benedenstroomschen
havenhoek 295 M, Ter hoogte van den waterspiegel bedraagt deze wijdte
ongeveer 15 M, meer,
Landwaarts vermindert de breedte geleidelijk, zoodat op ongeveer
500 M, afstand van de zomernormaallijn de voorhavens de normale bodembreedte, zijnde 100 M„ verkrijgen,
De geheele lengte van elk der voorhavens bedraagt 1100 M.
In navolging van de Staatscommissie-LlMBURG is aan den bovenstroomschen havenhoek een strekdam ter lengte van 50 M. ontworpen,
met het doel bij het invaren aan een sleepboot gelegenheid te geven om
de gesleepte vaartuigen nog eenigszins in bovenwaartsche richting op te
trekken, Mocht later blijken, dat de havenmonden te nauw zijn, dan kan
door opruimen dezer strekdammen op snelle wijze aan dit bezwaar worden
tegemoet gekomen.
De aslijnen der havenmonden zijn eenigszins stroomafwaarts gericht.
De grootte van den hoek tusschen de havenmonden en de zomernormaallijn
der rivier bedraagt bij de verschillende ontwerpen ten minste 68° en ten
hoogste 78°.
§ 7. Het stuwcomplex, Omtrent de afmetingen van de stuw, het
aantal en de afmetingen der daarnaast te bouwen schutsluizen, de af¬
metingen der toegangskanalen dier sluizen en de maatregelen, welke zullen
zijn te treffen, opdat de scheepvaart geen hinder zal ondervinden van de
uitvoering der werken, zal eventueel overleg moeten worden gepleegd met
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart,
1)

