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stand 1,04 M. + N.A.P. Door inlaten van water te Wijk bij Duurstede
zal bet ten alien tijde niogelijk zijn om bet afloopen van bet water tot een
peil lager dan 0,45 M, 4 N.A.P. te beletten.
In bet tijdvak van 1911—1920 was de waterstand op den boezem van
den Vaartschen Rijn te Vreeswijk slechts gedurende gemiddeld bijna
6 dagen per jaar hooger dan 0,80 M. + N.A.P. en gedurende ruim 2 dagen
per jaar hooger dan 0,90 M. -f N.A.P. Aangezien de boezem van den
Vaartschen Rijn, waarvan de oppervlakte niet nauwkeurig bekend is, door
den aanleg van een nieuw kanaal van Utrecht naar Wijk bij Duurstede
beteekenend zal worden vergroot, en het de bedoeling is (zie § 4 van dit
Hoofdstuk) het te Wijk bij Duurstede op den boezem gebrachte schutwater
op de Lek terug te malen, mag verwacht worden, dat in de toekomst standen
van den boezem hooger dan 0,80 M. -{- N.A.P. slechts zelden zullen
voorkomen.
In verband met een en ander is voor dit pand aangenomen als laag
kanaalpeil (L.K.P.) 0,45 M. + N.A.P. en als hoog kanaalpeil (H.K.P.)
0,80 M.
N.A.P.
'

Als laag stuwpeil van de stuw bij Wijk bij Duurstede is aangenomen
5.15 M. + N.A.P., als hoog stuwpeil 6,15 M. + N.A.P. De havenmonden
bevinden zich 3,4 K.M. boven de stuw. Aangezien bij een niet opgestuwde
rivier het verhang nabij Wijk bij Duurstede ongevecr 11,5 c.M. per K.M.
bedraagt, zal dus bij den afvoer, waarbij bij niet opgestuwde rivier ter
plaatse van de stuw het stuwpeil wordt bereikt, de waterstand bij den
mond van het Betuwepand bedragen rond 5,55 M. + N.A.P.
Met het oog op de betrekkelijk groote lengte van het pand in de Betuwe
en omdat het niet onwaarschijnlijk is, dat zich in de nabijheid van Tiel langs
het kanaal industrieen zullen vestigen, wordt het noodig geoordeeld om
aan de beide uiteinden van het pand een sluis te bouwen, opdat tijdens
hooge buitenwaterstanden op het kanaal een peil kan worden gehandhaafd,
hetwelk lager is dan de rivierwaterstanden. Neemt men als laag kanaalpeil
aan het stuwpeil van de stuw in de Lek (5,15 M. + N.A.P.) en als hoog
kanaalpeil het eerder genoemde peil van 5,55 M, + N.A.P., dan zal de
sluis aan het noordelijk einde van het kanaal gedurende ruim lOVi; maand
per jaar geopend kunnen zijn. In tijden, dat de sluis aan den Neder Rijn
bij Ravenswaay gesloten is, zal het overtollige water, dat op het kanaalpand
komt, moeten worden uitgemalen. Hierdoor kan worden vermeden, dat de
waterstand boven het gewenschte peil rijst.
In verband met het bovenstaande zullen de waterstanden op dit pand
dus kunnen wisselen tusschen L.K.P. = 5,15 M. + N.A.P. en H.K.P, =
5,55 M. + N.A.P.
§ 2, Dwarsproiiel; afmetingen van sluizen en bruggen. In overeenstemming met hetgeen eerder in de Hoofdstukken II en III wordt aanbevolen, zijn voor de te graven kanaalgedeelten en voorhavens de volgende hoofdafmetingen aangenomen,

Normaal kanaalprofiel:
Bodemdiepte . 4M. — L.K.P,
Bodembreedte . 40 M.
Helling der beloopen;
beneden L.K.P.
1 : 3
boven L.K.P.
2 ; 3
Aan weerszijden een horizontale berm op maaiveldshoogte, welke bet
mogelijk maakt het kanaal aan elke zijde te verbreeden met. 12 M,
Voor het gedeelte tusschen de spoorbrug in de spoorlijn Gouda—Utrecht
en het punt waar een kanaal voor de binnenlandsche vaart naar Vreeswijk
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(beneden de schipbrug) zal aftakken, is een bodembreedte van 50 M, aangenomen,

Voorhavens:
Voorhaven aan de Waal te Tiel;
Bodemdiepte . 4 M.—^Gl.W, (1923)
Bodembreedte . 80 M.
Lengte recht gedeelte v66r de sluis ongeveer. 400 M.
Aan de v^^estzijde bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van zoodanige breedte, dat bet mogelijk is de bodembreedte na den bouw van een
2de sluis nabij deze sluis te vergrooten tot. 160 M,
Voorhavens aan weerszijden van de Lek;
Bodemdiepte . 4 M, — stuwpeil
Bodembreedte over 600 M. gerekend van de sluis. 100 M,
meer rivierwaarts geleidelijk verwijdende.
Bodembreedte ter plaatse van de rechternormaallijn der rivier 295 M,
Lengte voorhaven . 1100 M,
Lengte recht gedeelte v66r de sluis. 600 M,
Aan eene zijde bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van zoodanige breedte, dat het mogelijk is de bodembreedte na den bouw van
de 2de sluis te vergrooten tot. 160 M,
De voorhavens aan de noordzijde van de sluizen te Tiel en Wijk bij
Duurstede, aan de zuidzijde van de sluis te Ravenswaay en ter weers¬
zijden van de sluis bij Utrecht hebben een
Bodemdiepte van. 4 M. — L.K.P,
Bodembreedte nabij de sluis. 80 M.
over een lengte van. 300 M,
Lengte recht gedeelte v66r de sluis ten minste . 300 M.
Aan een der zijden bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van zoodanige breedte, dat het mogelijk is de bodembreedte na den bouw van een
2de sluis nabij de sluizen te vergrooten tot . 160 M.

Sluizen:
Nuttige doorvaartwijdte . 25 M.
Nuttige schutlengte . 320 M,
De schutkolk is door een tusscbenboofd in twee gelijke deelen verdeeld.
Slagdrempeldiepte sluizen te Utrecht, Wijk bij Duurstede en Ravenswaaij
en noordelijk sluishoofd te Tiel . 4 M. — L.K.P.
Slagdrempeldiepte van het midden- en van het zuidelijk sluishoofd te
Tiel. 5,20M. —Gl. W. (1923)

Bruggen:
Wijdte . 80 M.
behalve voor de bruggen over het kanaal-gedeelte benoorden
het punt waar een nieuw kanaal naar Vreeswijk aftakt, welke een
wijdte hebben van . 90 M.
Doorvaarthoogte . 8,75 M. + H.K.P.
§ 3, Trace, Het gedeelte van het Merwedekanaal, gelegen tusschen
de spoorwegbrug in de lijn Gouda—Utrecht en het punt van samenkomst
van het Merwedekanaal met den Vaartschen Rijn (Liesbosch), kan zeer
bezwaarlijk zoodanig worden verruimd, dat het voldoet aan de aan de
nieuwe kanaalverbinding gestelde eischen, omdat;
le. er geen ruimte is om een nieuwe schutsluis te bouwen;
Indien een nieuwe zijtak naar Vreeswijk nog niet dadelijk mocht worden
gemaakt, ware het nieuwe kanaal van de spoorbrug in de lijn Gouda—Utrecht tot den
Vaartschen Rijn een bodembreedte van 50 M. te geven. (Zie § 5 van dit Hoofdstuk.)
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2e. over dit kanaalgedeelte drie draaibruggen voorkomen, over twee
waarvan een zeer druk verkeer gaat, terwijl het bezwaarlijk en bovendien
zeer kostbaar zal zijn deze bruggen door vaste bruggen te vervangen;
3e, het kanaal een scherpe bocht heeft onmiddellijk bezuiden de
spoorlijn Utrecht—Gouda, welke bocht in verband met de aanwezigheid
van de brug niet verflauwd kan worden;
4e. de onteigening zeer kostbaar zal zijn.
In verband hiermede is het nieuwe kanaalvak zoodanig ontworpen, dat
het aanvangt bij de kruising van het Merwedekanaal met den spoorweg
Gouda—Utrecht.
Het trace van het noordelijk gedeelte van het nieuwe kanaal wordt
bepaald door de richting van het Merwedekanaal benoorden de spoorbrug
en door de plants van kruising met den Rijksweg van Leiden naar Utrecht,
welke zoodanig gekozen moet worden, dat het mogelijk is voldoend flauwe
opritten te maken en op geschikte wijze aan den bestaanden weg aan te
sluiten. Vervolgens wordt het trace in hoofdzaak bepaald door de kruising
met de spoorlijn Utrecht—Culenborg. Het punt van kruising kan worden
gekozen ten noorden van het station Houten of ten zuiden hiervan.
Een trace, waarbij de kruising benoorden Houten geschiedt, biedt het
voordeel, dat het ongeveer 1 K.M. korter kan zijn. Niettemin is dit trace
niet gekozen, omdat hiertegen in verband met de verdediging des lands
overwegende bezwaren bestaan.
De plaats van kruising bezuiden Houten wordt, in verband met de
voor de opritten naar de hooge vaste brug over den spoorweg vereischte
lengte, vrijwel vastgelegd door de spoorwegemplacementen Houten en
Schalkwijk.
Bij het kiezen van het trace tusschen den Leidschen Rijn en de
spoorwegkruising moest nog rekening gehouden worden met een dorp, hetwelk sedert kort is verrezen aan de westzijde van bet Merwedekanaal ten
zuiden van het punt, waar het nieuwe kanaal het bestaande Merwedekanaal
zal snijden, met twee aan den Overeindschen weg gelegen forten en met
het kasteel Heemstede. Zoowel genoemd dorp als de forten en het kasteel
vallen buiten de te onteigenen strook.
Door een en ander is het trace ten westen van de spoorwegkruising
vrijwel bepaald.
Ten oosten van de spoorwegkruising is men vrij in het kiezen van het
trace, behoudens nabij Wijk bij Duurstede waar de horizontale vorm van
de Lek het ongewenscht maakt de uitmonding meer benedenwaarts te doen
plaats hebben dan is ontworpen.
Het trace in de Betuwe wordt bepaald door de plaats van uitmonding
in de Lek, door de dorpen Rijswijk en Ravenswaay, door de kruising met
de spoorlijn van Tiel naar Nijmegen en door den horizontalen vorm van
de rivier de Waal.

§ 4,

Verhouding tot de doorsneden boezems; gemaal te Vreeswijk.