Zie bijlagen R. en U.
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In verband hiermede en opdat ook de belanghebbenden bij de vaart
langs Neder-Rijn en Lek geen reden zullen kunnen hebben tot bet uiten
van gegronde klachten, zijn ten aanzien van een en ander voorloopig de
hieronder vermelde hooge eischen aangenomen, waarbij rekening is gehouden met hetgeen door de Nederlandsche Gedelegeerden bij de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart voor bet laterale kanaal in den Elzas werd
wenscbelijk geoordeeld:
1°. de stuw mag niet worden gebouwd in bet zomerbed van de
bestaande rivier, docb moet zoodanig zijn gelegen, dat de scbeepvaart
geenerlei binder ondervindt van de uitvoering der werken;
2°, bij de stuw moeten worden gebouwd twee schutsluizen, elk wijd
25 M,, waarvan een met een nuttige schutkolklengte van 260 M. en de
andere met een nuttige schutkolklengte van 130 M.;
3°, de toeleidingskanalen naar de sluizen moeten een bodembreedte
hebben van 75 M., terwijl de lengte moet bedragen 1000 M. boven de
sluizen en 600 M, beneden de sluizen;
4°, de diepte van de slagdrempels van de sluizen moet overeenkomen
met de doorgaande vaardiepte, welke als gevolg van de op bladz, 19
bedoelde verbetering van de rivier wordt verwacht, daarbij rekening
houdende met een mogelijke verlaging, ten gevolge van baggerwerken, van
den rivierbodem en dus van bet GLW. beneden de stuw. In verband hier¬
mede zijn de slagdrempels ontworpen op 4,20 M, — GLW,
Voorloopig is aangenomen, dat de afsluiting der stuwopeningen zal
geschieden door middel van groote schuiven met vaste rollen, zoodanig,
dat elke doorvaartopening slechts een schuif verkrijgt, omdat dit van de
systemen, waarbij de grootst bereikbare bedrijfszekerheid wordt verkregen,
bet goedkoopste is. Bij toepassing van dit soort schuiven is bet om technische
redenen niet wel mogelijk de wijdte der openingen grooter dan 45 M, te
maken,
De stuw is zoodanig ontworpen, dat de schuiven in de scheepvaartopeningen kunnen worden opgetrokken tot 9 M, boven den hoogsten
waterstand,
Opdat, indien dit gewenscht mocht worden, ook door de sluizen gevaren
zal kunnen worden bij geopende stuw, zijn de sluizen opgetrokken tot boven
den hoogsten waterstand.
Langs de sluizenkanalen zijn dammen ontworpen tot boven den
hoogsten waterstand ten einde te voorkomen, dat bij hooge standen een
voor de scbeepvaart hinderlijke stroom min of meer dwars over de kanalen
zal trekken,
Zooals blijkt uit de kostenbegrootingen van het kanaal door de
Geldersche Vallei en van het kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede_Tiel
(zie bijlagen 9 en 10), zijn de ramingcijfers voor een stuw met bijbehoorende
sluizen en grondwerken hoog. Het stuwcomplex beneden Wageningen en
dat beneden Wijk bij Duurstede worden begroot op achtereenvolgens
/ 7 100 000 en / 7 300 000.
Tegenover deze kosten staan echter groote besparingen, welke het
gevolg zijn van den stuwaanleg (zie Hoofdstuk VIII, § 9, en Hoofdstuk IX,
§ 9), welke bij het Geldersche Valleiplan op / 2 000 000, en bij het plan
Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel op f 3 300 000 worden geraamd'.
Wanneer men deze besparingen in mindering brengt, bedragen de kosten
van de stuwcomplexen f 5 100 000 voor het complex beneden Wageningen
en / 4 000 000 voor het complex beneden Wijk bij Duurstede.
§ 8, Kruising der rivier te of nabij Vreeswijk, Terwijl in het tijdvak
1911—1920 het verhang bij middelbaren rivierstand te Wageningen 11,6 en
Zie bijlagen R. en U,
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te Wijk bij Duurstede 11,5 c.M. per K.M. bedroeg, was in ditzelfde tijdvak
bet verhang bij halftij te Vreeswijk slechts 5,3 c.M, per K.M, Het kleine
verhang te Vreeswijk gaat gepaard met een geringe stroomsnelheid en dus
met een groot doorstroomingsprofiel. De geringe stroomsnelheid zoowel als
het groote doorstroomingsprofiel zijn als voordeelen aan te merken,
Het groote doorstroomingsprofiel van het riviervak nabij Vreeswijk is
niet alleen aanwezig ten gevolge van een groote diepte, maar tevens ten
gevolge van een groote breedte, De normaalbreedte te Vreeswijk bedraagt
thans 163 M„ die te Wijk bij Duurstede 137 M. en die te Wageningen 130 M.
Op de diepte te Vreeswijk, welke beteekenend grooter is dan die te
Wijk bij Duurstede of Wageningen, wordt hierna teruggekomen.
Werd hiervoor aangetoond, dat onder normale omstandigheden het
verhang te Vreeswijk klein is en veel geringer dan dat te Wijk bij Duurstede
en Wageningen, bij geringen afvoer der rivier, welke met lage waterstanden
gepaard gaat, is dit in nog veel sterkere mate het geval,
Terwijl het gemiddelde verhang over de zomerhalfjaren 1911—1920
tusschen Vreeswijk en Jaarsveld 5,3 c.M. per K.M. bedroeg, was dit verhang
gedurende het zomerhalfjaar van het droge jaar 1921 slechts 2,4 c.M, per
K.M, Dit kleine verhang is een gevolg van het geringe verschil in waterhoogte tusschen den waterstand te Vreeswijk en den gemiddelden zeestand.
Gedurende genoemd zomerhalf jaar was de gemiddelde waterstand te
Vreeswijk slechts 0,68 M, boven N.A.P.
Het kleine verhang, dat bij geringen afvoer van de rivier optreedt, moet,
gepaard gaan met geringe stroomsnelheid en dus een doorstroomingsprofiel,
dat in verhouding tot den afvoer zeer groot is.
Hoeveel gunstiger de toestand te Vreeswijk in een droog jaar is dan
te Wijk bij Duurstede en Wageningen, blijkt wel hieruit, dat in het zomerhalfjaar van 1921 het gemiddelde verhang was:
tusschen Vreeswijk en Jaarsveld . 2,4 c.M,/K.M,;
tusschen Wijk bij Duurstede en Culenborg. 9,7 c.M./K.M,;
tusschen Lekskensveer en Grebbe. 11 c.M./K.M.
In het droge zomerhalf jaar 1921 was dus het gemiddelde verhang te
Vreeswijk minder dan 14 van dat te Wijk bij Duurstede,
Ten gevolge van de nabijheid der zee zal dus bij geringen afvoer van
de bovenrivier het doorstroomingsprofiel van de rivier te Vreeswijk zeer
veel grooter zijn dan dat te Wijk bij Duurstede of Wageningen.
Het geringe verhang, dat te Vreeswijk aanwezig is, gaat geleidelijk
over in het normale verhang, dat te Wijk bij Duurstede optreedt, Een gevolg
hiervan is, dat de stroomsnelheid tusschen Wijk bij Duurstede en Vreeswijk
geleidelijk afneemt, hetgeen zandnederzetting ten gevolge heeft, De bovenwaartsche grens van het riviergedeelte, waar de stroomsnelheid geleidelijk
vermindert, hangt af van den waterafvoer van de rivier en eenigszins van
de hoogte van den zeewaterspiegel en zal dus telkens veranderen.
In verband hiermede, en aangezien vermindering van de stroomsnelheid
geleidelijk optreedt, zal de zandnederzetting zich over een groot gedeelte
der rivier verdeelen, ongeveer zooals dit het geval is bij een opgestuwde
rivier. Baggert men het zand, dat zich boven Vreeswijk heeft afgezet, weg,
dan behoeft men voor aanzanding in het gedeelte van de rivier nabij de
havenmonden niet te vreezen.
Van het baggerwerk, dat sedert tal van jaren in de Lek heeft plants
gehad, is verlaging van den waterstand het gevolg geweest. Het zomerhalftij
te Vreeswijk was in het 10-jarig tijdvak 1911—1920 0,23 M. lager dan in
het 10-jarig tijdvak 1901—1910,
Indien ook in de toekomst, gelijk vroeger geschiedde, baggerwerk op
groote schaal in de Lek mocht worden uitgevoerd, zal dit een verdere ver-
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laging van den waterstand te Vreeswijk ten gevolge hebben. Deze waterstand
is intusschen thans reeds zoo laag, dat, aangezien toch steeds eenig verhang
tusschen Vreeswijk en de zee zal blijven bestaan, een beteekenende verlaging van den waterspiegel wel niet meer te verwachten zal zijn,
Intusschen zij opgemerkt, dat bier, waar de constante gemiddelde water¬
spiegel van de zee zich doet gevoelen, zich de gunstige omstandigheid voordoet, dat elke verlaging van den waterspiegel een merkbare vermindering
van bet verhang en dus vergrooting van bet natte dwarsprofiel van de rivier
ten gevolge zal hebben.
Uit al bet bovenstaande volgt, dat bet doorstroomingsprofiel van de Lek
bij Vreeswijk beteekenend grooter is dan dat van de Lek te Wijk bij Duurstede of van den Neder-Rijn te Wageningen. In weerwil van de grootere
breedte, die de rivier te Vreeswijk heeft, is de diepte daar grooter dan bij
Wijk bij Duurstede of Wageningen.
Zooals blijkt uit de staatjes, voorkomende op bladzijden 79 en 80 van
bet Verslag der Staatscommissie-LlMBURG, en voorts uit de niet vermenigvuldigde bijlage 11 van dit Verslag is van October 1919 tot September 1922,
in welk tijdvak geen baggerwerk tot diephouding van den rivierovergang
voor bet Merwedekanaal werd uitgevoerd, de diepte ter plaatse van de
rivierkruising te Vreeswijk slechts zeer weinig afgenomen. De gemiddelde
diepte ter plaatse van de kruising bedroeg in September 1922 4,23 M. onder
Gl.W. 1908, hetgeen overeenkomt met rond 2,80 M. — N.A.P.
Volgens de jongste periodieke oppeiling op de rivier de Lek was
de gemiddelde diepte ter plaatse van de rivierkruising te Vreeswijk in
April 1926 4,18 M.—Gl.W. 1923, hetgeen overeenkomt met 3,23 M.—N.A.P.
De toestand was toen dus nog beteekenend gunstiger dan in bet tijdvak
1920—1922 en dit in weerwil van de omstandigheid, dat in bet tijdvak
1920—1926 ter plaatse van de rivierkruising niet gebaggerd werd.
De zoo bijzonder gunstige toestand van de rivierkruising is toe te
schrijven aan de groote hoeveelheden baggerwerk, die door zandleveranciers
in de rivier boven Vreeswijk verricht werden. Deze bedroegen in 1922
388 000 ML, in 1923 297 000 ML, in 1924 209 000 ML en in 1925 224 000 ML
Het laagwater aan de peilschaal te Vreeswijk daalde gedurende bet
tijdvak 1911—1920 op dagen, dat de waterstand te Nijmegen niet lager
was dan 0,20 M. — Gl.W. 1908, gedurende slechts gemiddeld 1 dag per
jaar lager dan 0,64 M. + N.A.P.
Bij een waterstand van 0,20 M. — Gl.W. kunnen schepen, met een
diepgang van 3 M., op de Waal nog juist volgeladen varen. Er kan thans
dus worden volstaan met een bodemdiepte van den rivierovergang te
Vreeswijk van 3,20 M.
beneden den stand van 0,64 + N.A.P,, dat is dus
rond 2,55 M. — N.A.P., dus met een bodemdiepte, welke geringer is dan
de gemiddelde bodemdiepte, welke, nadat er 3 jaar niet gebaggerd was,
in September 1922 op de rivierkruising Vreeswijk—Vianen voorkwam.
In 1926 was de overdiepte zelfs 0,70 M.
In April 1926 was de gemiddelde diepte in den rivierovergang te
Vreeswijk 4,18 M. onder Gl.W. 1923. Bij het vaststellen van dit Gl.W. is
uitgegaan van de laagwaterstanden. Tijdens halftij was de beschikbare
diepte dus nog beteekenend grooter. Rekent men, dat op den duur de
vaardiepte op de Waal en den Duitschen Rijn 4,30 M. zal kunnen worden,
dan blijkt dus, dat aan de bij dien diepgang op den Duitschen Rijn en
de Waal benoodigde diepte ter plaatse van den rivierovergang te Vreeswijk
zelfs bij laagwater slechts zeer weinig ontbreekt.
1) Het gemiddelde van middelbaren vloed en eb gedurende de jaren 1911—1920
was 1,61 M. + N.A.P, Gedurende de maanden, dat in het tijdvak 1921—1925 de waterstand te Arnhem ongeveer overeenkwam met Gl. W, 1923, was de gemiddelde waterstand
te Vreeswijk 1,08 M. + N.A.P.
Waarbij is gerekend op 0,30 M. water onder de kiel.
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In verband met een en ander mag verwacht worden, dat door baggerwerk in den bestaanden rivierovergang te Vreeswijk zonder bezwaar een
diepte zal kunnen worden verkregen, die ook in de toekomst voldoende
zal zijn.
Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat een nieuwe rivierkruising
onder ongunstigere omstandigheden dan de bestaande zal verkeeren. Integendeel, de nieuwe kruising is nog 1,5 K.M. meer benedenwaarts gelegen, wat
op zich zelf als een gering voordeel is aan te merken, Zandnederzetting
ter plaatse van de rivierkruising en in de havenmonden zal niet behoeven
te worden gevreesd, indien, evenals tegenwoordig geschiedt, bet door de
rivier afgevoerde zand, voordat bet de rivierkruising bereikt heeft, weggebaggerd wordt.
Ten slotte is aan een rivierkruising te of nabij Vreeswijk bet voordeel
verbonden, dat, indien eens onverboopt tijdens laagwater een scbip mocbt
vastgeraken, bet bij boogwater zijn reis zal kunnen vervolgen.
Zooals uit al bet bovenstaande volgt, beboeft, indien de rivierkruising
beneden Vreeswijk plaats beeft, niet op den bouw van een stuw te worden
gerekend,
De toestand is te Vreeswijk om de volgende redenen veel gunstiger
dan te Wijk bij Duurstede of Wageningen;
1°, bet zomerbed der rivier beeft te Vreeswijk een grootere breedte;
de normaalbreedte te Vreeswijk bedraagt 163 M., die te Wijk bij Duurstede
137 M. en die te Wageningen 130 M.; bij de verdere rivierverbetering kan
de breedte te Vreeswijk onveranderd blijven, dock zal de normaalbreedte
te Wijk bij Duurstede en Wageningen nog slechts 100 M. bcdragen;
2°. de natuurlijke diepte der rivier, voornamelijk bij geringen afvoer
van de bovenrivier, is te Vreeswijk veel grooter dan te Wijk bij Duurstede
of Wageningen;
3°, uit een rivierkundig oogpunt bestaat geen bezwaar tegen bet uitvoeren van baggerwerk in bet gedeelte van de rivier, dat staat onder den
invloed van de constante gemiddelde boogte van den zeespiegel;
4°, de stroomsnelbeid is te Vreeswijk geringer dan op de bovenrivier.
Indien de rivierkruising nabij Vreeswijk plaats heeft, verdient bet aanbeveling de voorhavens in te richten als in § 6 werd aanbevolen voor bet
geval, dat de rivierkruising te Wijk bij Duurstede of Wageningen geschiedt.
§ 9, Conclusies, Het vorenstaande kan als volgt worden samengevat.
Indien de rivierkruising plaats heeft nabij Wijk bij Duurstede of
Wageningen, is het noodig om in de rivier beneden de plaats van kruising
een stuw te bouwen, omdat, zoo dit niet geschiedt;
1°. in de havenmonden en in de rivierkruising veelal baggermolens
aanwezig moeten zijn, die de scheepvaart ten zeerste zullen bemoeilijken;
2°. ook indien veel gebaggerd wordt, nog geenerlei zekerheid bestaat,
dat ter plaatse van de rivierkruising steeds over voldoende vaardiepte kan
worden beschikt, en
3°. de kans groot is, dat, ten gevolge van het aanhoudend baggeren
ter plaatse van den rivierovergang, de bevaarbaarheid van de rivier meer
bovenwaarts nadeelig zal worden beinvloed.
Indien de rivierkruising nabij of beneden Vreeswijk plaats heeft, is de
bouw van een stuw niet noodig, omdat ten gevolge van het kleine verhang,
dat de rivier alhier heeft, het natte dwarsprofiel der rivier, in het bijzonder
bij geringen afvoer van de bovenrivier, zeer veel grooter is dan meer boven¬
waarts. Door het uitvoeren van baggerwerk bovenwaarts van Vreeswijk zal
aanzanding van den rivierovergang en de havenmonden beneden Vreeswijk
kunnen worden ontgaan, of althans tot een minimum kunnen worden

27
beperkt, zonder dat dit een merkbaar nadeeligen invloed op bet hooker
gelegen gedeelte van de rivier heeft,
Aan toepassing van een stuw te Wijk bij Duurstede of Wageningen is
bet bezwaar verbonden, dat de doorgaande riviervaart tusscben Rotterdam
en Arnbem bij gesloten stuw een sluis zal moeten passeeren, waartegenover
staat, dat tijdens geringen afvoer van de rivier bet riviervak boven de stuw
over 20 a 25 K,M. lengte een gemakkelijker vaarweg zal bieden,
De bouw van een stuw maakt overleg met de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart noodig, Aangezien bezwaarlijk tot vaststelling van een plan
tot onteigening kan worden overgegaan, alvorens bekend is, dat bet overleg
met deze Commissie tot bet gewenscbte resultaat leidt, is be( niet onmogelijk, dat de uitvoering van een plan, waarvoor de bouw van een stuw noodig
is, uit dien boofde vertraging ondervindt,
Aangezien de aanwezigbeid van een stuw eenigen binder voor de
scbeepvaart op Neder-Rijn en Lek zal veroorzaken, en derhalve zoo goed
als zeker oppositie van belanghebbenden bij deze scbeepvaart zal ten gevolge
bebben, en ook met bet oog op de bierboven vermelde kans van vertraging
van den aanleg der werken, verdient een rivierkruising beneden Vreeswijk
de voorkeur boven een rivierkruising op een hooger gelegen punt der
rivier,