Tusschen de sluizen bij Utrecht en Wijk bij Duurstede ligt het kanaal
gemeen met den boezem van den Vaartschen Rijn. Van dezen boezem
maakt het stadswater van Utrecht deel uit. De boezem loost zijn overtollig
water te Utrecht op de Vecht. Daar de Vecht in natte tijden reeds meer
water ontvangt dan wenschelijk is, zal deze rivier alsdan niet met het schutwater, dat te Wijk bij Duurstede op het nieuwe kanaal zal worden gebracht,
mogen worden bezwaard. De boezem van den Vaartschen Rijn zal door den
Zie ook hetgeen de Staatscommissie-LlMBURG hieromtrent opmerkt op bladzijden
39 en 40 van haar Verslag.
Ook de Staatscommissie-LlMBURG heeft de kruising met de spoorlijn Utrecht—
Culenborg bezuiden Houten ontworpen.
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aanleg van het nieuwe kanaal weliswaar met ongeveer 135 H,A, worden
vergroot, dock deze vergrooting is niet van dien aard, dat hierin een reden
gevonden mag worden om den boezem met de groote hoeveelheden schutwater van de sluis bij Wijk bij Duurstede te bezwaren.
In verband met een en ander is er op gerekend, dat het schutwater,
dat te Wijk bij Duurstede op het kanaal wordt gebracht, voor zooveel noodig
weder op de rivier wordt teruggemalen.
Aangezien de rivierstand te
Vreeswijk veel lager is dan die te Wijk bij Duurstede, is het gewenscht de
bemaling van den boezem te Vreeswijk te doen plaats hebben, Rekent men
te Wijk bij Duurstede op 10 schuttingen in een richting per dag, dan zal bij
de allerhoogste waterstanden door deze sluis ongeveer 600 000
water per
etmaal op den boezem worden gebracht. Er is gerekend op den bouw van
een gemaal te Vreeswijk, dat in staat zal zijn deze hoeveelheid water per
etmaal op de Lek uit te slaan,
De boezem van Amstelland zal ten gevclge van den aanleg van een
nieuw kanaal van Utrecht naar ^Vijk bij Duurstede worden bezwaard met
het schutwater van de nieuwe sluis te Utrecht. Het verval voor deze sluis
zal, waar gestreefd wordt naar een peil van den boezem van den Vaartschen Rijn wisselende tusschen 0,45 M. en 0,58 M. + N.A.P. en een peil van
Amstellands boezem van 0,40 M. — N.A.P., terwijl als hooge standen op
deze boezems kan worden aangehouden achtereenvolgens 0,80 M. + N.A.P.
en 0,10 M. — N.A.P., slechts zelden meer dan 1 M. bedragen.
De hoeveelheid schutwater, die ten gevolge van den bouw van een
nieuwe sluis te Utrecht op het kanaal zal worden gebracht, en welke naar
schatting niet meer dan 90 000 Ml per etmaal zal zijn, is in verhouding tot
de oppervlakte van Amstellands boezem z66 gering, dat het niet noodig
schijnt dit schutwater weder op te malen. In verband hiermede is in de
begrooting niet op een installatie voor het opmalen van dit water gerekend.
§ 5, Het kanaalvak tusschen Utrecht en Wijk bij Duurstede, De
toegangswegen tot de stad Utrecht uit westelijke en zuidwestelijke richting
kruisen het bestaande Merwedekanaal met een drietal beweegbare bruggen,
welke zich bevinden tusschen de spoorbrug in de lijn Gouda—Utrecht en
het punt, waar het nieuwe kanaal den Vaartschen Rijn ontmoet.' Een dezer
bruggen maakt deel uit van den belangrijken verkeersweg van 's-Gravenhage over Leiden naar Utrecht, een andere van den eveneens belangrijken
weg van Gorinchem over Vianen en Vreeswijk naar Utrecht.
Het doorgaand verkeer te land heeft bijzonder grooten last van het
herhaaldelijk en dikwijls gedurende langen tijd geopend zijn van deze brug¬
gen. Ten einde aan dit bezwaar, althans grootendeels, tegemoet te komen,
is het gewenscht er op te rekenen, dat bet doorgaand verkeer te water van
Amsterdam naar Rotterdam het bedoelde gedeelte van het Merwedekanaal
niet meer zal volgen. In verband hiermede zijn, indien nog niet dadelijk mocht
worden besloten tot den aanleg ten behoeve van de binnenvaart van een
kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk (beneden de schipbrug], aan het
gedeelte van het kanaal van Utrecht naar Wijk bij Duurstede gelegen tus¬
schen het punt, waar in de toekomst het kanaalvak naar Vreeswijk (beneden
de schipbrug) zal aftakken, en den Vaartschen Rijn dezelfde afmetingen te
geven als voor het verruimde Merwedekanaal zijn aangenomen.
Daar er in elk geval op is te rekenen, dat op den duur het MerwedeIn dit verband is het van belang dat de stad Utrecht onder normale omstandigheden 300 000 M'O water per etmaal van den Vaartschen Rijn boezem aftapt voor
verversching van de stadsgrachten, als gevolg waarvan gedurende het grootste gedeelte
van het jaar rivierwater op den boezem moet worden ingelaten. Voor het ververschen
der Utrechtsche grachten zal in de toekomst een gedeelte van het schutwater kunnen
worden gebruikt. Dit gedeelte behoeft niet op de rivier te worden teruggemalen.
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kanaal op Amstellands peil zal worden doorgetrokken tot Vreeswijk,
verdient het aanbevcling de schutsluis in een kanaal van Utrecht naar Wijk
bij Duurstede te ontwerpen op een punt, dat gelegen is voorbij het eerder
genoemde splitsingspunt, Een gevolg hiervan zal zijn, dat bet Amstellands
peil wordt doorgetrokken tot ten zuiden van het punt van kruising met den
Leidschen Rijn,
Voorgesteld wordt den Leidschen Rijn, welke ter plaatse van de kruising
met het nieuwe kanaal thans met den Vaartschen Rijn gemeen ligt, ten
oosten van dit kruisingspunt af te dammen. Opdat het bestaande verkeer
niet wordt genoodzaakt een grooten omweg te maken, is ter plaatse van
dien dam een schutsluis ontworpen van ongeveer dezelfde afmetingen als
die, welke thans in den Leidschen Rijn voorkomen.
Ten westen van het ontworpen splitsingspunt bevindt zich de sluis te
Stadsdam.Tusschen deze sluis en die te Heldam maakt de Leidsche Rijn
deel uit van den Heycopboezem en tusschen de sluis te Heldam en de
Haanwijkersluis ligt hij gemeen met Amstellands boezem, Indien nu, zooals
in Hoofdstuk VII wordt voorgesteld, de Heycopboezem rechtstreeks op
Amstellands boezem zal afwateren, bestaat er geen bezwaar tegen, dat
eerstgenoemde boezem in vrije gemeenschap met Amstelland komt te liggen.
Aangezien bet met het oog op de binnenscheepvaart gewenscht is, dat
de sluizen te Stadsdam en te Heldam worden opgeheven, verdient het aanbeveling het gedeelte van den Leidschen Rijn, gelegen tusschen het krui¬
singspunt met het nieuwe kanaal en de Haanwijkersluis, in de toekomst het
peil van Amstelland te geven. Hierdoor wordt het maken van de schutsluis
in den Leidschen Rijn ten westen van bet ontmoetingspunt ontgaan.
In verband met bet bovenstaande zal het noodig zijn om den Leidschen
Rijn te verdiepen. Aangenomen is, dat de kosten van deze verdieping gedragen zullen worden door de belanghebbenden bij de sebeepvaart op den
Leidschen Rijn.
Er is gerekend op den bouw van een sluisje, hetwelk toegang geeft tot
de VIeutensche Wetering. Dit kan dezelfde afmetingen verkrijgen als het
bestaande sluisje in die wetering ten westen van bet Merwedekanaal heeft,
Zooals uit § 1 van dit Hoofdstuk blijkt komen in het onderwerpelijke
kanaalvak twee sluizen voor, een ten zuidwesten van Utrecht en een nabij
Wijk bij Duurstede, De sluis ten zuidwesten van Utrecht is ontworpen
ongeveer in het midden van het rechte kanaalgedeelte tusschen den Ouden
Rijn en den Vaartschen Rijn,
Onder den bodem van de sluizen bij Utrecht en bij Wijk bij Duurstede,
welke met de onderzijde zijn gelegen op ongeveer 7 M, — N,A,P, en 6 M.
N,A,P,, bestaat de ondergrond uitsluitend uit zand; zij kunnen dus op staal
worden gefundeerd.
In het belang van de militaire verdcdiging des lands moet het nieuwe
kanaal ten oosten van den Vaartschen Rijn kunnen worden afgesloten door
een of meer keersluizen, Opdat de scheepvaart ter plaatse gelijktijdig in
twee richtingen kan plants hebben, is op den bouw van twee naast elkander
gelegen keersluizen gerekend, De nuttige doorvaartwijdte der keersluizen
bedraagt 25 M,
In verband met den aanleg van het kanaal zal de rechter bandijk van
den Neder Rijn beneden Wijk bij Duurstede moeten worden doorgegraven.
Het zal noodig zijn den bestaanden bandijk door middel van nieuwe bandijken met de sluis in verbinding te brengen. De hcogte bedraagt 10 M. +
’) Zie de ,,Overzichtskaart der Binnensclieepvaartwegen" behoorende bij Deel III,
Aid. I, van den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart, uitgegeven door het Ministerie
van Waterstaat (1926),
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N. A.P., hetgeen een weinig hooger dan de bestaande bandijk en bijna 2 M.
hooger is dan de hoogst bekende waterstand ter plaatse. De dijk heeft een
kruinsbreedte van 7 M,, aan de waterzijde beloopen van 1 : 3 en aan de
landzijde beloopen van 1 ; 2,
Omtrent de ontworpen boordvoorzieningen valt bet volgende op te
merken. Daar -waar het maaiveld is gelegen tusschen 0,20 M, — K.P, en
O, 50 M, + K.P. en de bodem niet uit zand bestaat, is op den voor verbreeding van het kanaal bestemden berm een rietbeplanting ontworpen. Ter
bescherming van den rietberm is aan de kanaalzijde hiervan een voorziening,
bestaande uit palen, waarachter puin gedacht. Voor de overige kanaalvakken is een boordvoorziening ontworpen, bestaande uit een houtconstructie,
waarvan de bovenzijde gelegen is op laag kanaalpeil, waarboven een bekleeding van betonzuilen, reikende tot 0,50 M. boven H.K.P,
In het belang van de verdediging des lands is gerekend op het maken
van een breede doorgaande waterkeering westelijk van de nieuwe scheepvaartverbinding, welke keering loopt van den Noorder Lekdijk nabij K.M.
raai 90 500 tot den Zuider IJdijk te Amsterdam.
Zooals in § 4 van Hoofdstuk II wordt medegedeeld, zijn de bruggen
voor gewoon verkeer verdeeld in drie typen.
De volgende bruggen zijn ontworpen:
le, een brug in den Vleutenschen weg naast de spoorlijn Gouda—Utrecht
(type b]\
2e. een brug in den Rijksweg van Woerden naar Utrecht (type a];
3e. een brug over de sluis bij Utrecht in den Galecopschen dijk (type c);
4e. een brug in den weg van Gorinchem over Vreeswijk naar Utrecht
(type a);
5e. een brug in den weg van Utrecht naar Culenborg (type b);
6e. een brug in het Houtensche Zandpad (type c);
7e. een brug bij den Nachtdijk (type c);
8e, een brug bij den Dwarsdijk (type c];
9e. een brug over de sluis bij Wijk bij Duurstede (type 6).
Aan de opritten zijn geen steilere hellingen gegeven dan 1 ; 50, De
opritten naar de bruggen type a hebben een kruinsbreedte van 16 M,, die
naar de bruggen type b van 14 M, en die naar de bruggen type c van 10 M.
In verband met de belangen van de militaire verdediging is het niet
gewenscht een vaste brug te bouwen in den Overeindschen weg, Hier is derhalve een pontveer ontworpen.
Tusschen Houten en Schalkwijk wordt de spoorlijn Utrecht—'s-Hertogenbosch met een hooge vaste brug gekruist, Moeilijkheden levert deze
kruising niet op.
Door het op Amstellands peil gelegen gedeelte van het nieuwe kanaal
wordt de van den boezem van den Vaartschen Rijn deel uitmakende waterleiding gesneden, welke het door het gemaal aan den Taatschendijk opgebrachte water naar den Leidschen Rijn voert. Dit gemaal heeft een vermogen van ongeveer 200 M’/min, Het zal waarschijnlijk het voordeeligst
zijn om met Amstelland een regeling te treffen krachtens welke dit water
op het met Amstelland gemeen liggende gedeelte van het nieuwe kanaal
zal kunnen worden gebracht,
De polders, welke door het bedoelde gemaal worden bemalen, hebben,
voor zoover zij gelegen zijn ten oosten van het nieuwe kanaal, zomerpeilen,
wisselende tusschen 0,20 M, — N.A.P, en 0,65 M. — N.A.P, In verband
hiermede zal zijn te rekenen op de stichting van een bemalingsinstallatie ten
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behoeve van bet afgesneden gedeelte dezer polders, De bemalingsinstallatie
zal bet water op bet nieuwe kanaal kunnen brengen.
Het kanaal doorsnijdt de polders Knoest, Greet en Vuilkop, welke
worden bemalen door een gemaal, hetwelk zich bevindt aan den Heemsteeschen weg bezuiden het kanaal. In den waterafvoer van het door het
kanaal afgesneden gedeelte van deze polders zal moeten worden voorzien,
in verband waarmede gerekend is op de stichting van een klein gemaal aan
de noordzijde van bet kanaal,
Het kanaal doorsnijdt de Dwarsdijksche Wetering, welke haar water
brengt op het derde pand van den gekanaliseerden Krommen Rijn. Dit pand
brengt zijn water op den boezem van den Vaartschen Rijn, In verband hiermede bestaat er geen bezwaar tegen het water van het afgesneden gedeelte
(tgi* Dwarsdijksche ^JC^etering in de toekomst rechtstreeks op het met dezen
boezem gemeen liggende nieuwe kanaal te brengen,
Bij de uitvoering van het werk zal ongeveer 5 400 000 M^ grond overblijven, waarvoor berging zal zijn te zoeken. In verband hiermede is gerekend
op den aankoop van 135 H.A. terrein. Bij het kiezen der terreinen is rekening te houden met de wenschelijkheid, dat het vervoer over niet te grooten
afstand behoeft plaats te hebben en dat de op te hoogen terreinen een zoo
laag mogelijke handelswaarde hebben, Bovendien is bij het kiezen der ter¬
reinen rekening te houden met de militaire belangen. Er schijnt niet voldoende reden te bestaan om aan te nemen, dat de grondbergplaatsen eenig
geldelijk voordeel zullen afwerpen.
§ 6, Werken in het zomer- en winterbed van de Lek, D e afmetingen
van de te bouwen sluizen, de afmetingen van de sluizenikanalen en de maatregelen, welke zullen zijn te treffen, opdat de scheepvaart geen hinder zal
ondervinden van de uitvoering der werken, zijn behandeld in § 7 van Hoofdstuk III,
Het stuwcomplex is op zoodanige plaats ontworpen, dat de bovenmond
van het toeleidingskanaal tot de naast de stuw gelegen sluizen zich ruim
2 K,M. beneden de havenmonden bevindt, (Zie bijlage U.)
De plateaux tusschen de nieuwe rivier en het toeleidingskanaal en die
ter plaatse van de oude rivier verkrijgen geen grootere hoogte dan 6.50 M,
+ N.A.P., d, i, ongeveer 1,— M, lager dan de hoogte van de bestaande
zomerkade, Aangenomen mag worden, dat geen bijzondere maatregelen in
het belang van den afvcer langs het winterbed noodig zullen zijn.
§ 7, Betuwepand, Zooals blijkt uit § 1 van dit Hoofdstuk zullen in
het Betuwepand 2 sluizen zijn te bouwen, een te Ravenswaay aan de Lek
en een nabij Tiel aan de Waal.
Onder den sluisbodem van de sluis te Ravenswaay, welke met de onderzijde is gelegen op ongeveer 1,50 M. — N.A.P., bevindt zich zand. In verband
hiermede is hier niet op een paalfundeering gerekend.
Onder den sluisbodem van de sluis aan de Waal, welke met de onderzijde is gelegen op ongeveer 3,50 M. — N.A.P., komt uitsluitend grof zand
met grind voor, zoodat de sluis op staal zal kunnen worden gefundeerd.
In verband met den aanleg van dit kanaalpand zullen de linker bandijk
van de Lek boven Ravenswaay en de rechter bandijk van de Waal boven
Tiel moeten worden doorgegraven, Het zal noodig zijn de bestaande bandijken door middel van nieuwe bandijken mmt de sluis in verbinding te
brengen, De hoogte bedraagt voor den Lekdijk 9,70 M, + N.A.P,, hetgeen
ruim 1,50 M. hooger is dan de hoogst bekende waterstand ter plaatse;
de bestaande bandijk aldaar heeft een eenigszins geringere hoogte.
De Waalbandijk is ontworpen met een hoogte van 11,80 M, + N.A.P,,
hetgeen overeenkomt met de hoogte van den bestaanden dijk en ruim
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1,50 M. hooger is dan de hoogst bekende waterstand ter plaatse. De dijken
hebben een kruinsbreedte van 7 M,, aan de rivierzijde beloopen van 1 ; 3,
aan de landzijde beloopen van 1 : 2,
Het gemiddelde kanaalpeil zal zijn ongeveer 5,35 M. + N.A.P., bet
hoogste kanaalpeil 5,55 M. + N.A.P., de gemiddelde terreinshoogte bedraagt
ongeveer 3,90 M. + N.A.P. Ten einde zooveel mogelijk aan het kwelbezwaar
tegemoet te komen, zijn de kanaaldijken van klei ontworpen. Zij hebben een
hoogte van 6,55 M. + N.A.P., dus 1 M. boven den hoogsten waterstand.
Aangezien de gemiddelde kanaalwaterstand slechts 1,45 M. en de hoogste
kanaaalwaterstand slechts 1,65 M. hooger is dan de gemiddelde terreins¬
hoogte, wordt het niet noodig geoordeeld om voorzieningen te treffen, ten
einde het kwelbezwaar op te heffen. Zou desalniettemin eenige voorziening
noodig geacht worden, dan zou deze kunnen bestaan uit een tweetal electrisch gedreven gemaaltjes, welke het kwelwater terugpompen. In dit
verband kan worden medegedeeld, dat aan de keuze van een kanaal met
een hoog kanaalpeil voor de betrokken streek het groote voordeel is verbonden, dat in tijden van droogte op eenvoudige wijze water in de Betuwe kan
worden ingelaten.
Ten einde te voorkomen, dat het water op het kanaalpand bij hooge
rivierstanden te hoog zal stijgen, zal dit pand moeten worden bemalen, Het
verdient aanbeveling het gemaal aan de Lek te plaatsen, omdat in tijden,
dat gemalen moet worden, de waterstanden op de Lek lager zijn dan die
op de Waal.
Rekent men, dat met elk der sluizen 10 schuttingen in een richting
per etmaal worden verricht, dan moet het gemaal in staat zijn om 400 M^/min.
te verzetten en moet het een vermogen verkrijgen van 225 W.P.K.
Daar waar het maaiveld is gelegen tusschen 0,20 M. — L.K.P. en
0,50 M, -|- L.K.P. is op den voor verbreeding van het kanaal bestemden
berm een rietbeplanting ontworpen, voor de overige kanaalvakken een houtconstructie, waarboven betonzuilen.
In het belang van het gewoon verkeer zijn de volgende bruggen ont¬
worpen;
een brug over de sluis bij Ravenswaay (type b];
een brug in den Tiendweg (type c);
een brug in den weg van Tiel naar Amerongen (type b);
een brug over de sluis bij Tiel (type b).
Aan de opritten zijn geen steilere hellingen gegeven dan 1 : 50. Zij
hebben een kruinsbreedte van 14 M. voor de onder le, 3e en 4e genoemde
bruggen en van 10 M. voor de onder 2e genoemde brug.
le.
2e.
3e.
4e.