') Zooals blijkt uit § 8 van Hoofdstuk V van het Verslag van de StaatscommissieLimburG is ook deze Commissie van oordeel, dat een rivierovergang te Vreeswijk de voor¬
keur verdient boven een rivierovergang te Wijk bij Duurstede,

HOOFDSTUK IV.
DE ZUIDERZEEWERKEN.
§ 1, Inleiding. Bij artikel 4 van de wet van 29 Juni 1925 [Staatsblad
n°. 306), betreffende maatregelen en werken noodig tot voorziening in de
belangen van de landsverdediging in verband met de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, wordt bepaald, dat voorzieningen worden getroffen, ten einde bet voor bestaande duurzame verdedigingsstellingen
benoodigde inundatiewater te kunnen betrekken uit de Noordzee bij
I Jmuiden,
Deze voorzieningen worden in de genoemde wet niet nader omschreven.
Intusschen blijkt uit de bij die wet behoorende Memorie van Toelichting,
dat tot de in artikel 4 bedoelde voorzieningen behoort een afsluiting van
bet I Jmeer, in den geest als wordt aanbevolen in bet rapport der Commissie,
ingesteld bij bescbikking van den Minister van Waterstaat van 17 April
1919, La, B,, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van
bet IJ,
Volgens de denkbeelden van deze Commissie zal de nieuwe oostelijke
afsluiting van bet IJ bestaan uit een afsluitdijk met de noodige sluizen,
loopende van Muiderberg naar de Nes, benoorden Uitdam. Het op deze
wijze afgesloten gedeelte van de tegenwoordige Zuiderzee
bet IJmeer
zal door gedeeltelijke opruiming van den bestaanden afsluitdijk bij Schellingwoude en de daarin gelegen Oranjesluizen in open verbinding worden
gebracht met het IJ voor Amsterdam en dus met den boezem van het
Noordzeekanaal.
Bij inpoldering van den zuidoostelijken Zuiderzeepolder volgens het
voorloopig daarvoor aangenomen plan, dat tot grondslag heeft gediend bij
het maken van de nieuwe begrooting van kosten der afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, zal ter voorziening in de belangen van de
afwatering en scheepvaart langs de zuid- en oostzijde van dien polder een
ringkanaal worden aangelegd. Dit ringkanaal begint bij het IJmeer te
Muiderberg, loopt geheel buiten de bestaande kustlijn tot voorbij den mond
van de Eem en verkrijgt twee verbreede gedeelten — hierna de Eemmeren
genoemd —, een langs de Gooische kust tusschen Muiderberg en Huizen
en een tweede buiten den mond van de Eem,
Met het oog op de belangen van de landsverdediging zal het noodig
zijn werken uit te voeren om te kunnen beletten, dat het ten behoeve van
het stellen der inundaties op het IJmeer ingelaten water naar de Eem¬
meren afvloeit, ^)
Ten behoeve van de scheepvaart zal in het IJmeer en in de beide
Eemmeren een vaargeul moeten worden gebaggerd, welke, zoo geen rekening
wordt gehouden met een kanaalverbinding van Amsterdam met den Rijn,
voor schepen tot 300 ton laadvermogen geschikt zal moeten zijn, terwijl de
in het vorig lid bedoelde te ’ Muiderberg te maken werken in dat geval
zoodanig moeten zijn ingericht, dat vaartuigen van deze grootte kunnen
passeeren,
Uit het bovenstaande volgt, dat, nadat de genoemde werken voltooid
zullen zijn, het mogelijk zal zijn om, zonder een schutsluis te passeeren,
van Amsterdam tot Amersfoort door te varen.
1)

Zie § 4 van Hoofdstuk VIII,
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Dit is een omstandigheid, welke van groote beteekenis is, indien mocht
worden besloten tot den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei,
Het zal toch in dat geval slechts noodig zijn om
1°. aan de geul door de IJ- en Eemmeren, benevens aan de sluis of
sluizen te Muiderberg en de brug over het ringkanaal te Huizen ruimere
afmetingen te geven;
2°. de voorzieningen te treffen, noodig om een veilige vaart met
Rijnschepen fangs genoemde meren te verzekeren. *)
§ 2, Tijdstip waarop de aisluiting van de IJ- en Eemmeren tot stand
zal zijn gekomen, Het tempo, waarin de Zuiderzeevrerken zullen -worden
uitgevoerd, is, voor zoover betreft den Afsluitdijk der Zuiderzee en den
Wieringermeerpolder, vastgelegd, daar in de Memorie van Toelichting, behoorende bij de wet van 25 Mei 1926 {Staaisblad n°. 150], wordt medegedeeld, dat deze beide werken krachtig zullen worden ter hand genomen.
Daar de voorbereidingen zoover gevorderd zijn, dat in het voorjaar van 1927
deze werken met kracht kunnen worden aangevat en de daarvoor benoodigde tijdsduur door den dienst der Zuiderzeewerken wordt geraamd op
8 jaren, mag verwacht worden, dat, indien zich geen onvoorziene tegenspoeden voordoen, deze werken einde 1934 voltooid zullen zijn.
Omtrent het tijdstip, waarop de afsluiting van de IJ- en Eemmeren
zal worden tot stand gebracht, is nog niets bepaald.
Waar de belangen van Amsterdam eischen, dat de nieuwe vaarweg tusschen Amsterdam en den Rijn zoo spoedig mogelijk in gebruik zal kunnen
worden genomen, zal het, indien de keuze mocht vallen op een kanaal
door de Geldersche Vallei, noodig zijn, dat voor de Zuiderzeewerken een
werkprogramma wordt vastgesteld, waarbij er op gerekend wordt, dat de
dijken en sluizen, welke de afsluiting van de IJ- en Eemmeren vormen,
zoo spoedig mogelijk voltooid zijn.
Wordt een dergelijk werkprogramma gekozen, dan zal waarschijnlijk
in 1932 met den bouw der sluizen in de IJmeerafsluiting kunnen worden
aangevangen.
Daar het geen aanbeveling verdient de grondwerken voor de I Jmeer¬
afsluiting ter hand te nemen, voordat de afsluitdijk van de Zuiderzee is
voltooid, zal met deze grondwerken niet voor 1935 kunnen worden begonnen. Voor de uitvoering van deze werken wordt door den dienst der
Zuiderzeewerken een tijdvak van 2 a 3 jaren noodig geacht, zoodat zij,
indien geen teleurstellingen worden ondervonden, einde 1937 gereed zullen
kunnen zijn.
Wordt dadelijk na de voltooiing van den Afsluitdijk van de Zuiderzee
aangevangen met de uitvoering van de werken van den zuidoostelijken
polder, dan zal volgens het voor het maken van dezen polder opgemaakte
werkprogramma ook de boezemdijk langs de Eemmeren einde 1937 gereed
kunnen zijn.
Hetzelfde zal het geval kunnen zijn, indien een in overweging zijnd
denkbeeld om den zuidoostelijken en den zuidwestelijken Zuiderzeepolder
tot een polder te vereenigen, tot uitvoering mocht komen.
Indien echter het eerst met den zuidwestelijken polder zou worden
begonnen, zou de boezemdijk langs de Eemmeren als deel van de omringing
van den zuidoostelijken polder eerst later behoeven te worden aangelegd,
en zou deze, zoo in verband met den kanaalaanleg een bespoedigde uit¬
voering noodig wordt, als afzonderlijk werk dienen te worden gemaakt en
aan de IJsselmeerzijde van een tijdelijke verdediging tegen afslag moeten
worden voorzien.