De spoorlijn kruist het kanaal op zoodanigen afstand van de Waal,
dat de kruising moet geschieden ter plaatse van de sluis of over de buitenof binnenvoorhaven. Een kruising ter plaatse van de voorhavens is zeer
bezwaarlijk, omdat de bruggen dan een groote lengte zouden moeten ver¬
krijgen, niet alleen in verband met de grcotere breedte der voorhavens, doch
vooral omdat te rekenen is op een toekomstige verbreeding van de voor¬
havens, indien later tot den bouw van een tweede sluis wordt overgegaan.
Mede in verband hiermede is een oplossing gekozen, waarbij de brug komt
te rusten op de binnenvoorhoofden van de sluis. Er zullen maatregelen zijn
te treffen, waardoor de mogelijkheid wordt geopend later zonder hinder
voor het spoorwegverkeer een tweede sluis naast de eerste te bouwen. Bij
het opmaken van de begrooting is gerekend op den bouw van diep gefundeerde pijlers naast de sluis, waarop bruggen komen te rusten, waaronder
later de sluis kan worden gebouwd.
Tijdens den bouw van de sluis zal het spoorwegverkeer tijdelijk over
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een hulpbaan moeten plaats hebben; aangenomen is, dat voor de tijdelijke
spoorlijn met bogen van 500 M, straal kan worden volstaan,

Het is mogelijk den weg van Tiel naar Amerongen met een viaduct
onder de spoorlijn door te voeren, waardoor de bewaakte overweg a niveau
komt te vervallen,
In het belang van de af^vatering zijn een tweetal grondduikers ontworpen, een ten behoeve van de Mauriksche Wetering en een ten behoeve
van de Linge. Door middel van een waterleiding zal het water van de
Ommergraaf en van de Ooysche Wetering aan de bovenzijde van den
grondduiker op de Linge kunnen worden gebracht.

Het gemaaltje van den Prins Willemspolder, dat door de voorhaven
van het kanaal aan de Waal van den polder wordt afgesneden, zal zijn te
verplaatsen.
§ 8, Werkprogramma, Bij het opmaken van een werkprogramma
voor een kanaal van Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel moet
rekening gehouden worden met de omstandigheid, dat het als een voordeel
is aan te merken, wanneer het kanaalvak van Utrecht naar Wijk bij Duur¬
stede zoo spoedig mogelijk in gebruik kan worden genomen. Zelfs biedt het
eenig voordeel, indien het kanaalvak tusschen den spoorweg Utrecht—Gouda
en den Vaartschen Rijn voor het verkeer kan worden geopend.

Het is om praktische redenen gewenscht, dat niet meer dan 2 sluizen
gelijktij'dig onder handen zijn.
Men zou gelijktijdig kunnen aanvangen met den bouw van de schutsluizen te Utrecht en te Wijk bij Duurstede.
Rekent men voor elk der sluizen 1 jaar voor het maken van den fundeeringsput, 2 jaren voor het maken van het sluisgebouw en 1 jaar voor
het afwerken van de sluis, dan kunnen beide sluizen voltooid zijn 4 jaren
nadat met de uitvoering der werken een aanvang wordt gemaakt. Rekent
men dan nog op 2 jaren voor de administratieve voorbereiding en de onteigening, dan zullen deze sluizen voltooid kunnen zijn 6 jaren nadat tot
de uitvoering van het werk is besloten.

Op dat tijdstip kunnen eveneens gereed zijn de bruggen in den Vleutenschen weg, in den Rijksweg Leiden—Utrecht en in den weg Vreeswijk—
Utrecht.
Rekent men dan nog op 1 jaar voor het maken van het kanaal, dan
zal dus 7 jaren, nadat tot de uitvoering is besloten, het kanaalvak van
Utrecht tot den Vaartschen Rijn voltooid kunnen zijn.
Nadat bet sluisgebouw bij Wijk bij Duurstede gereed is, d. i. 5 jaren
nadat tot de uitvoering is besloten, zal deze sluis moeten worden aangeaard en zullen de opritten naar de over de sluis gelegen brug gemaakt
en van een verharding voorzien moeten worden. Eerst nadat deze werken
voltooid zijn, zal de bestaande bandijk kunnen worden doorgebaggerd.
Rekent men voor een en ander 2 jaren, dan zal het mogelijk zijn om 7 jaren
nadat tot de uitvoering is besloten, door de sluis te Wijk bij Duurstede te
varen.
Bij het maken van het kanaalgedeelte Utrecht—Wijk bij Duurstede
blijven, zooals eerder werd medegedeeld, groote hoeveelheden grond over,
die niet noodig zijn voor het maken van kanaaldijken, opritten naar de
bruggen, enz. Het zal waarschijnlijk het goedkoopst zijn dezen grond, welke
gedeeltelijk uit specie bestaat, die gemakkelijk kan worden weggeperst, in
den natte te verzetten. Men kan daartoe baggermolens beginnende aan
den Vaartschen Rijn in oostelijke richting doen werken. Deze baggermolens
kunnen doorwerken, mits gezorgd wordt, dat tijdig de verschillende bruggen,
waarvan de spoorwegbrug in de lijn Culenborg—Utrecht de voornaamste
is, met hare opritten, enz. zijn voltooid.
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Aannemende dat met het baggeren in oostelijke richting kan worden
aangevangen 5 jaren nadat tot de uitvoering der werken is besloten, en
rekent men voor het wegbaggeren van de ruim 5 millioen M^., welke waarschijnlijk in den natte zullen worden verzet, 4 jaren, dan zou dus het
kanaalvak van Utrecht naar Wijk bij Duurstede voltooid kunnen zijn 9 jaren
nadat tot de uitvoering is besloten,
In verband met het bovenstaande kan nog worden opgemerkt, dat het,
om dit te bereiken, noodig zal zijn dat de keersluis aan den Vaartschen
Rijn zoo spoedig mogelijk wordt gemaakt.
Het is mogelijk het stuwcomplex in 6 jaren te voltooien, Wordt hiermede aangevangen in het 5de jaar nadat tot de uitvoering der werken werd
besloten, dan kunnen in dit 5de jaar de fundeeringsputten voor de kunstwerken worden gemaakt en kan in het 6de jaar, dus wanneer het sluisgebouw te Wijk bij Duurstede is voltooid, met het maken van de sluis en
de stuw worden aangevangen. Het geheele stuwcomplex is dan voltooid
10 jaar nadat tot de uitvoering der werken wordt besloten.
Het meest tijdroovende onderdeel van het Betuwepand vormt de
schutsluis met inbegrip van de spoorwegbrug bij Tiel. Rekenende op 1 jaar
voor den fundeeringsput, 2 jaren voor het sluisgebouw, 2 jaren voor het
maken van de spoorbaan met ballastbed en het leggen van het spoor, dan
kan de bestaande spoorbaan dus worden doorgebaggerd 5 jaar nadat met
de uitvoering der werken te Tiel is aangevangen,
Indien met het maken van het sluisgebouw bij Tiel niet wordt aan¬
gevangen, voordat het sluisgebouw van de sluis bij Utrecht voltooid is (opdat
niet 3 sluizen, n.l. te Utrecht, Wijk bij Duurstede en Tiel, gelijktijdig onder
handen zijn), dan kunnen de werken te Tiel eerst voltooid zijn 9 jaar nadat
tot de uitvoering der werken werd besloten.
Wordt met het maken van het sluisgebouw te Ravenswaay aangevangen,
nadat het sluisgebouw bij Tiel voltooid is, dan kunnen de werken bij
Ravenswaay 2 jaar later gereed zijn dan die te Tiel.
Het geheele kanaal kan dus voltooid zijn 2 jaar na de werken te Tiel,
dus 11 jaar nadat tot de uitvoering der werken werd besloten,
Resumeerende mag dus verwacht worden, dat het kanaalgedeelte tusschen Utrecht en den Vaartschen Rijn voltooid kan zijn 7 jaar, het kanaal¬
gedeelte Utrecht—Vaartsche Rijn—Wijk bij Duurstede 9 jaar, het stuw¬
complex 10 jaar en het gedeelte Maurik—Tiel 11 jaar nadat tot de uitvoe¬
ring der werken wordt besloten,
§ 9, Bcgrooting van kosten. Blijkens bijlage 10 worden de kosten
van het kanaalvak Utrecht—Wijk bij Duurstede geraamd op / 19 700 000,
Deze kosten moeten worden verhoogd met een bedrag van / 1 800 000,
zijnde de kosten van den militairen dijk, die langs de westzijde van het
Merwedekanaal tusschen Utrecht en den Zuider IJdijk te Amsterdam zal
moeten worden gemaakt, ten einde tegemoet te komen aan de bezwaren,
welke het nieuwe kanaalvak voor de landsverdediging oplevert, De overige
uitgaven, welke in het belang van de landsverdediging moeten geschieden,
zijn in de begrooting opgenomen.
In deze begrooting zijn niet begrepen de kosten van een nieuw kanaal¬
vak Utrecht—Vreeswijk, hetwelk bestemd is voor de vaart in zuidelijke en
westelijke richting en waarvan de kosten blijkens bijlage 13 op / 8 000 000
worden geraamd.
De hooge eischen, welke aan de schutsluizen naast de stuw zijn gesteld
en de omstandigheid, dat er op gerekend is, dat de stuw buiten het
bestaande rivierbed wordt gebouwd, zijn oorzaak, dat de kosten van het
stuwcomplex hoog zijn.
’) Na het 7de jaar nadat tot de uitvoering is besloten, kan ook gewerkt worden
met baggermaterieel, dat door de sluis bij Wijk bij Duurstede is bjnnengevaren,
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De stuwaanleg heeft ten gevolge, dat de voorgenomen verdere verbetering van den Neder Rijn, waarvan de kosten op rond / 70 000 per K.M.
worden begroot, over beteekenende lengte (waarschijnlijk meer dan 12 K.M.)
achterwege zal kunnen blijven.
De hiermede te bereiken besparing is op / 800 000 te stellen.
De stuwaanleg heeft ten gevolge, dat de waterstand boven de stuw en
dus in bet Betuwepand, en in de voorhavens te Wijk bij Duurstede en
Ravenswaay nimmer zal dalen beneden 5,15 M. + N.A.P., waardoor de
hoeveelheid grondwerk, welke verricht moet worden in verband met den
aanleg van dit pand en van deze voorhavens beteekenend geringer is dan
het geval zal zijn, indien geen stuw gebouwd zou worden.
Voorts kunnen ten gevolge hiervan de zuidelijke slagdrempel van de
sluis te Wijk bij Duurstede, de geheele sluis bij Maurik en de noordelijke
slagdrempel van de sluis bij Tiel hooger komen te liggen.
Ten gevolge van den stuwaanleg wordt dus een besparing op de kosten
van het Betuwepand en de voorhaven met sluis te Wijk bij Duurstede
verkregen.; deze besparing wordt op / 2 500 000 begroot.
De kosten van de uit te voeren werken worden geraamd op:
a. kanaalvak tusschen Utrecht en Wijk bij Duurstede . . / 19 700 000 ')
b. werken in den Neder Rijn ..
7 300 000
c. kanaalpand Maurik—Tiel .
12 200 000
Te zamen.

/ 39 200 000

Om de kosten van de geheele kanaalverbinding van Amsterdam naar
den Rijn te bepalen, moet dit bedrag nog vermeerderd worden met de
raming van de verruiming van het Merwedekanaal, zijnde / 15 700 000, en
met die van den militairen dijk langs het Merwedekanaal, zijnde / 1 800 000.
De kosten van de geheele kanaalverbinding Amsterdam—Rijn worden dus
geraamd op / 56 700 000, welk bedrag kan worden verminderd met
/ 800 000 in verband met de mogelijkheid, welke zal worden geopend de
verbetering van den Neder Rijn en Lek, waartoe in beginsel is besloten,
over een afstand van 12 K.M. achterwege te laten. Na aftrek van dit bedrag
worden de kosten der werken dus begroot op / 55 900 000.
Wordt besloten reeds dadelijk het kanaalvak Utrecht—Vreeswijk (bene¬
den de schipbrug) te maken, dan is dit bedrag te verhoogen met / 8 000 000.
Voor het drijven der gemalen te Vreeswijk en Maurik zal volgens een
globale raming gemiddeld per jaar ongeveer noodig zijn, achtereenvolgens
350 000 K.W.U. en 100 000 K.W.U., hetgeen bij een prijs van / 0,05 per
K.W.U. jaarlijksche uitgaven van / 17 500 en / 5 000 vordert.
§ 10, Samenvatting, De kosten van een kanaalverbinding van
Amsterdam met de Waal, bestaande uit een verruiming van bet Merwede¬
kanaal tusschen Amsterdam en de brug in den spoorweg Gouda—Utrecht,
uit nieuwe kanaalvakken tusschen Utrecht en Wijk bij Duurstede en
Ravenswaay en Tiel, en uit werken in den Neder Rijn en de Lek, tvorden
na aftrek van de kosten van Rijkswerken, welke ten gevolge van dien
aanleg kunnen worden bespaard, geraamd op / 55 900 000.
De vaarweg van Amsterdam (mond van het Merwedekanaal) tot den
Rijn (Pannerdenschen Kop) heeft een lengte van 118,8 K.M., waarvan
0,2 K.M. langs de opgestuwde Lek, 45,6 K.M. langs de Waal, 35,3 K.M. langs
het verruimde Merwedekanaal en 37,7 K.M. langs de nieuwe kanaalvakken.
In den waterweg komen 4 schutsluizen en 3 dubbele keersluizen voor.
Een dezer schutsluizen, n.l. die bij Ravenswaay, zal bij het onderwerpelijk
Zonder den militairen dijk van Utrecht naar Amsterdam.
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ontwerp, waarvan een stuw deel uitmaakt, gedurende gemiddeld 325 dagen
per jaar open kunnen staan.
Over de nieuwe kanaalvakken zijn uitsluitend vaste bruggen ontworpen.
Over bet verruimde Merwedekanaal komen, behalve vaste bruggen, 6 hefbruggen voor, waarvan slechts een in gesloten stand bij hoog kanaalpeil een
geringere doorvaarthoogte biedt dan 4 M.
Het is mogelijk de geheele kanaalverbinding te voltooien binnen 11 jaren
nadat tot de uitvoering hiervan is besloten, waarvan 2 jaren bestemd zijn
voor de administratieve en technische voorbereiding en voor de onteigening,
De verruiming van het Merwedekanaal kan voltooid zijn 8 jaren en het
kanaalvak Utrecht— Wijk bij Duurstede 9 jaren nadat tot de uitvoering
wordt besloten, Na 10 jaren zal het stuwcomplex gereed zijn.
Door de uitvoering van de in den aanhef van deze paragraaf opgesomde
werken wordt ook een belangrijk deel van den hoofdverbindingsweg te water
tusschen Amsterdam en Rotterdam, n.l. het Merwedekanaal tusschen
Amsterdam en Utrecht verbeterd,
Zoolang niet is overgegaan tot den aanleg van een nieuw kanaalvak van
Utrecht naar Vreeswijk zullen de meeste schepen varende van Amsterdam
in de richting Rotterdam en omgekeerd het nieuwe kanaalvak Utrecht—
Wijk bij Duurstede volgen tot het punt waar dit den Vaartschen Rijn kruist.
Zoolang zullen dus door de nieuwe sluis bij Utrecht niet alleen de schepen
bestemd voor den Rijn en oostelijk Nederland, doch eveneens het grootste
gedeelte van die voor de richting Rotterdam moeten worden geschut.
De aanleg van een kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel maakt
den bouw van een stuw in de Lek beneden Wijk bij Duurstede noodig, De
administratieve voorbereiding, welke voor den bouw van een stuw in deze
rivier, waarop de Rijnvaartacte van toepassing is, noodig is, kan een vertragenden invloed op de totstandkoming van het kanaal ten gevolge hebben.
Voor verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam in de richting
Rotterdam is bovendien te rekenen op een uitgave van / 8 000 000.

’) Eerst wanneer dit het geval is, kan ten alien tijde over een voldoende vaardiepte in de voorhaven van de sluis te Wijk bij Duurstede en op den slagdrempel van
het buitensluishoofd dier sluis worden gerekend.

HOOFDSTUK X,
KANAAL VAN UTRECHT OVER VREESWIJK NAAR TIEL.
§ 1. Inleiding; rivierkruising; kanaalpanden en kanaalpeilen. Door
de Commissie-RAMAER is een ontwerp opgemaakt voor een nieuw kanaalvak, gemeen liggend met Amstellands boezem, tusschen het Merwedekanaal
ter plaatse van de kruising met de spoorlijn Gouda—Utrecht en Vreeswijk
beneden de schipbrug.
In het Verslag der Staatscommissie-LlMBURG wordt behandeld een
kanaal van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel. Dit kanaal zal de Lek beneden
Vreeswijk kruisen,
Het vraagstuk der rivierkruising is hiervoor reeds behandeld in
Hoofdstuk III,
Zooals in § 8 van dat Hoofdstuk wordt aangetoond is het, indien de
rivierkruising beneden Vreeswijk plaats heeft, niet noodig in de rivier de
Lek een stuw te bouwen.
Door het nieuwe kanaalvak Utrecht—Vreeswijk gemeen te doen liggen
met het bestaande Merwedekanaal (Amstellands boezem] wordt bereikt,
dat men varende van Amsterdam naar de Lek slechts een schutsluis, die te
Vreeswijk behocft te passeeren,
Het normale peil van Amstellands boezem bedraagt 0,40 M. — N.A.P,
Daar waterstanden beneden 0,60 M. — N.A.P. en boven 0,10 M. — N.A.P,
slechts zeer zelden voorkom.en, is voor dit pand aangenomen als hoog
kanaalpeil (H.K.P.) 0,10 M. — N.A.P., als normaal kanaalpeil (N.K.P.)
0,40 M. — N.A.P. en als laag kanaalpeil (L.K.P.) 0,60 M, — N.A.P.
Het kanaalvak Vianen—Tiel mondt in de Lek uit even beneden Vianen.
Het kanaal doorsnijdt het gebied van den Zederikboezcm. In verband hiermede ligt het voor de hand om het kanaal met dien boezem gemeen te doen
liggen. Zooals in § 5 van dit Hoofdstuk wordt toegelicht, is als laag kanaal¬
peil van dit pand aangenomen 0,95 M, r N.A.P. en als hoog kanaalpeil
1,29 M.,
N,A,P.
Door de Staatscommissie-LlMBURG wordt voorgesteld bet kanaalvak
Vianen—Tiel door een sluis aan den Aalsdijk in twee panden te verdeelen.
Daar een oplossing, waarbij het geheele kanaalvak Vianen—Tiel uit slechts
een pand bestaat, goedkooper is en bovendien het voordeel biedt, dat de
waterweg een sluis minder bevat, is hieraan de voorkeur te geven. Wei is
waar zal dit pand nabij Tiel tamelijk laag komen te liggen (het maaiveld
te Tiel ligt op 4,75 a 5 M, + N.A.P., d. i, 4 M. boven L.K.P.), doch dit is,
mede in verband met de omstandigheid, dat ter plaatse van de diepe ingraving een zeer dikke kleilaag voorkomt, niet als een bezwaar aan te merken.^]
De vaarweg van Amsterdam over Vreeswijk naar Tiel zal, zooals uit
het bovcnstaande volgt, dus slechts 3 schutsluizen bevatten, welke intusschen nagenoeg steeds gesloten moeten zijn.
§ 2, Dwarsproficl, afmetingcn van sluizcn en bruggcn. In overeenstemming met hetgeen in de Hoofdstukken II en HI wordt aanbevolen, zijn
1) De ingravingen, welke volgens dit plan nabij Tiel moeten plaats hebben, zijn
gemiddeld niet dieper dan die, welke bij uitvoering van het plan Utrecht—Wijk bij
Duurstede—Tiel moeten geschieden nabij Wijk bij Duurstede.
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voor de te graven kanaalgedeelten en voorhavens de volgende hoofdafmetingen aangenomen.

Normaal kanaalprofiel:
Bodemdiepte. 4 M. — L.K.P.
Bodembreedte . 40 M.
Helling der beloopen:
beneden L.K.P. 1 : 3
boven L.K.P. 2:3
Aan weerszijden een horizontale berm op maaiveldshoogte, -welke bet
mogelijk maakt bet kanaal aan elke zijde te verbreeden met 12 M.
Het gedeelte tusschen de spoorbrug in de lijn Gouda—Utrecht en
Vreeswijk zal een bodembreedte van 50 M. verkrijgen.

Voorhavens:
Voorhaven aan de Waal te Tiel:
Bodemdiepte . 4 M. — Gl.W. (1923)
Bodembreedte . 80 M.
Lengte, recht gedeelte voor de sluis, ongeveer . 400 M.
Aan de westzijde bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van zoodanige breedte, dat het mogelijk is de bodembreedte na den bouw van
de 2e sluis nabij de sluizen te vergrooten tot.160 M.
Voorhavens aan de Lek te Vreeswijk en Vianen:
Bodemdiepte .. 3 M. — N.A.P.
Bodembreedte over 600 M. lengte gerekend van de sluis .... 100 M.
meer rivierwaarts geleidelijk verwijdende.
■ Bodembreedte ter plaatse van de normaallijn der rivier .... 295 M.
Lengte voorhaven . 1100 M.
Lengte recht gedeelte v66r de sluis . 600 M.
Aan de westzijde bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van zoodanige breedte, dat het mogelijk is de bodembreedte na den bouw van een
2e sluis te vergrooten tot . 160 M.
De voorhavens aan de noordzijde van de sluizen te Tiel en te Vreeswijk
en aan de zuidzijde van de sluis te Vianen:
Bodemdiepte . 4 M. — L.K.P.
Bodembreedte nabij de sluis . 80 M.
over een lengte van . 300 M.
Lengte recht gedeelte voor de sluis ten minste. 300 M.
Aan een der zijden bevindt zich op maaiveldshoogte een berm van
zoodanige breedte, dat het mogelijk is de bodembreedte na den bouw van
een 2e sluis nabij de sluizen te vergrooten tot . 160 M.

Sluizen:
Nuttige doorvaartwijdte . 25 M.
Nuttige schutlengte . 320 M.
De schutkolk is door een tusschenhoofd in twee gelijke deelen verdeeld.
Slagdrempeldiepte midden- en binnensluishoofden te Vreeswijk en Tiel
en binnensluishoofd te Vianen.4 M. — L.K.P.
Slagdrempeldiepte buitensluishoofd te Vreeswijk en buiten- en middensluishoofd te Vianen.4 M. —. N.A.P.
Slagdrempeldiepte buitensluishoofd te Tiel . . . 5,20 M.—Gl.W. (1923)

Bruggen:
Wijdte in het kanaalpand Utrecht—Vreeswijk . 90 M.
Wijdte in het kanaalpand Vianen—Tiel . 80 M.
Doorvaarthoogte . 8.75 M. + H.K.P.
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§ 3. Trace, Het trace van het noordelijk gedeelte van het nieuwe
kanaalvak Utrecht—Vreeswijk (benederi de schipbrug) wordt bepaald door
de richting van het Merwedekanaal benoorden de spoorbrug en door de
plaats van kruising met den Rijksweg van Leiden naar Utrecht, welke zoodanig gekozen moet worden, dat het mogelijk is voldoend flauwe opritten
ie maken en op geschikte wijze aan den bestaanden weg aan te sluiten,
Vervolgens wordt het trace in hoofdzaak bepaald door den horizontalen
vorm van de rivier de Lek. Het trace heeft een nagenoeg rechte strekking,
Het trace van het kanaalvak Vianen—Tiel wordt in de eerste plaats
bepaald door de ligging van de stad Vianen en door het kerkhof van deze
stad. Het kanaal is ten westen van het kerkhof ontworpen. Vervolgens
wordt het trace bepaald door de kruising met de spoorlijn Utrecht—'s-Hertogenbosch, door de dorpen Zoelmond en Asch, door de kruising met de
spoorlijn Tiel—Nijmegen en door den horizontalen vorm van de rivier
de Waal,
Het trace is zoodanig gekozen, dat de kruising met de genoemde
spoorlijnen met hooge vaste bruggen kan plaats hebben, zonder de emplacementen Culenborg en Tiel te wijzigen.
§ 4, Amstellands boezem en het gemaal te Vreeswijk, Door de te
Vreeswijk ontworpen sluizen
kunnen tijdens hooge rivierstanden groote
hoeveelheden water op Amstellands boezem worden gebracht. Deze hoeveelheid kan bij 10 schuttingen in een richting per dag met elk der beide sluizen
bedragen voor de beide sluizen te zamen rond 1 000 000 JVL*, per etmaal.
Voor alle zekerheid is aangenomen, dat Amstellands boezem niet met deze
groote hoeveelheid water zal kunnen worden bezwaard en dat daarom het
schutwater zal moeten worden teruggepompt; er is dus gerekend op de
stichting van een gemaal te Vreeswijk,
Evenwel zal het niet noodig zijn om ten alien tijde het schutwater op
de Lek terug te pompen, Aangenomen mag worden, dat dit slechts noodig
zal zijn, wanneer de stand van Amstellands boezem hooger is dan 0,20 M,
— N,A,P„ d, i, gedurende gemiddeld 16 dagen per jaar,
Globaal is nagegaan op welk stroomverbruik voor deze bemaling per
jaar is te rekenen, Hiervoor werd gevonden rond 200 000 K,W,U, ‘), hetgeen
tegen een prijs van / 0,05 per K,W,U, een bedrag van / 10 000per jaar
vertegenwoordigt,
§ 5,
Ameide,

De Zederikboezem, de uitwateringssluis en het gemaal te
a.

Beschrijvin^ van den bestaanden Zederikboezem.

De Zederikboezem ontvangt het water van gronden met een oppervlakte
van rond 7200 H,A,, waarvan rond 6550 H,A, worden bemalen en rond
650 H,A, vrij op den boezem afwateren, De boezem wordt gevormd door
het derde pand van het Merwedekanaal, den Ouden Zederik en het zijkanaal
naar den Arkelschen dam.
Men zoii het kanaal ook beneden Tiel in de Waal kunnen doen. uitmonden,
waardoor het kanaalvak Vianen—Tiel ongeveer ll/j K.M, korter zou worden,
Tegenover deze 1 I/, K,M. kortere kanaalvaart zou echter een 4 K,M, langere
riviervaart staan
In verband biermede en omdat deze oplossing geen besparing ten gevolge zou
hebben, verdient het aanbeveling het kanaal boven Tiel in de Waal te doen uitmonden,
2) Zooals wordt toegelicht in § 6 van dit Hoofdstuk is gerekend op den bouw
van twee sluizen te Vreeswijk, een voor de vaart naar Duitschland en het oosten des
lands en omgekeerd, en een voor de vaart in westelijke richting en omgekeerd.
Rekent men op den bouw van slechts een sluis, waarmede 10 maal per dag in
een richting geschut wordt, dan bedraagt deze hoeveelheid 500 000 M^, per etmaal,
Dit cijfer kan worden gehalveerd, indien gerekend wordt op 10 schuttingen per
dag in een richting met slechts een sluis,
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De Oude Zederik kan worden afgesloten door een sluisje te Meerkerk,
Dit afsluiten geschiedt elk jaar voor het maaien der langs dit water gelegen
vlietlanden, welke een oppervlakte hebben van 80 H,A,
De gemiddelde waterstand op den boezem was in het tijdvak 1911—
1920 van 1 Mei tot 31 October 0,75 M. + N.A.P. en van 1 November—
30 April 0,98 M, + N.A.P., de hoogste stand 1,44 M. + N.A.P., de laagste
stand 0,07 M. + N.A.P.
Er wordt naar gestreefd met behulp van een tweetal Rijksgemalen den
waterstand op den Zederikboezem beneden het peil van 1,29 M. + N.A.P.
(bet z.g. Zederikpeil) te houden. Zoolang dit peil is overschreden mogen
de polders niet op den boezem uitslaan. Daarom zijn boezemstanden, hooger
dan 1,29 M. + N.A.P., voor de betrokken streek in hooge mate ongewenscht.
De beide bestaande sluizen te Vianen zijn niet voorzien van ebdeuren, ■
zoodat, wanneer de waterstand in de Lek daalt beneden dien op den
Zederikboezem, het water van dezen boezem op de Lek afstroomt. Waar
lage Lekstanden het meest voorkomen in droge tijden, is dit afstroomen
van den Zederikboezem voor de betrokken streek een nadeel, omdat ten
gevolge hiervan het water op den boezem zoo laag kan afloopen, dat het
niet mogelijk is om water in de polders in te laten. Het bedoelde euvel
neemt geregeld toe ten gevolge van de geleidelijke verlaging van de laagwaterstanden te Vianen.
Hit het bovenstaande volgt, dat het voor het gebied van den Zederik¬
boezem gewenscht is, dat het peil van 1,29 M. + N.A.P. niet wordt over¬
schreden en dat de waterstand niet te laag afloopt.
b.