Zie § 4 van Hoofdstuk VIII.
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§ 3. Beschouwingen van geldelijken aard, Volgens mededeeling van
den Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken worden de kosten van het
maken van een nieuwe afsluiting van het IJ tusschen Muiderberg en
De Nes, het opruimen van de werken te Schellingwoude en het verruimen
van het buiten-IJ bij de tegenwoordige prijzen geraamd op /II 000 000,
Rekent men dan nog voor den dijk langs de Eemmeren op / 3 000 000,
dan komt men tot een bedrag van / 14 000 000,
Het besluit, dat een kanaal door de Geldersche Vallei zal worden
gemaakt, kan dus ten gevolge hebben, dat het eerder genoemde bedrag van
/ 14 000 000, vertegenwoordigende een rente van / 600 000 a / 700 000 per
jaar, vele jaren eerder zal moeten worden besteed, dan anders het geval
zou zijn geweest,
Wei is waar, zijn er redenen ’) om te verwachten dat, ook indien niet
besloten wordt tot den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei,
de IJmeerafsluiting na voltooiing van de afsluiting van de Zuiderzee niet
lang meer op zich zal laten wachten, doch niettemin is het wellicht als een
bezwaar voor de uitvoering der Zuiderzeewerken aan te merken, indien het
werkprogramma van bepaalde gedeelten dier werken, welke eerst over vele
jaren in uitvoering zullen komen, reeds thans in verband met den aanleg
van een kanaal door de Geldersche Vallei gedeeltelijk moet worden
vastgelegd,
§ 4. Het gebruik maken van een kanaal door de Geldersche Vallei,
zoolang de IJ- en Eemmeren niet zijn tot stand gekomen, De vraag doet
zich voor, in hoeverre het mogelijk zal zijn om van het kanaal door de
Geldersche Vallei gebruik te maken, zoolang de IJ- en Eemmeren niet zijn
tot stand gekomen,
Er bestaat geen overwegend bezwaar tegen om het benedenpand van
een kanaal door de Geldersche Vallei in plants van met het Eemmeer in
open verbinding te doen zijn met de afgesloten Zuiderzee, De schepen,
welke van den Rijn naar Amsterdam varen, zullen in dat geval van het
niet voltooid zijn van de IJ- en Eemmeren praktisch nicts bemerken,
alvorens zij de Zuiderzee bereiken, Wordt tijdig een dam aan de noordzijde
van de vaargeul, ter bescherming van de scheepvaart tegen den golfslag
uit zee, gemaakt ter plaatse van den toekomstigen Eemmeerdijk, welke
dam deel zal kunnen uitmaken van den toekomstigen dijk, en worden
evenzoo de dammen, welke voor de veilige vaart door het toekomstige
IJmeer noodig zijn (zie Hoofdstuk VIII, § 4), voltooid, dan zal het voor
de schepen mogelijk zijn zonder bezwaar de Oranjesluizen te bereiken,
Aldaar bevinden zich 3 naast elkander gelegen sluizen, waarvan de
middelste de grootste is, Deze sluis heeft bij een doorvaartwijdte van 18 M,
en een slagdrempeldiepte van 4,50 M, — N,A,P. een schutkolklengte van
slechts 96 M, De lengte van deze sluis is dus te klein voor de groote
Rijnschepen, Bovendien is de vaart door de Oranjesluizen reeds druk,
zoodat het bezwaarlijk zou zijn om door deze sluizen ook nog de schepen,
welke het kanaal door de Geldersche Vallei zullen bevaren, te schutten.
Men heeft wel het denkbeeld uitgesproken om in dat geval een der
De belangrijkste dezer redenen is de volgende;
Het normale peil van het toekomstige Ijsselmeer is bepaald op 0,40 M, — N,A,P,
Zoolang cvenwel de IJmeerafsluiting nog niet is tot stand gekomen, zal zooveel mogelijk
een hoogere stand, nl, van 0,13 M, — N,A,P, aan de peilschaal te Urk, moeten worden
gehandhaafd, Tegen dit hoogere peil zijn echter van sommige zijden, die belang hebben
bij de afwatering op een zoo laag mogelijk peil, bezwaren ingebracht en het is dus te
verwachten, dat van die zijde een drang zal ontstaan om zoo spoedig mogelijk tot afsluiting
van het IJmeer over te gaan, opdat de voordeelen van het lagere peil zooveel vroeger
genoten kunnen worden,
Deze oplossing werd aangegeven door den Ingenieur VAN GOOR bij zijn voor
de Kanaalvereeniging ,,de Geldersche Vallei” opgemaakt ontwerp.
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Oranjesluizen te verlengen. ’) Dit zou een zeer kostbaar en, met het oog
op den slechten ondergrond, zeer moeilijk werk zijn, waaraan groote risico s
zijn verbonden. In verband met een en ander verdient de verwezenlijking
van dit denkbeeld geen aanbeveling.
Eerst nadat de IJ- en Eemmeren zijn voltooid, zal het mogelijk zijn
een open verbinding van het kanaal met het Noordzeekanaal tot stand te
brengen,
Zoolang deze meren niet gereed zijn, zal een kanaal door de Geldersche
Vallei dus niet ten voile aan zijn bestemming kunnen voldoen, omdat het
niet mogelijk zal zijn daarlangs met Rijnschepen van ongeveer 3000 ton
te varen, terwijl bovendien de Oranjesluizen een verkeersbelemmering
zullen vormen,
§ 5, Conclusies, Uit het bovenstaande kunnen onderstaande conclusies worden gemaakt:
1°. Ten gevolge van de uitvoering der Zuiderzeewerken, zal in de
toekomst een boezem worden gevormd, welke zich uitstrekt van het
Noordzeekanaal tot ten oosten van den mond van de rivier de Eem.
Daardoor wordt de mogelijkheid geopend om zonder een schutsluis door
te varen van de Amsterdamsche haven Amersfoort te bereiken.
2°. Indien bij de uitvoering van de Zuiderzeewerken een werkplan
wordt gevolgd, waarbij zoo spoedig mogelijk tot het maken van de IJ- en
Eemmeren wordt overgegaan en indien zich bij de uitvoering der Zuiderzee¬
werken geen tegenslagen voordoen, welke de voltooiing der verschillende
onderdeelen daarvan vertragen, dan mag verwacht worden, dat deze
werken einde 1937 gereed zijn, Intusschen moet rekening worden gehouden
met de mogelijkheid, dat bij de uitvoering van een werk van zoo bijzonderen
aard als de Zuiderzeewerken zijn, tegenslagen worden ondervonden, welke
een vertragenden invloed op de uitvoering der werken hebben,
3°. Zoolang de IJ- en Eemmeren niet voltooid zijn, zal een kanaal
door de Geldersche Vallei niet ten voile aan zijn bestemming kunnen beantwoorden, omdat de schepen, welke van dit kanaal gebruik maken, alsdan de
Oranjesluizen moeten doorvaren, waarvan de grootste slechts een nuttige
lengte heeft van 96 M. en die bovendien niet voldoende capaciteii hebben
om ook de schepen, welke van het nieuwe kanaal zullen gebruik maken,
zonder te groot tijdverlies te schutten,
4°. Het zal daarom noodig zijn, dat zoo tot den aanleg van een kanaal
door de Geldersche Vallei wordt besloten, de uitvoering der Zuiderzee¬
werken zoodanig worde geregeld, dat het IJmeer en de Eemmeren gereed
kunnen zijn tegen het tijdstip, waarop de overige gedeelten van het Gelder¬
sche Valleikanaal gereed zullen komen, waartegen behoudens de nieerdere
kosten, die eventueel uit een bespoedigde uitvoering van de genoemde
Zuiderzeewerken zouden voortvloeien, naar mededeeling van den DirecteurGeneraal der Zuiderzeewerken geen overwegend bezwaar zou bestaan. Het
aan elkander koppelen van twee bijzonder groote waterstaatswerken, als
waarvan hier sprake is, is intusschen in het algemeen als minder gewenscht
te beschouwen,