Wijzigin^ van den bestaanden toestand als ^evolg
van den kanaalaanleg.

Ten gevolge van den aanleg van een nieuw kanaal van Vianen naar Tiel,
gemeen liggend met den Zederikboezem, zal beteekenend meer schutwater
op dezen boezem gebracht worden. Rekent men op 10 schuttingen in een
richting per dag met elk der sluizen, dan zal bij de allerhoogste waterstanden door de beide nieuwe sluizen ongeveer 1 200 000 M^. water per etmaal
op den boezem worden gebracht. Bovendien ligt het in de bedoeling om een
gedeelte der gronden, gelegen ten oosten van den Diefdijk en ten noorden
van het nieuwe kanaal, welke thans hun water op de Linge brengen, in de
toekomst op het kanaal te doen afwateren (zie § 7 van dit Hoofdstuk), Deze
gronden hebben een oppervlakte van rond 6900 H.A, Rekent men op een
afvoer van 1 L, per H.A, en per sec,, dan zal deze wijziging in den waterstaatkundigen toestand ten gevolge hebben, dat per etmaal rond 600 000 Mb
meer dan thans het geval is op den boezem kan worden gebracht. In totaal
is dus te rekenen op een meerder waterbezwaar per etmaal van 1 200 000 M^.
-p 600 000 Mb = 1 800 000 Mb per etmaal.
c.

Toekomstige laagste standen op den boezem.

De kosten van het kanaalpand Vianen—Tiel zullen gunstig bemvloed
worden door een zoo hoog mogelijk laag kanaalpeil. Hoe hooger dit laag
kanaalpeil is, des te minder grondwerk behoeft te geschieden en des te
minder diep behoeven de slagdrempels der sluizen en de grondduikers te
zijn gelegen. Ten einde op de kosten van den kanaalaanleg te besparen, is
dus te streven naar een zoo hoog gelegen laag kanaalpeil als met de belangen van de betrokken streek vereenigbaar is, Hiervoor kan worden aangenomen een peil van 0,95 M, + N.A.P.
Om te voorkomen, dat de boezem beneden dit peil daalt, zal het noodig
zijn om maatregelen te treffen, waardoor belet wordt, dat het water van
den boezem door de bestaande sluizen te Vianen op de Lek afstroomt.
Aan het handhaven van een hoog laag kanaalpeil is voor de streek het
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voordeel verbonden, dat ten alien tijde waterinlating in de polders
mogelijk is.
Bij invoering van een laag kanaalpeil van 0,95 M. + N.A.P,, zal de
sluis aan de Algemeene Begraafplaats te Gorinchem, vaker dan thans bet
geval is, gesloten moeten zijn, tenzij bet waterschap van de Lingeuitwatering bereid zou zijn te bevorderen, dat op bet kanaal van Steenenboek zooveel mogelijk een waterstand van 0,95 M, + N.A.P. wordt onderhouden.
Intusschen is een in de toekomst meer dan thans bet geval is gesloten zijn
van de sluis aan de Algemeene begraafplaats niet als een ernstig bezAvaar
aan te merken, daar de vaart tusschen Vianen en Gorinchem na den aanleg
van een kanaal van Vianen naar Tiel veel minder druk zal zijn.
d.

Waterbezivaar van den Zederikboezem.

Het waterbezwaar van den Zederikboezem is een gevolg van:
1°. het schutten;
2°. het afmalen van laaggelegen polders;
3°. het afwateren van hooggelegen terreinen;
4°. regenval rechtstreeks op den boezem;
5°. lekken van sluizen;
6°. kwelwater.
In het hiernavolgende zullen de hierboven onder 4°, 5° en 6° genoemde
oorzaken van -waterbezwaar buiten beschouwing worden gelaten, omdat zij
in verhouding tot de andere oorzaken slechts van geringe beteekenis zijn.
In verband hiermede kan nog worden opgemerkt, dat het water, dat uit de
Lek in de polders kwelt, deel uitmaakt van de onder 2° en 3° genoemde
oorzaken van waterbezwaar,
Het geschatte maximum waterbezwaar ten gevolge van schutten zal in
de toekomst per etmaal zijn:
a. van de sluizen van het nieuwe kanaal . 1 200 000 M'h'etm.
b. van de sluis bij de Algemeene begraafplaats
te Gorinchem .
50 000 M^./etm,
c. van de sluis bij den Arkelschen dam.
10 000 M^./etm.
Te zamen. 1 260 000 M®*./etm.
Bijlage 7 bevat een opgaaf van de verschillende gedeelten van het
gebied van den Zederikboezem, met opgave van de wijze, waarop hun water
op den boezem wordt gebracht, Zooals uit die bijlage blijkt, hebben de
gemalen, welke uitslaan op dien boezem, een gezamenlijk vermogen van
S63 M^./min.
Rekent men op 18 maaluren per etmaal, dan komt men dus tot een
vermogen van rond 900 000 M^,/etmaal. Aannemende, dat de vrij op den
boezem loozende terreinen, welker oppervlakte, zooals uit het Iste lid van
onderdeel a van deze paragraaf volgt, rond 1/10 bedraagt van die van de
bemalen terreinen, per H.A. evenveel water op den boezem brengen als de
bemalen terreinen, dan valt dus te rekenen op een maximum waterbezwaar
van rond 1 millioen M^/etmaal,
Bovendien is, zooals reeds onder b werd medegedeeld, te rekenen op
een waterbezwaar van 600 000 M’’, ten gevolge van de omstandigheid, dat
1) Verwacht mag intusschen worden, dat genoemd waterschap in de toekomst prijs
zal stellen op een waterstand, welke overeenkomt met dien van het Zederikkanaal.
Is dit het geval dan zal de sluis aan de Algemeene begraafplaats als regel geopend
kunnen zijn,
De bestaande sluizen te Vianen kunnen buiten beschouwing gelaten worden,
omdat beide een schutpeil hebben, De hoeveelheid schutwater van de sluis in het
nieuwe kanaal te Vianen, vermeerderd met de hoev^eelheid schutwater van de bestaande
sluizen aldaar bij schutpeil is geringer dan de hoeveelheid schutwater van de sluis in
het nieuwe kanaal te Vianen bij den allerhoogsten waterstand op de Lek,
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gronden gelegen ten oosten van den Diefdijk op den boezem zullen
afwateren.
In totaal is dus te rekenen op een maximum waterbezwaar;
1°. ten gevolge van bet schutwater .■ rond 1250 000 M^./etm,
2°, ten gevolge van bemaling en langs natuurlijken
weg afwateren van terreinen, welke thans
bun water op den boezem brengen. 1 000 000 M".,'etm,
3°. ten gevolge van natuurlijke afwatering van ter¬
reinen, welke in de toekomst bun water op
den boezem zullen brengen .
600 000 M^. etm.
Te zamen . 2 850 000 M^. etm.
Strikt genomen zou bet Rijk ermede kunnen volstaan de bemaling van
den boezem in verband met den aanleg van bet nieuwe kanaal zoodanig te
versterken, als noodig is om bet meerdere water, dat ten gevolge van den
kanaalaanleg op den boezem zal worden gebracbt, uit te malen. Hiervoor
zou een vermogen van rond 1 250 000 Mb H- 600 000 Mb = 1 850 000 M^.
per etmaal voldoende zijn,
Waar de bestaande gemalem bij booge buitenwaterstanden in staat
zijn om rond 600 000 Mb per etmaal uit den boezem te verwijderen, zou
dus in de toekomst zijn te rekenen op een vermogen van 600 000
-T
1 850 000 M^. = 2 450 000 M'b per etmaal, d. i. ongeveer 14 % minder dan
bet eerder berekende gewenscbte vermogen van 2 850 000 M'’,
Veiligbeidshalve is er intusscben voorloopig op gerekend, dat in de
toekomst 2 850 000 M’b per etmaal van den Zederikboezem moet kunnen
worden afgemalen.
e.

Natuurlijke loozing van den Zederikboezem.

De Zederikboezem loost op natuurlijke wijze op bet kanaal van
Steenenboek door de sluis in bet Merwedekanaal nabij de Algemeene
begraafplaats te Gorincbem en somtijds bij lage Lingestanden door de sluis
aan den Arkelscben dam,
In verband met de vraag, of in de toekomst zal zijn te rekenen op
natuurlijke loozing op de Merwede langs bet kanaal van Steenenboek, dan
wel op de Lek b.v. te Ameide, kan bet volgende worden medegedeeld.
Wanneer men den eiscb stelt, dat op den Zederikboezem zooveel
mogelijk een waterstand gehandhaafd wordt van 0,95 M. -j- N.A.P., zal van
natuurlijke loozing langs bet kanaal van Steenenboek slecbts sprake zijn
op dagen dat in dit kanaal geen hoogere waterstand dan 0,95 M, + N.A.P,
voorkomt.
Ten einde een inzicbt te verkrijgen in bet aantal dagen, dat in de
toekomst te Steenenboek bet water van den Zederikboezem zal kunnen
worden geloosd, is nagegaan hoeveel dagen gemiddeld per jaar gedurende
bet 8-jarig tijdvak van 1918—1925 bet balftij (dagtij) op de Merwede bij
de uitmonding van bet kanaal van Steenenboek en bovendien de waterstand
op dit kanaal 0,90 M. + N.A.P, of lager was. Dit blijkt bet geval geweest
te zijn gedurende gemiddeld 178 dagen per jaar.
Voorts is nagegaan op boeveel dagen gemiddeld per jaar gedurende
betzelfde 8-jarig tijdvak bet balftij op de Lek te Jaarsveld (tegenover
Ameide) 0,90 M, + N.A.P. of lager was. Dit blijkt bet geval geweest te zijn
gedurende gemiddeld 150 dagen per jaar, Neemt men in aanmerking, dat
door de baggerwerken in de Beneden Lek de invloed van bet getij zicb op
deze rivier in toenemende mate doet gevoelen, dan mag verwacbt worden.
') Ook heeft, zooals reeds werd medegedeeld, wel loozing door de sluizen te
Vianen plants, doch nagenoeg uitsluitend op tijdstippen wanneer er geen behoefte aan
loozing is.
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dat het voor Jaarsveld genoemde aantal dagen in de toekomst nog zal
toenemen.
Waar voor natuurlijke loozing te Steenenhoek de medewerking van
het Waterschap van de Linge-uitwatering noodig is en het niet zeker is,
dat van die zijde tegen loozing van het water te Steenenhoek geen bezwaar
zal worden gemaakt, is aan natuurlijke loozing te Ameide de voorkeur te
geven,
Ameide ligt veel gunstiger voor natuurlijk loozen dan Vianen, omdat
in het vorengenoemde 8-jarig tijdvak het halftij te Jaarsveld (Ameide]
gedurende gemiddeld 150 dagen per jaar, dat te Vianen slechts gedurende
gemiddeld 62 dagen per jaar 0,90 M. -j- N.A.P. of lager was.
f.

Bemaling van den Zederikboezem.

De Zederikboezem kan thans bemalen worden op de Linge door een
stoomgemaal aan den Arkelschen dam en op de Lek door een stoomgemaal
te Ameide. Loozing van de Linge geschiedt bijna uitsluitend langs het
kanaal van Steenenhoek. Bij onvoldoende loozing langs natuurlijken weg
wordt dit kanaal afgemalen op de Merwede door een stoomgemaal. Er zijn
plannen in overweging om te Steenenhoek een nieuw gemaal van veel
giooter vermogen te stichten.
•
Bemaling van den Zederikboezem in de toekomst op de Linge verdient
geen aanbeveling, omdat het water dan in twee trappen moet worden
opgemalen, nl. eerst van den Zederikboezem op de Linge en dan van het
kanaal van Steenenhoek op de Merwede. In verband hiermede is het aangewezen om den Zederikboezem op de Lek te bemalen. Daar de gemiddelde
buitenwaterstand gedurende de dagen, dat gemalen zal moeten worden,
te Ameide ongeveer 60 c.M. lager is dan te Vianen, verdient afmalen te
Ameide de voorkeur boven afmalen te Vianen. In dit verband kan nog
worden aangeteekend, dat het voordeelen biedt om het gemaal en de uitwateringssluis op dezelfde plants te ontwerpen, omdat de onderbouw van
het gemaal zeer geschikt als uitwateringssluis kan worden ingericht en
bovendien de bediening van gemaal en uitwateringssluis dan door hetzelfde
personnel kan geschieden.
g.

Uit te voeren werken.

Zooals reeds eerder werd medegedeeld, zal zijn te rekenen op een
waterverzet van het gemaal van 2 850 000 ML per etmaal, overeenkomende
met 33 M^. per secunde. Het zal noodig zijn, dat deze groote hoeveelheid
water naar Ameide kan worden afgevoerd. Het sluisje, gelegen aan het
zuidelijk einde van de Oude Zederik onder Meerkerk, heeft bij een waterstand van 0,95 M. + N.A.P. slechts een doorstroomingsprofiel van 12 M^.,
hetgeen onvoldoende is. Verruiming van den bestaanden mond van de Oude
Zederik zou kostbaar zijn, omdat deze mond in de bebouwde kom van
Meerkerk is gelegen. Daarom verdient het aanbeveling een nieuwen mond
te maken ten oosten van Meerkerk.
De Oude Zederik is voor den afvoer van 33 M''’./sec. zonder groote kosten
geschikt te maken. Haar breedte is op het peil van 0,95 M. + N.A.P, onge¬
veer 38 M., haar diepte 1,25 M. — N.A.P, Door baggerwerk kan hier zonder
bezwaar het benoodigde doorstroomingsprofiel van ongeveer 100 M^. worden
verkregen,
Zooals reeds werd medegedeeld, bevinden zich langs de Oude Zederik
ongeveer 80 H.A, vlietlanden, welke lager zijn gelegen dan 0,95 M. + N.A.P.
Afsluiting van de Oude Zederik zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
Daarom is er op gerekend, dat deze vlietlanden zullen worden aangekocht
en opgehoogd met bij de uitvoering der werken beschikbaar komende specie.
h. Opheffing van de bestaande bemalingsinrichtingen.
De bestaande bemalingsinrichtingen te Arkel en Ameide zijn geheel
verouderd. Het gemaal te Arkel is 100 jaar oud, Daar de exploitatiekosten
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van deze gemalen in verhouding tot de hoeveelheid water, welke zij opbrengen, hoog zijn, verdient het aanbeveling om, zoo tot de stichting van
een nieuw gemaal te Ameide wordt overgegaan, de bestaande gemalen op
te ruimen, Daardoor worden de exploitatiekosten dezer gemalen, welke
gemiddeld ongeveer / 17 000 (kosten van personeel en onderhoud inbegrepen) per jaar bedragen, bespaard,

i.

De te siichten bemalingsinstallatie.