Zie bladz. 35 en 36 van de ,,Critische Beschouwingen" van het Ingenieursbureau DWARS en VerheY,

HOOFDSTUK V.
VERBETERING VAN HEX MERWEDEKANAAL TEN BEHOEVE
VAN DE BINNENVAART.
§ 1, Toeneming van de scheepvaart op het Merwedekanaal,
Zooals
blijkt uit bijlage 2, houdende een overzicht van het scheepvaartverkeer langs
het Merwedekanaal (sluizen te Vreeswijk), neemt de scheepvaart langs het
Merwedekanaal in sterke mate toe. In het tijdvak 1893—1903 bedroeg
de toeneming van het aantal schepen bijna 50 %, de toeneming van het
gezamenlijk laadvermogen bijna 100 % ; voor het tijdvak 1903—1913 waren
deze cijfers achtereenvolgens ongeveer 25 % en ongeveer 80 %,
De oorlog deed zijn invloed op de scheepvaart langs het Merwede¬
kanaal gevoelen. In 1921 echter overtrof het gezamenlijk laadvermogen der
vaartuigen, welke het kanaal passeerden, weder dat van 1913. In het 3-jarig
tijdvak van 1922—1925 is het aantal schepen toegenomen met ruim 23 %,
het gezamenlijk laadvermogen met ruim 36 %.
Het aantal schepen, dat in 1925 Vreeswijk passeerde, bedroeg rond
105 000 met een gezamenlijk laadvermogen van rond 19 millioen ton,
Hiervan waren rond 6100 Rijnschepen met een gezamenlijk laadver¬
mogen van rond 4 300 000 ton.
Zoowel in 1913 als in 1925 bedroeg de verhouding tusschen het totale
laadvermogen der Rijnschepen en dat van alle schepen ongeveer 0,22.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de scheepvaart langs het Merwede¬
kanaal sterk toeneemt,
Het is niet mogelijk om de toekomstige toeneming van de vaart met
eenige zekerheid te voorspellen, daar deze toeneming zal afhangen van tal
van onbekende factoren,
Neemt men aan, dat die toeneming in de toekomst ongeveer zal overeenkomen met die van het achter ons liggende tijdvak, dan is een toeneming
van het gezamenlijk laadvermogen der vaartuigen van 75 % a 100 % per
10 jaar te verwachten. De toeneming van het aantal schepen zal naar ver¬
houding minder groot zijn, omdat geleidelijk van grootere schepen gebruik
gemaakt wordt,
§ 2, Splitsing der vaart in verschillende richtingen. Ten einde te
kunnen beoordeelen in hoeverre het bestaande Merwedekanaal zal worden
ontlast, indien tot den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei,
van een kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede of van een nieuw kanaal
Utrecht—Vreeswijk wordt besloten, is het noodig de plaats van herkomst
en van bestemming te kennen van de schepen, welke het Merwedekanaal
bevaren, Aangezien hieromtrent geen gegevens beschikbaar waren, zijn deze
gedurende het tijdvak van 16 Augustus tot 15 November 1926 voor de beide
sluizen te Vreeswijk verzameld,
Voor elk schip, dat gedurende dit tijdvak een dezer sluizen passeerde,
zijn opgeteekend de plaats van herkomst, de plaats van bestemming, de
vaarrichting, het soort van schip en de aard der lading. De aldus verkregen
gegevens zijn, voor zoover zij voor het onderwerpelijke onderzoek van
belang zijn, bewerkt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat, Ir. H, W.
De in deze paragraaf vermelde cijfers zijn, zoover niet het tegendeel vermeld is,
ontleend aan de jaarlijks verschijnende Statistiek der Scheepvaartbeweging,
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MoUTON, De resultaten zijn vermeld in bijlage 3. Zooals uit die bijlage
blijkt zijn de schepen verdeeld in 7 hoofdgroepen, nl.:

A.

schepen, varende naar en van Duitschland;