De plaatselijke omstandigheden maken het noodig het nieuwe gemaal
te Ameide te bouwen ongeveer 250 M. ten noordoosten van het bestaande
gemaal.
Het gemaal moet in staat zijn om 33 M^, per secunde te verzetten
bij den hoogsten halftij-stand in de Lek,
waartoe een vermogen van
]500W,P.K. vereischt wordt, Aangezien dit groote vermogen slechts bij
uitzondering noodig is en ten einde een zoo groot mogelijke bedrijfszekerheid te bereiken, verdient het aanbeveling om het vereischte vermogen
over eenige aggregaten te verdeelen,
Voor het geval, dat de aangenomen capaciteit van het gemaal in de
toekomst niet voldoende groot blijkt te zijn, b.v, ten gevolge van de omstandigheid, dat meer schuttingen te Vianen en Tiel plaats hebben dan waarop
bij de vaststelling van het vermogen van het gemaal is gerekend, ware de
onderbouw van het gemaal zoodanig in te richten, dat eenige aggregaten
kunnen worden bijgeplaatst.

k.

De kosten van electrischen stroom voor het drijven
van het gemaal te Ameide.

Voor het opmalen van het water te Ameide zal, volgens een globale
raming, gemiddeld per jaar ongeveer noodig zijn 600 000 K.W.uur, verdeeld
als volgt:
voor opmalen van het water, dat op den Zederikboezem gebracht wordt
ten oosten van den Diefdijk . 100 000 K.W.uur;
voor opmalen van het water, dat op den Zederikboezem gebracht wordt
ten westen van den Diefdijk. IQO 000 K.W.uur;
voor opmalen van het schutwater, dat te Tiel op het kanaal wordt
gebracht. 300 000 K.W.uur;
voor opmalen van het schutwater, dat te Vianen op het kanaal wordt
gebracht . 100 000 K.W.uur.
Bij een prijs van / 0,05 per K.W.uur zullen dus de kosten van elec¬
trischen stroom voor de bemaling te Ameide bedragen / 30 000 per jaar.
Ten gevolge van de stichting van het nieuwe gemaal te Ameide, zullen
de bestaande gemalen aan den Arkelschen dam en te Ameide, waarvan de
exploitatiekosten / 17 000 per jaar bedragen, kunnen worden opgeheven,
§ 6. Het kanaalvak tusschen Utrecht en Vreeswijk. Zooals reeds in
§ 5 van Hoofdstuk IX werd medegedeeld, kruisen de toegangswegen tot
de stad Utrecht het bestaande Merwedekanaal met een drietal beweegbare
bruggen, welke zich bevinden tusschen de spoorlijn Gouda—Utrecht en het
punt, waar het Merwedekanaal den Vaartschen Rijn-ontmoet, waarvan een
deel uitmaakt van den belangrijken verkeersweg 's-Gravenhage—Utrecht,
een andere van den eveneens belangrijken verkeersweg van Gorinchem
over Vreeswijk naar Utrecht.
Het doorgaand verkeer te land ondervindt grooten hinder van het
herhaaldelijk en dikwijls gedurende langen tijd geopend zijn van deze
bruggen. Een nieuw ruim kanaal van Utrecht naar Vreeswijk beneden de
schipbrug, volgens het in § 3 van dit Hoofdstuk behandelde trace, zal aan
Bij de allerhoogste standen bedraagt het verschil tusschen hoogwater en halftij
ter plaatse 0,06 M.
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dit bezwaar, althans grootendeels, tegemoet komen, omdat verwacht mag
Worden, dat het overgroote gedeelte van de doorgaande vaart van dit kanaal
gebruik zal maken.
Ten aanzien van den Leidschen Rijn wordt hetzelfde voorgesteld als
in § 5 van Hoofdstuk IX,
Er is gerekend op den bouw van een schutsluisje, hetwelk toegang
geeft tot de Vleutensche Wetering. Dit verkrijgt dezelfde afmetingen als
het bestaande sluisje in deze wetering ten westen van het Merwedekanaal.
Bovendien zijn sluisjes te maken ter plaatse van de kruising met de waterleiding tusschen de polders Galecop en Papendorp en met de Jutphaasche
Wetering,
Door het kanaal wordt de Doorslag, welke gemeen ligt met den boezem
van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel, gesneden. Het peil van dezen
boezem is gemiddeld 0,40 M, + N,A,P,, dus 0,80 M, hooger dan dat van
Amstellands boezem. In verband hiermede kan er geen sprake van zijn om
het gedeelte van den Doorslag, dat ten westen van het kanaal is gelegen,
in open gemeenschap te brengen met het nieuwe kanaal, Er zal hier dus
op den bouw van een schutsluis zijn te rekenen.
Ten gevolge van den kanaalaanleg zal het noordoostelijk gedeelte van
den Doorslag van den boezem van de Hollandsche IJssel worden afgesneden, in verband waarmede het niet noodig is, dat dit gedeelte van den
Doorslag het peil van de Hollandsche IJssel verkrijgt. Ter plaatse, waar
de Doorslag uitmondt in het Merwedekanaal, bevindt zich een schutsluis,
Deze sluis keert alleen naar de zijde van den Vaartschen Rijn, Omdat de
slagdrempeldiepte van deze sluis daartoe niet voldoende groot is, zal het
niet mogelijk zijn bij ongewijzigde handhaving van deze sluis den Doorslag
gemeen te doen liggen met het nieuwe kanaal (Amstellands boezem], Er is
gerekend op den bouw van een nieuwe sluis aan de oostzijde van het nieuwe
kanaal, Het is dan mogelijk in de toekomst het noordoostelijk gedeelte van
den Doorslag gemeen te doen liggen met het Merwedekanaal (Vaartsche
Rijnboezem), ten gevolge waarvan de bestaande schutsluis bij Jutphaas
steeds open zal kunnen staan.
In het ontworpen kanaal van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel komt te
Vreeswijk een schutsluis voor,
Aangezien te Vreeswijk niet alleen zullen moeten worden geschut de
schepen, welke bestemd zijn voor de richtingen Tiel en Arnhem, doch
evenzeer die, welke bestemd zijn voor de richting Krimpen, verdient het
aanbeveling ter plaatse reeds dadelijk een tjveede sluis ten behoeve van
de binnenlandsche vaart te maken, welke, zooals blijkt uit bijlage X, is
ontworpen ten westen van de sluis, welke in hoofdzaak voor de Rijnvaart
is bestemd, Voor deze sluis zijn dezelfde afmetingen gedacht als voor die
voor de Rijnvaart,
Uit de door de Commissie-RAMAER en in 1926 door den Rijkswaterstaat
verrichte grondboringen blijkt, dat de ondergrond ter plaatse van de te
maken sluizen onregelmatig is en het is moeilijk op grond van deze boringen
te beslissen of de sluizen al dan niet op staal gefundeerd zullen kunnen
worden,
Voor alle zekerheid is aangenomen, dat beide sluizen op palen zullen
moeten worden gefundeerd.
Elk der sluizen heeft haar eigen voorhaven, Er is gerekend op de
mogelijkheid, dat naast de sluis, welke in hoofdzaak voor de Rijnvaart
zal dienen, als daaraan in de toekomst behoefte ontstaat, nog een derde
sluis zal worden gebouwd.
Met het oog op de omstandigheid, dat de laagwaterstand te Vreeswijk
geleidelijk daalt, is er op gerekend, dat de sluisgebouwen zoodanig worden
ingericht, dat later, zoo noodig, ebdeuren kunnen worden aangebracht,
De buitenvoorhaven van de sluis voor de Rijnvaart is ontworpen in den
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geest als aanbevolen wordt door de Staatscommissie-LlMBURG, terwijl de
buitenvoorhaven van de sluis voor de vaart in de richting Rotterdam is
ontworpen in den geest van bet ontwerp der Commissie-RAMAER (stroomafwaarts gerichte mond) (zie bijlage X).
In verband met den aanleg van bet kanaal zal de recbter bandijk van
de Lek beneden Vreeswijk moeten worden doorgegraven. Het zal noodig
zijn den bestaanden bandijk door middel van nieuwe bandijken met de
sluis in verbinding te brengen. De hoogte bedraagt 7,50 M. + N.A.P,,
overeenkomende met die van den bestaanden bandijk en ruim 1,50 M.
hooger dan de hoogst bekende waterstand, De dijk heeft een kruinsbreedtc
van 7 M,, aan de waterzijde beloopen van 1 ; 3 en aan de landzijde beloopen
van 1:2.
Omtrent de boordvoorzieningen valt het volgende op te merken.
Over korten afstand, waar het maaiveld is gelegen tusschen 0,20 M.—
L.K.P. en 0,50 M. + L.K.P., is op den voor verbreeding van het kanaal
bestaanden berm een rietbeplanting ontworpen; op de overige plaatsen is
langs het kanaal een boordvoorziening gedacht, bestaande uit een houtconstructie, waarboven een bekleeding van betonzuilen, reikende tot 0,50 M.
boven H.K.P.
Zooals in § 4 van Hoofdstuk II wordt medegedeeld zijn de briiggen
voor gewoon verkeer verdeeld in drie typen.
De volgende bruggen zijn tusschen Utrecht en de Lek ontworpen;
1°. Een brug in den Vleutenschen weg naast de spoorlijn Gouda—
Utrecht (type b).
2°. Een brug in den Rijksweg van Woerden naar Utrecht (type a).
3°. Een brug bij Jutphaas (type b).
4°, Een brug over de sluis bij Vreeswijk (type b.)
Aan de opritten zijn geen steilere hellingen gegeven dan I ; 50.
De opritten naar de bruggen type a hebben een kruinsbreedte van 16 M.,
die naar de bruggen type b van 14 M. en die naar de bruggen type c
van 10 M.
Spoorwegkruisingen komen niet voor.
Door het nieuwe kanaalvak wordt de van den boezem van den
Vaartschen Rijn deel uitmakende waterleiding gesneden, welke het door
het gemaal aan den Taatschendijk opgebrachte water naar den Leidschen
Rijn voert. Dit gemaal heeft een vermogen van ongeveer 200 Mb min. Het
zal waarschijnlijk het voordeeligst zijn met Amstelland een regeling te
treffen, krachtens welke dit water op het nieuwe kanaal zal kunnen worden
gebracht.
De polders, welke door het bedoelde gemaal worden bemalen, hebben,
voor zoover zij gelegen zijn ten oosten van het nieuwe kanaal, zomerpeilen,
wisselende tusschen 0,20 M. — N.A.P. en 0,65 M. — N.A.P. In verband hiermede zal zijn te rekenen op de stichting van een bemalingsinstallatie ten
behoeve van het afgesneden gedeelte dezer polders. De bemalingsinstallatie
zal het water op het nieuwe kanaal kunnen brengen.
Door het kanaal zal de Kromme IJssel tweemaal worden gesneden,
in verband waarmede deze plaatselijk zal moeten worden omgelegd.
Bij de uitvoering van het werk zal ruim
millioen M'h grond overblijven, waarvoor berging zal zijn te zoeken. In verband hiermede is gerekend
op den aankoop van 65 H.A. terrein, Bij het kiezen der terreinen is rekening
gehouden met de wenschelijkheid, dat het vervoer over niet grooten afstand
behoeft plaats te hebben en dat de terreinen een zoo laag mogelijke handels-
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waarde hebben. Er schijnt niet voldoende reden te bestaan om aan te
nemen, dat de grondbergplaatsen eenig geldelijk voordeel zullen afwerpen.
§ 7. Het kanaalvak tusschen Vianen en Tiel, Zooals blijkt uit § 1
van dit Hoofdstuk zullen in het Betuwepand 2 sluizen zijn te bouwen,
een te Vianen bij de Lek en een te Tiel bij de Waal.
Onder den sluisbodem van de sluis te Vianen, welke met de onderzijde
gelegen is op ongeveer 6,50 M, — N.A.P., bevindt zich uitsluitend zand.
Hetzelfde geldt voor de sluis te Tiel, welke met den onderkant komt op
ongeveer 5,50 M, — N.A.P, In verband hiermede is er op gerekend, dat
beide sluizen op staal gefundeerd kunnen worden.
In verband met den aanleg van dit kanaal zullen de linker bandijk van
de Lek beneden Vianen en de rechter bandijk van de Waal boven Tiel
moeten worden doorgegraven, Het zal noodig zijn de bestaande bandijken
door middel van nieuwe bandijken met de sluizen in verbinding te brengen,
De hoogte van deze bandijken aan de Lek bedraagt 7,50 M, + N.A.P,,
hetgeen ruim 1,50 M. hooger is dan de hoogst bekende waterstand en
ongeveer 0,50 M, hooger dan de bestaande bandijk.
De Waalbandijk is ontworpen met een hoogte van 11,80M, + N.A.P.,
hetgeen overeenkomt met de hoogte van den bestaanden dijk en ruim 1,50 M.
hooger is dan de hoogst bekende waterstand ter plaatse.
De dijken hebben een kruinsbreedte van 7 M„ aan de waterzijde beloopen van 1 ; 3 en aan de landzijde beloopen van 1 ; 2,
Het kanaal snijdt den Diefdijk, In verband zoowel met de waterstaatkundige als met de militaire belangen zal het noodig zijn maatregelen
te treffen, opdat de doorgaande waterkeering niet onderbroken wordt.
Opdat de scheepvaart ter plaatse van de kruising met den Diefdijk in beide
richtingen gelijktijdig zal kunnen plaats hebben, zijn alhier 2 naast elkander
gelegen keersluizen ontworpen,
Benoorden Buren snijdt het kanaal den Aalsdijk. Deze dijk ligt
ongeveer 5 M. + N.A.P,, dat is 2 M. a 2,50 M. boven bet terrein, Hij loopt
van den Lekdijk via Buren tot even beoosten Buurmalsen, alwaar hij zijn
voortzetting vindt in den Noorder Lingedijk. De Aalsdijk, welke een geheel
onvoldoende hoogte heeft om bij doorbraak van een der bandijken het
overstroomingswater te keeren, heeft niettemin nut, omdat hij het polderdistrict Buren beschermt tegen het water, dat oostwaarts van den dijk in
natte tijden op de landerijen staat, Tegen het doorgraven van dezen dijk
bestaat geen bezwaar, mits de beide afgesneden gedeelten door dijken van
niet geringere hoogte langs het kanaal worden aangesloten aan den rechter
Waalbandijk boven Tiel, waarop dus wordt gerekend.
In het belang van het gewoon verkeer zijn de volgende bruggen ont¬
worpen,
1°. Een vaste brug over de sluis te Vianen voor de kruising van het
kanaal met den Rijksweg Utrecht—Gorinchem (type a].

2°, Een vaste brug in de Poldersteeg onder Everdingen (type c).
3°, Een vaste brug over de keersluis in den Diefdijk (type c).
4°, Een brug in den Rijksweg van Culenborg naar 's-Hertogenbosch
(type a).
5°, Een brug in den weg van Zoelmond naar Buren (type b).