B. schepen, varende naar en van Rotterdam en plaatsen aan den
Rotterdamschen Waterweg, en die, welke over Rotterdam varen naar en
van Delft en den Haag;
C. schepen, varende naar en van de Waal en den Rijn tusschen Tiel
en de Duitsche grens;
D. schepen, varende naar en van het zuidoostelijk gedeelte van Neder¬
land begrensd door de Maas, de Dieze en de Zuid-Willemsvaart, met
inbegrip van de beide oevers dezer wateren, en de schepen naar en van
plaatsen gelegen aan de Belgische Maas;
E. schepen, varende naar en van de Lek boven Vreeswijk (met uitzoridering van Wijk bij Duurstede);
F. schepen, varende naar en van de Lek in de richting Krimpen, voor
zoover niet vallende onder groep B en langs het Merwedekanaal in de richting Gorinchem, voor zoover niet vallende onder de groepen A, C en D;
G.
inbegrip
groepen
Elk
1.

schepen, varende naar en van den Neder-Rijn en verder (met
van Wijk bij Duurstede], voor zoover niet vallende onder de
A en C,
dezer hoofdgroepen is als volgt onderverdeeld in 3 groepen:
schepen van en naar Amsterdam en verder;

II.

schepen van en naar plaatsen tusschen Amsterdam en Utrecht
(Utrecht niet inbegrepen);

III,

schepen van en naar Utrecht en plaatsen tusschen Utrecht en
Vreeswijk.

De schepen zijn dus in het geheel in 21 groepen verdeeld.
Vermenigvuldigt men de voor 3 maanden gevonden cijfers met 4, dan
wordt een denkbeeld verkregen van de jaarcijfers voor de vaart in verschillende richtingen,
Voor de hoofdgroepen A—G zijn de aldus verkregen cijfers hieronder in
tabelvorm vermeld.

Aanduiding
van de
hoofdgroep.

A
B
C
D
E
F
G
Totaal

4-maal het verkeer waargenomen gedurende 3 maanden.
Aantal
schepen.
13 600
30 100
6 100
4 200
18 400
31 100
12 500
116 000

Gezamenlijk
laadvermogen in
1000 ton.

Percentage van het
totale verkeer.
Aantal
schepen.
12

Gezamenlijk
laadvermogen.

7 540
4 964
752
648
1 496
3 892

16
27

36
24
4
3
7
19

1 444

11

7

20 736

100

100

26
5
3

Zooals ook uit bovenstaande cijfers blijkt, hebben de waarneniingen
plaats gehad gedurende bet tijdvak, dat het Rijnverkeer ten gevolge van de
Engelsche kolenstaking drukker dan normaal was, Terwijl in de jaren
1913 en 1925 het Rijnverkeer ongeveer 22 % van het geheele verkeer
bedroeg, was dit in het beschouwde tijdvak 36 %.
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Als gevolg hiervan geven de in de hierboven in de 4de en 5de kolom
vermelde verhoudingscijfers slechts een voldoend nauwkeurigen indruk
van de onderlinge verhouding der beteekenis der verschillende groepen,
voor zoover dit de groepen B—G betreft, De cijfers voor groep A zijn naar
verhouding veel te hoog.
Het is zeer moeilijk den invloed van de kolenstaking onder cijfers te
brengen, dock waarschijnlijk wordt niet ver misgetast, indien aangenomen
wordt dat, indien de Engelsche kolenstaking niet had plaats gehad, het
laadvermogen der Rijnschepen 22 % (evenals in de jaren 1913 en 1925)
van dat van de totale scheepvaart zou hebben bedragen.
In verband hiermede is bij de navolgende beschouwingen uitgegaan van
de veronderstelling dat, indien de kolenstaking niet had plaats gehad, de
gezamenlijke inhoud van de Rijnschepen in het beschouwde tijdvak 22/78
zou hebben bedragen van dat van de overige schepen.
Past men de bovenbedoelde reductie voor de Rijnvaart toe, dan wordt
de onderlinge verhouding van den omvang van het verkeer {laadvermogen
der schepen) aangegeven door de hieronder vermelde cijfers.
Hoofdgroep A .

22

%

„

B .
C .

29%
5%

„

D .

4%

„

E .
F .

8%
23 %

„

G .

9%

Totaal . 100 %
De onderlinge verhouding tusschen de groepen B—G berust dus op de
resultaten der waarnemingen, welke van 16 Augustus—15 November 1926
hebben plaats gehad, Het cijfer voor groep A is gebaseerd op de normale
verhoudingen, welke geacht worden te zijn voorgekomen in de jaren 1913
en 1925.
Aangczien in verband met het hierna volgende ook de verdeeling van
het verkeer over de drie groepen van elke hoofdgroep van belang is, is
hieronder in tabelvorm vermeld hoe groot het verkeer (laadvermogen der
gezamenlijke schepen) van elke groep is, uitgedrukt in percenten van het
geheele verkeer, De cijfers zijn op halve percenten afgerond.
Verkeer in percenten van het totale verkeer.

Aanduiding
van de
hoofdgroep.

Groep I.

Groep II,

A

20.5

0.5

1.—

22

B

24.5

1.5

3.—

29

C

3.5

0.5

1.—

5

D

3.5

0.-

0.5

4

E

4.—

0.5

3.5

8

F

19.—

1.-

3.—

23

G

5.5

1.5

2,—

9

80,5

5.5

Totaal

Groep III.

14.-

Totaal van de
hoofdgroep.

100
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§ 3, Ontlasting van het verkeer langs het Merwedekanaal benoorden
de Lek ten gevolge van den aanleg van een kanaal door de Geldersche
Vallei, van een kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel en van een
nieuw kanaal Utrecht—Vreeswijk, Indien wordt overgegaan tot den
aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei, zullen van elke hoofdgroep de gedeelten II en III — althans in hoofdzaak — gebruik blijven
maken van het bestaande Merwedekanaal,
Bovendien is dit het geval met de groepen B I, E I en F I.
Daarentegen zullen gebruik maken van het nieuwe kanaal de groepen
A I (20,5 %), Cl (3,5 %) en GI (5,5 %).’)
De vaartuigen behoorende tot hoofdgroep D zijn te splitsen in vaartuigen bestemd voor de provincie Limburg, de Belgische Maas en den Gelderschen en Noordbrabantschen oever van de Maas boven Grave eenerzijds
en het overige gebied — in hoofdzaak 's-Hertogenbosch en de Zuid-Willemsvaart — anderzijds,
Daar het eerstbedoelde gebied in de toekomst is te bereiken langs het
Maas-Waalkanaal, mag verwacht worden, dat de daar voor bestemde
schepen het kanaal door de Geldersche Vallei zullen volgen. De vaart
naar 's-Hertogenbosch en verder zal echter ook in de toekomst van de
bestaande waterwegen gebruik maken, Neemt men aan, dat de vaart langs
het Maas-Waalkanaal in de toekomst
maal zoo groot zal zijn als die
naar 's-Hertogenbosch en verder, dan zal van groep D I langs het kanaal
door de Geldersche Vallei varen het
gedeelte, hetgeen overeenkomt met
2 % van de totale vaart.
Op deze wijze berekend zou dus door den aanleg van een kanaal
door de Geldersche Vallei de vaart langs het Merwedekanaal met
20.5 + 3,5 + 5,5 -f 2 = 31,5 % worden ontlast,
Indien wordt overgegaan tot den aanleg van een kanaal van Utrecht
over Wijk bij Duurstede naar Tiel, dan zullen, naar verwacht mag worden,
nagenoeg de geheele hoofdgroepen A (22 %), C (5 %] en G (9 %} van het
nieuwe kanaal gebruik maken.
De hoofdgroepen B en F zullen van het bestaande Merwedekanaal
gebruik blijven maken.
Van de tot de hoofdgroep D behoorende schepen zullen die, bestemd
voor het Maas-Waalkanaal en verder, gebruik maken van het nieuwe kanaal.
Van de overige vaartuigen zal waarschijnlijk het grootste gedeelte de
bestaande vaarwegen volgen, een ander gedeelte echter langs het nieuwe
kanaal en St, Andries varen. In verband met een en ander wordt aangenomen, dat van deze hoofdgroep % gedeelte, overeenkomende met 3 %
van de geheele vaart, van het nieuwe kanaal gebruik zal maken.
Van groep E, welke in hoofdzaak bestaat uit zandscheepjes, welke in
de Lek gebaggerd zand vervoeren, zal een gedeelte, waarschijnlijk de
kleinste helft, van het nieuwe kanaal gebruik maken, Aangenomen wordt,
dat van deze hoofdgroep ^/g gedeelte, overeenkomende met 3 % van de
geheele vaart, het nieuwe kanaal zal volgen.
Op deze wijze berekend zou dus door den aanleg van een kanaal van
Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel de vaart langs het Merwede¬
kanaal bezuiden Utrecht met 22H-5-l-3-f-3 + 9 = 42% worden ontlast,
Een ruim nieuw kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk zal, vooral
indien het in zuidoostelijke richting naar Tiel verlengd wordt, ten gevolge
hebben, dat de vaart langs het Merwedekanaal ten zuiden van Utrecht zeer
veel minder druk zal worden,
De verhoudingscijfers in deze paragraaf hebben betrekking op het laadverniogen
der gezamenlijke schepen.
De enkele schepen afkomstig uit of bestemd voor plaatsen gelegen a.an het
Merwedekanaal bezuiden Utrecht worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
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Deze zal beperkt worden tot een gedeelte der schepen behoorende tot
de groepen III (te zamen 14 % van de geheele vaart], tot een — waarschijnlijk klein — gedeelte der schepen, behoorende tot de groepen E I, E II,
G I en G II, en tot enkele tot andere groepen behoorende schepen, welke het
zuidelijk deel van de stad Utrecht willen aandoen.
Verwacht wordt, dat na den aanleg van een ruim nieuw kanaal van
Utrecht naar Vreeswijk de sleepvaart langs het Merwedekanaal bezuiden
Utrecht van weinig beteekenis zal zijn, omdat de sleepen wel nagenoeg
zonder uitzondering aan den nieuwen ruimen vaarweg de voorkeur zullen
geven boven het bochtige Merwedekanaal, waarin een sluis meer voorkomt
en waarover zich een 4-tal beweegbare bruggen bevinden,
§ 4, Ontlasting van het Merwedekanaal ten gevolge van de verbetering der vaarwegen van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam. Aangezien binnenkort zal worden overgegaan tot de verbetering van den vaarweg
van Amsterdam langs de Schinkel en de Gouwe naar Rotterdam en ver¬
betering van den vaarweg van Amsterdam langs de Amstel en de Gouwe
naar Rotterdam reeds in uitvoering is, zal zijn te onderzoeken of van deze
verbeteringswerken een ontlasting van het Merwedekanaal het gcvolg zal
zijn, De resultaten van het ingestelde onderzoek zijn neergelegd in de Nota,
bijlage 4. De conclusies dezer Nota worden hieronder volledigheidshalve
vermeld,
1°. De bestaande, ten westen van het Merwedekanaal gelegen, waterwegen tusschen Amsterdam en Rotterdam kunnen thans slechts bevaren
worden met schepen van ten hoogste 500 ton; deze watcrwegen worden
echter bij voorkeur niet bevaren met schepen van meer dan 300 ton,
2°, Van deze waterwegen komt slechts de Schinkel—Gouwevaart in
aanmerking om zoodanig te worden verbeterd, dat zij door beteekenend
grootere vaartuigen kan worden gebruikt,
3°, In beginsel is besloten tot de uitvoering van ingrijpende ver¬
beteringswerken aan de Schinkel—Gouwevaart; deze werken hebben een
tweeledig doel, nl, in de eerste plants om een einde te maken aan den last
en het oponthoud, welke de schepen thans aan de Overtoomsche sluis en
aan de Mallegatsluis ondervinden, en in de tweede plants om den vaarweg
geschikt te maken voor grootere schepen,
4°, Het is te verwachten, dat de werken, welke worden uitgevoerd
met het eerstgenoemde doel, binnen niet zeer langen tijd (wellicht 6 jaren)
voltooid zullen zijn; wanneer dit met de overige werken het geval zal zijn
valt niet te voorspellen,
5°, Nadat alle voorgenomen werken zullen zijn voltooid, zal de
Schinkel—Gouwevaart gebruikt kunnen worden door schepen van 1300 ton;
het bruikbaar maken van dezen waterweg voor nog grootere vaartuigen
stuit op ernstige moeilijkheden, als gevolg van de plaatselijke toestanden
te Amsterdam,
6°, Zooals nagenoeg overal in ons land valt ook langs de waterwegen
van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam een sterke toeneming van het
verkeer waar te nemen; de ontworpen verbeteringswerken zijn noodig om
een bestaanden achterstand in te halen en vooral om de normale ontwikkeling van het verkeer niet te belemmeren,
7°, Ook, nadat de verbeteringswerken tot stand zijn gebracht, zal de
Schinkel—Gouwevaart voor de doorgaande scheepvaart tusschen Amster¬
dam en Rotterdam in het algemeen en voor de sleepvaart in het bijzonder,
minder aantrekkelijk zijn dan het Merwedekanaal, omdat de vaart door
Amsterdam bezwaarlijk is, in den onderwerpelijken waterweg vele bochten
voorkomen en hij overbrugd is door 4 beweegbare spoorwegbruggen, waarvan een zeer laag gelegen is,
8°, Er mag derhalve niet op worden gerekend, dat door verbetering