6°, Een brug onder Zoelen (type c),
7°, Een brug over de sluis bij Tiel (type a).
In verband met de belangen der militaire verdediging is het niet
gewenscht een vaste brug te bouwen tusschen de spoorlijn Culenborg—
's-Hertogenbosch en den Diefdijk. Daarom is in den Rietveldschen weg een
pontveer ontworpen.
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Even bezuiden Culenborg wordt de spoorlijn Utrecht—s-Hertogenbosch
met een hooge vaste brug gekruist, Moeilijkheden levert deze kruising
niet op.
De spoorlijn Tiel—Nijmegen kruist het kanaal op zoodanigen afstand
van de Waal, dat de kruising moet geschieden ter plaatse van de sluis of
over de buiten- of binnenvoorhaven, Een kruising ter plaatse van de voorhavens is zeer bezwaarlijk, omdat de bruggen dan zeer lang zouden worden,
niet alleen in verband met de grootere breedte der voorhavens, doch vooral
omdat te rekenen is op een toekomstige verbreeding van de voorhavens,
indien later tot den bouw van een tweede sluis moet worden overgegaan.
Mede in verband hiermede is een oplossing gekozen, waarbij de brug komt
te rusten op de binnenvoorhoofden van de sluis, Er zullen maatregelen zijn
te treffen, waardoor de mogelijkheid geopend wordt later zonder hinder
voor het spoorwegverkeer een tweede sluis naast de eerste te bouwen,
Bij het opmaken van de begrooting is gerekend op den bouw van diep
gefundeerde pijlers naast de sluis, waarop bruggen komen te rusten, waaronder later de sluis kan worden gebouwd.
Tijdens den bouw van de sluis zal het spoorwegverkeer tijdelijk over
een hulpbaan moeten plaats hebben, Aangenomen is, dat voor deze tijdelijkc
spoorbaan met bogen met een straal van 500 M, kan worden volstaan.
Het is mogelijk den weg van Tiel naar Amerongen met een viaduct
onder de spoorlijn door te voeren, waardoor de bewaakte overweg a niveau
komt te vervallen.

Door het nieuwe kanaal worden gesneden de Biezenpolder, de polder
Autena, de Gouwenespolder en de polder Over- en Nederzijderveld. Deze
polders hebben zomerpeilen tusschen 0,25 M. + N.A.P. en 0,25 M. — N.A.P.
Aangezien het peil van den Zederikboezem beteekenend hooger is dan de
zomerpeilen der genoemde polders, moeten zij worden bemalen. De gemalen,
waarmede dit geschiedt, bevinden zich aan de zuidzijde van het kanaal.
Ter voorziening in de afwatering van de ten noorden van het kanaal gelegen
gedeelten der genoemde polders is een gemaal in den polder Gouwenes
gedacht, Het water uit de andere polders kan door de bermslooten naar
dit gemaal afvloeien.
Tusschen den DiefdijK en den Rijksweg Culenborg—s-Hertogenbosch
doorsnijdt het ontworpen kanaal den polder Culenborg. Deze polder watert
af in zuidelijke richting op de Linge, o, m, door een waterleiding, gelegen
langs de oostzijde van den Diefdijk. Er is gerekend op den aanleg van
grondduikers, welke noodig zijn, opdat de afwatering op dezelfde wijze zal
kunnen blijven plaats hebben.
De terreinen, gelegen tusschen den genoemden Rijksweg eenerzijds en
den Aalsdijk en den Haardijk anderzijds, wateren in zuidelijke richting af
naar de Bisschopsgraaf, welke, zoo noodig, door een gemaal op de Linge
wordt bemalen,
Het zomerpeil van deze terreinen is zoo hoog, dat zij zonder bezwaar
op het nieuwe kanaal zullen kunnen afwateren, Het gemaal, gelegen op
het punt, waar de Bisschopsgraaf in de Linge uitmondt, zal dan zijn bestemming hebben verloren.
Van den polder Asch, die eveneens zijn water in zuidelijke richting
op de Linge brengt, zal door het kanaal een gedeelte worden afgesneden.
Het verdient aanbeveling het afgesneden gedeelte in de toekomst vrij op
het kanaal te doen afwateren.
Nabij den Aalsdijk worden eenige waterleidingen gesneden, waarvan
de Ravenswaaische Tochtsloot, de Rijswijksche Tochtsloot en de Mauriksche
Watering de voornaamste zijn, De terreinen zijn hier zoo hoog gelegen, dat
de daarin gelegen waterleidingen zonder bezwaar rechtstreeks op het kanaal
kunnen afwateren.
Ten oosten van Zoelen wordt de Linge gekruist. In deze rivier is een
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grondduiker ontworpen. De afwatering van de terreinen bezuiden de Linge
kan door de oostelijke bermsloot langs bet kanaal ook in de toekomst op
de Linge plants hebben.
Het gevolg van een en ander zal zijn, dat terreinen met een oppervlakte
van 6900 H.A., welke thans bun water op de Linge brengen, in de toekomst
op bet kanaal zullen afwateren. Dit is voor bet waterscbap van de Lingeuitwatering een zeer groot voordeel, betwelk vooral tot uiting zal komen,
wanneer besloten wordt tot de sticbting van een nieuw gemaal voor de
bemaling van de Linge bij Steenenboek.
Een ander voordeel voor de betrokken streek bestaat bierin, dat de
onvoldoende afwatering van de polders Beusicbem en Zoelmond langs de
Bisscbopsgraaf naar de Linge zal worden verbeterd en dat bemaling van de
Bisscbopsgraaf niet langer noodig is.
Een derde voordeel van den aanleg van bet kanaal bestaat bierin, dat
bet steeds mogelijk zal zijn om door de bestaande waterleidingen, welke
daartoe wellicbt een weinig verdiept zullen moeten worden, water uit bet
kanaal op de Korne te Buren te voeren en daardoor in droge tijden de Linge
van water te voorzien, Het gewenscbte peil van de Linge is 0,80 M, + N.A.P.,
zoodat bet noodige verval steeds bescbikbaar is,
Aan de gestelde oplossing is voor den Rijkswaterstaat bet voordeel
verbonden, dat tusscben de Linge en de spoorlijn Culenborg—Utrecbt geen
kostbare grondduikers beboeven te worden gemaakt, Daartegenover staat
ecbter, dat bet kanaal bezwaard zal worden met bet water, dat door de
afgesneden poldergedeelten wordt afgevoerd. Dit water zal bij gestremde
loozing te Ameide aldaar met een Rijksgemaal moeten worden opgepompt.
Bij de bebandeling van de afwatering van den Zederikboezem in § 5,
6 en e werd rekening gebouden met de bier bescbreven wijzigingen in de
afwatering van de streek.
De kanaalaanleg zal dus ten gevolge hebben, dat gronden, welker water
anders in de toekomst te Steenenboek zou worden opgemalen door het
waterscbap van de Linge-uitwatering, door een Rijksgemaal zullen worden
bemalen. Met deze omstandigheid zal wellicbt rekening kunnen worden
gebouden bij het vaststellen van het standpunt van het Rijk ten aanzien
van de in overweging zijnde Lingebemaling.
§ 8. Werkprogramma, Bij het opmaken van een werkprogramma
moet rekening gebouden worden met de omstandigheid, dat het als een
voordeel is aan te merken, wanneer het kanaalvak van Utrecht naar
Vreeswijk zoo spoedig mogelijk in gebruik kan worden genomen.
Het is om praktische redenen gewenscht, dat niet meer dan twee sluizen
gelijktijdig onder handen zijn. Men zou gelijktijdig kunnen aanvangen met
den bouw van een der schutsluizen te Vreeswijk en met die te Tiel.
Dadelijk na de eerste schutsluis te Vreeswijk zou de tweede onder
handen genomen kunnen worden,
Rekent men 4 jaren voor het maken van de fundeeringsputten en de
sluisgebouwen der beide sluizen te Vreeswijk en 1 jaar voor het afwerken,
dan kunnen beide sluizen voltooid zijn 5 jaren nadat met de uitvoering der
werken een aanvang werd gemaakt. De sluis te Tiel kan voltooid zijn
4 jaren nadat met de uitvoering der werken een aanvang werd gemaakt.
In het oog houdend dat ook nog 2 jaren noodig zullen zijn voor de administratieve en technische voorbereiding en de onteigening, dan zullen de
sluizen te Vreeswijk voltooid kunnen zijn 7 jaren en de sluis te Tiel 6 jaren
nadat tot de uitvoering van het werk is besloten, Nadat de sluisgebouwen
bij Vreeswijk gereed zijn, dat is 6 jaren nadat tot de uitvoering is besloten,
zullen deze sluizen moeten worden aangeaard, de nieuwe bandijken moeten
’) Hierbij zou dan tevens in aanmerking genomen kunnen worden, dat in de
toekomst de Linge niet meer bezwaard zal worden met het water, dat thans door het
stoomgemaal aan den Arkelschen dam op de Linge wordt gebracht.
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worden voltooid en de opritten naar de over de sluis gelegen brug gemaakt
en van een verharding voorzien moeten -worden. Eerst nadat deze werken
gereed zijn, zal de bestaande bandijk kunnen worden doorgebaggerd.
Rekent men voor een en ander 2 jaren, dan zal bet mogelijk zijn om
8 jaren, nadat tot de uitvoering werd besloten, door de sluizen te Vreeswijk
te varen.
Er valt thans nog niet te voorspellen of de grond, welke in het kanaalgedeelte Utrecht—Vreeswijk niet noodig is voor het maken van kanaaldijken,
opritten naar de bruggen, enz., en welke voor een groot gedeelte uit klei
bestaat, het goedkoopst in den droge dan wel in den natte zal kunnen worden
verwerkt. Met het ontgraven in den droge kan dadelijk worden aangevangen,
doch evenzeer kan reeds spoedig met het ontgraven in den natte worden
begonnen, mits men zorgt, dat tijdig de verschillende bruggen met haar
opritten zijn voltooid.
Het zal zonder eenig bezwaar mogelijk zijn het grondwerk ten noorden
van de sluizen te voltooien op het tijdstip, dat ook het grondwerk aan de
rivierzijde van deze kunstwerken gereed is, d. i., zooals reeds werd medegedeeld, 8 jaren nadat tot de uitvoering werd besloten.
Bij het maken van het kanaalgedeelte Vianen—Tiel blijft ongeveer
5% millioen M®. grond over, welke niet noodig is voor het maken van
kanaaldijken, opritten naar de bruggen, enz.
Het zal waarschijnlijk het goedkoopst zijn althans een deel van deze
grond in den natte te verzetten. Men kan daartoe baggermolens van het
Merwedekanaal in oostelijke richting doen werken. Deze baggermolens
kunnen doorwerken, indien de keersluis in den Diefdijk en de verschillende
bruggen, waarvan de spoorbrug in de lijn Culenborg—Utrecht de voornaamste is, met haar opritten, enz. tijdig zijn voltooid. Rekent men dat met
het baggeren in oostelijke richting kan worden aangevangen 4 jaren nadat
tot de uitvoering der werken is besloten en dat de keersluis in den Diefdijk
1 jaar later voltooid is, dan zou het kanaalvak van Vianen naar Tiel vol¬
tooid kunnen zijn 10 jaren nadat tot de uitvoering is besloten.
Nadat het sluisgebouw te Tiel voltooid is, dat is 5 jaren nadat tot de
uitvoering der werken is besloten, kan met het sluisgebouw te Vianen
worden aangevangen, mits gezorgd wordt, dat alsdan de fundeeringsput
aldaar gereed is. Nadat het sluisgebouw te Vianen voltooid is, moet dit
worden aangeaard en moeten de bandijken en de opritten naar de brug
over de sluis met inbegrip van de verhardingen worden gereed gemaakt.
Eerst wanneer een en ander voltooid is, kan de bestaande bandijk te Vianen
worden doorgebaggferd.
Een en ander kan zonder eenig bezwaar gereed zijn binnen 10 jaren
nadat tot de uitvoering der werken is besloten.
Resumeerende mag dus verwacht worden, dat het kanaalgedeelte
Utrecht—Vreeswijk voltooid zal zijn 8 jaren en het kanaalgedeelte Vianen
—Tiel 10 jaren nadat tot de uitvoering der werken wordt besloten.
§ 9, Begrooting van kosten, Blijkens bijlage 11 worden de kosten
van het kanaalvak Utrecht—Vreeswijk geraamd op / 10 500 000.
In dit bedrag zijn niet begrepen de kosten voor de sluis met toeleidingskanalen, enz., welke uitsluitend bestemd is voor de vaart in westelijke
richting, waarvan de kosten worden begroot op / 4 500 000.
De kosten van het kanaalvak tusschen Vianen en Tiel worden met
inbegrip van de kosten der in het belang van de defensie vereischte werken
geraamd op . ,/ 23 800 000.
De totale kosten van een kanaal van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel
worden dus geraamd op . / 34 300 000.
Na het 7de jaar nadat tot de uitvoering is besloten, kan ook gewerkt worden
met baggermaterieel, dat door de sluis te Tiel is binnengevaren.
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Om de kosten van de geheele kanaalverbinding van Amsterdam naar
den Rijn te bepalen, moet dit bedrag nog vermeerderd ■worden met de raming
van de verruiming van bet Mer'wedekanaal, zijnde / 15 700 000, De kosten
van de geheele kanaalverbinding Amsterdam—Rijn worden dus geraamd
op / 50 000 000.
Wordt besloten tot den bouw van een tweede sluis te Vrees\vijk,
dan is dit bedrag te verhoogen met / 4 500 000.
Voor het drijven der gemalen te Vreeswijk en Ameide zal volgens
globale raming gemiddeld per jaar ongeveer noodig zijn achtereenvolgens
100 000 K.W.U. en 600 000 K.W.U,, hetgeen bij een prijs van / 0,05 per
K.W.U. bedragen van / 5000 en / 30 000 vertegenwoordigt,
Indien tot den bouw van een tweede sluis te Vreeswijk wordt besloten,
zijn de cijfers voor het gemaal te Vreeswijk te verdubbelen,
Bij de heoordeeling van het voor het gemaal te Ameide opgegeven
bedrag moet rekening gehouden worden met de omstandigheid, dat ten
gevolge van den aanleg van dit gemaal de verouderde bestaande gemalen
aan den Arkelschen dam en te Ameide kunnen worden opgeheven, ten
gevolge waarvan een jaarlijksche besparing wordt verkregen van / 17 000.
§ 10, Samenvatting, De kosten van een kanaalverbinding van
Amsterdam met de Waal, bestaande uit de verruiming van het Merwedekanaal tusschen Amsterdam en de brug in den spoorweg Gouda—Utrecht
en uit de nieuwe kanaalvakken Utrecht—Vreeswijk en Vianen—Tiel, worden
geraamd op / 50 000 000.
De vaarweg van Amsterdam (mond van het Merwedekanaal) tot den
Rijn (Pannerdenschen Kop) heeft een lengte van 123,5 K.M,, waarvan
0,2 K.M. langs de Lek, 45,8 K.M. langs de Waal, 35,3 K.M, langs het
verruimde Merwedekanaal en 42,2 K.M, langs de nieuwe kanaalvakken.
In den waterweg komen 3 schutsluizen en 3 dubbele keersluizen voor.
Over de nieuwe kanaalvakken zijn uitsluitend vaste bruggen ontworpen.
Over het verruimde Merwedekanaal komen, behalve vaste bruggen, 6 hefbruggen voor, waarvan een in gesloten stand bij hoog kanaalpeil een
geringere doorvaarthoogte biedt dan 4 M,
Het is mogelijk de geheele kanaalverbinding, met inbegrip van de sluis
voor de vaart in westelijke richting met voorhavens te Vreeswijk, te voltooien binnen 10 jaren nadat tot de uitvoering is besloten, waarvan 2 jaren
bestemd zijn voor de administrative voorbereiding en onteigening.
De verruiming van het Merwedekanaal en het kanaalvak Utrecht—
Vreeswijk kunnen voltooid zijn 8 jaren nadat tot de uitvoering wordt
besloten.
Door de uitvoering van de in den aanhef van deze paragraaf opgesomde
werken wordt ook het gedeelte van den hoofdverbindingsweg te water
tusschen Amsterdam en Rotterdam, voor zoover gelegen tusschen Amsterdam
en de Lek, verbeterd, Intusschen is het zoowel voor de vaart in oostelijke
als in westelijke richting gewenscht, dat de schepen voor elk dezer vaarrichtingen bestemd over hun eigen schutsluis te Vreeswijk beschikken.
Hierdoor wordt niet alleen bereikt, dat het schutten met minder oponthoud
kan plaats hebhen, doch bovendien, dat de vaart in de richtingen Krimpen
niet van denzelfden havenmond gebruik behoeft te maken als de vaart in
de richting Tiel en Arnhem,
De kosten, welke het gevolg zullen zijn van den bouw van de tweede
sluis te Vreeswijk met hetgeen daarbij behoort, worden geraamd op
/ 4 500 000.

HOOFDSTUK XL
HET RIVIERVERBETERINGSPLAN.
§ 1. Inleiding, De werken, welke moeten worden uitgevoerd, indien
tot het rivierverbeteringsplan wordt besloten, bestaan uit verruiming van
bet Merwedekanaal tusschen Amsterdam en Utrecht (zie Hoofdstuk VII),
den aanleg van een nieuw kanaalvak van Utrecht naar een punt beneden
Vreesvvfijk (zie Hoofdstuk X) en verder de verbetering van Lek, Neder-Rijn
en Pannerdensch kanaal.
Zooals uit -genoemde Hoofdstukken blijkt, is het mogelijk het kanaal
van Amsterdam tot de Lek bij Vreeswijk gemeen te doen liggen met
Amstellands boezem, zoodat men, varende van Amsterdam naar de Lek,
slechts een schutsluis behoeft te passeeren.
§ 2, Mededeelingen omtrent het plan van verbetering van de Lek,
den Neder-Rijn en het Pannerdensch kanaal, Verbetering van Lek, NederRijn en Pannerdensch kanaal zal worden tot stand gebracht door versmalling en door wijziging van den horizontalen vorm van het normale zomerbed
dezer rivier.
De verbetering zal slechts behoeven te geschieden boven Everdingen,
gelegen tusschen Culenborg en Vianen. Beneden die plants hecft de Lek
een diepte, welke niet minder is dan die, welke men meer bovenwaarts
door de verbeteringswerken hoopt te verkrijgen,
De normaalbreedte ter hoogte van M.R., welke thans te Wijk bij
Duurstede 137 M., tusschen Eck en Wiel en den IJsselkop 130 M. en
bovenwaarts van den IJsselkop 170 M. bedraagt, zal zooveel worden verkleind, dat zij tusschen Wijk bij Duurstede en den IJsselkop 100 M., boven
den IJsselkop 140 M. zal worden.
Bij het ontwerpen der nieuwe normaallijnen is uitgegaan van het
beginsel de rivier zooveel mogelijk te doen bestaan uit een aaneenschakeling
van geschikte bochten. Ter vermijding van scherpe overgangen tusschen
twee bochten in tegengestelden zin of wel tusschen een sterke bocht en
een recht riviervak, is veelal van overgangsbochten met flauwe kromming
gebruik gemaakt, Behalve in de scherpe bocht bij Pannerden, waar het niet
wel mogelijk is een straal van 500 M. over ruim 300 M, lengte te ontgaan,
is bij dit plan nergens een kleinere straal van den hollen oever dan 850 M.
toegepast; bij voorkeur zijn flauwere krommingen gebezigd, tot stralen van
1750 M, toe. Waar het in de talrijke rechte of flauw gebogen vakken van
het bestaande zomerbed niet mogelijk was zonder dure onteigeningen of
kostbare nieuwe werken aan het genoemde beginsel te voldoen, is binnen
de grenzen van het bestaande zomerbed van den horizontalen vorm gemaakt
wat er van te maken is. Behalve eenige onbeteekenende gedeelten van
kribben, worden nergens bestaande werken opgeruimd.
De kribben zijn ontworpen met een rivierwaartsche helling van 4:1,
zoodat bij een diepte der rivier van 4 M. — M.R. de bodembreedte tusschen
Wijk bij Duurstede en den IJsselkop 100 M. — 32 M. = 68 M. zal bedragen.
Door den ontwerper wordt verwacht, dat in de toekomst tusschen de
normaallijnen een gemiddelde diepte van 3,30 M. a 3,40 M. — Gl.W. zal
Het in dit lid medegedeelde is ontleend aan bladz. 61 van het Verslag der
Staatscommissie-LlMBURG.
-) De bodembreedte van de Waal, op dezelfde wijze berekend, bedraagt 228 M,
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voorkomen, en dat de geringste doorgaande diepte in de vaargeul 3 M. —
Gl.W, zal zijn.
§ 3, Te verwachten resultaten van de verbetering van Lek, Neder
Rijn en Pannerdensch kanaal. Terwijl de gemiddelde diepte, gerekend
over het 260 M. breede zomerbed van de rivier de Waal boven Tiel,
4,30 M. — Gl.W. bedraagt, kan slechts gerekend worden op een doorgaande
diepte in de 100 M. breede vaargeul van 3,50 M. onder Gl.W. In verband
hiermede wordt het niet waarschijnlijk geoordeeld, dat, indien door versmalling van de rivier den Neder-Rijn een gemiddelde diepte van 3,30 M.
a 3,40 M. — Gl.W. zal worden verkregen, op een doorgaande diepte in de
vaargeul van 3 M. — Gl.W. zal kunnen worden gerekend. Neemt men aan,
dat de verhouding van doorgaande diepte en gemiddelde diepte op NederRijn en Pannerdensch kanaal dezelfde is als op de Waal, dan zou op eerstgenoemde rivieren bij een gemiddelde diepte van 3,40 M. — GIW. gerekend
kunnen worden op een doorgaande diepte van slechts

X 3,40 = rond

2,75 M. — Gl.W.
Waar te rekenen is op een toekomstige doorgaande vaardiepte op den
Duitschen Rijn en de Waal van 4,30 M. — Gl.W. en deze diepte op de Waal
thans reeds 3,50 M. bedraagt is een diepte van 2,75 M. — Gl.W. voor de
Amsterdamsche Rijnvaart niet voldoende.
Alhoewel de doorgaande diepte, welke verwacht wordt ten gevolge van
de versmalling van het zomerbed der rivier in de toekomst aanwezig te
zullen zijn, voor de Amsterdamsche Rijnvaart niet voldoende is, is zij toch
veel grooter dan de thans bestaande doorgaande diepte, welke slechts
2,20 M. — Gl.W. bedraagt.
Opdat de vaart met sleepschepen van groote afmetingen op den versmalden Neder-Rijii ongehinderd kan plaats vinden, is het niet alleen
noodig, dat de gewenschte diepte aanwezig is, doch ook, dat zij tusschen de
lijnen, welke de teenen der kribben verbinden, nagenoeg overal voorkomt.
Op de Waal komen tusschen Tiel en den Pannerdenschen Kop 3 plaatsen voor, waar de 3,50 M. diepe vaargeul over een halve rivierbreedte niet
aanwezig is en wel juist daar, waar bogen met kleinen straal voorkomen ;
op vele plaatsen heeft de 3,50 M. diepe vaargeul geen grootere breedte dan
2/3 van de normaal breedte.
In het algemeen is in een bocht met kleinen straal de breedte van de
vaargeul gering.
Er zal op den Neder-Rijn, op welke rivier in de toekomst veel bochten
met een kleinen straal zullen voorkomen, dan ook niet op de aanwezigheid
van de gewenschte diepte over de voile breedte van het rivierbed kunnen
worden gerekend. Verwacht moet worden, dat de breedte van de vaargeul
het kleinste zal zijn in de scherpe bochten, waar, afgezien nog van de kleine
breedte der vaargeul, het varen met uit groote schepen bestaande sleeptreinen toch reeds bezwaarlijk zal zijn.
De Staatscommissie-LlMBURG is (zie bladz. 120 van haar Verslag] van
oordeel, dat voor een veilige vaart van groote schepen op de rivieren, zelfs
indien men niet toelaat, dat groote schepen naast elkaar gekoppeld worden,
de breedte van de vaargeul ten minste 57 M. moet bedragen. Deze maat is
ook naar dezerzijdsche meening als een minimum te beschouwen. Er zal niet
op kunnen worden gerekend dat deze breedte in de toekomst overal aan¬
wezig zal zijn. *)
’) Waterstanden beteekenend lager dan Gl.W. komen veelvuldig en somtijds gedurende lange perioden achtereen voor.
2) Bij K.M, 25, straal 1090 M.; bij K.M. 19, straal 1180 M.; bij K.M. 12, straal 1280 M.
■'') Deze meening stem! overeen met bet gevoelen van de Staatscommissie-LiMJBURG.
(Zie bladz. 120 eerste lid van haar Verslag.)
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§ 4, Gevolgtrckkingen, Zooals uit de vorige paragraaf volgt, zullen
de verbeterde Lek en Neder-Rijn niet een vaarweg vormen, welke geschikt
is voor het verkeer met groote Rijnschepen, omdat;
1°. de vaardiepte op de verbeterde rivier niet voldoende is;
2°. de doorgaande vaargeul in de rivier te smal is;
3°, in de rivier bochten met kleinen straal zullen voorkomen.
Ter toelichting van het 2de bezwaar moge nog het volgende dienen.
Zooals reeds in de vorige paragraaf werd medegedeeld, kan er niet op
gerekend worden, dat de vaargeul overal voldoende breedte heeft om 2
sleeptreinen, waarvan groote Rijnschepen deel uitmaken, zelfs indien verboden is om 2 vaartuigen naast elkaar te koppelen '), de gelegenheid te
geven elkander te passeeren. Zooals de ervaring, welke, voor de laatste
verbetering van de Waal tot stand kwam, op deze rivier werd opgedaan,
heeft aangetoond, vormt elke plaatselijke onvoldoende breedte van de vaar¬
geul van een rivier een ernstige verkeersbelemmering.
Een ander groot bezwaar van de geringe breedte van den verbeterden
Neder-Rijn bestaat hierin, dat de normaalbreedte van de rivier te gering is
om sleepen, waarvan groote schepen deel uitmaken, gelegenheid te geven
om op te draaien. Dit opdraaien is, ofschoon eenige schepen zijn voorzien
van zoodanig ankertuig, dat zij ten alien tijde, o'ok voor stroom varende,
zonder te zwaaien goed ankeren kunnen, in het algemeen gesproken, toch
noodig, indien de sleeptrein voor anker moet komen, Aan dit bezwaar
kan slechts worden tegemoetgekomen door plaatselijk de rivier een grootere
breedte te geven. Dit zal echter verondieping van de rivier op dit punt ten
gevolge hebben.
Met het op bladz, 120 van haar Verslag door de StaatscommissieLIMBURG uitgesproken gevoelen, dat de rivier na verdere verbetering slechts
geschikt zal zijn voor het geregelde verkeer met Rijnschepen niet veel
grooter dan 1000 ton, wordt dezerzijds ingestemd. Zelfs zal er niet op ge¬
rekend kunnen worden, dat bij waterstanden lager dan Gl.W., welke veelvuldig voorkomen, het verkeer met dergelijke schepen onbelemmerd zal
kunnen plaats vinden,
Zooals uit het bovenstaande volgt, zal door uitvoering van het bestaand
rivierverbeteringsplan geen vaargeul kunnen worden verkregen, welke
voldoet aan de aan den nieuwen vaarweg van Amsterdam naar den Rijn te
stellen eischen,
Opgemerkt zij voorts, dat het regime van deze rivier van dien aard is, dat
evcnmin kan worden verwacht, dat door eenig ander verbeteringsplan, dan
het door den Rijkswaterstaat opgemaakt bestaand ontwerp, een voor de
groote Rijnvaart geschikte doorgaande vaargeul zou kunnen worden bereikt.
De Lek, de Neder-Rijn en het Pannerdensch kanaal kunnen dus door
verbetering (zonder toepassing van stuwen] niet geschikt gemaakt worden
om deel uit te maken van den hoofdverbindingsweg te water tusschen
Amsterdam en den Rijn.
§ 5. Verbetering van de Lek, den Neder Rijn en het Pannerdensch
kanaal als aanvullend werk, De Lek, de Neder Rijn en het Pannerdensch
kanaal zullen worden verbeterd door het normaal zomerbed te versmallen.
Deze versmalling zal een verdieping ten gevolge hebben.
Bij den tegenwoordigen toestand is de vaardiepte op de onderwerpelijke rivier bij lage waterstanden zelfs voor de binnenvaart geheel onvol¬
doende (in 1921 was de geringste diepte van de doorgaande vaargeul op de
rivier slechts 0,80 M.). Door uitvoering van de werken, welke een grootere
diepte in de vaargeul ten gevolge zullen hebben, zal dus de binnenvaart
worden gebaat.
') Voor het verkrijgen van een dergelijk verbod is medewerking van de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart noodig.
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De versmalling van het zomerbed van den Neder-Rijn, enz, biedt op zichzelf beschouwd voor het verkeer met groote vaartuigen bezwaar, Zoolang
geen nieuwe kanaalverbinding tusschen Amsterdam en de Waal tot stand
is gekomen, zal de Amsterdamsche Rijnvaart, ten einde den omweg over
Gorinchem te ontgaan, van Lek en Neder-Rijn gebruik maken, zoolang de
waterstanden dit maar eenigszins toelaten, Moge de verdere verbetering
van de rivier ten gevolge hebben, dat de voor de Rijnvaart noodige diepte
een grooter deel van het jaar beschikbaar is, daartegenover staat, dat
tijdens zoodanige waterstanden, dat de vaardiepte voldoende of ruim voldoende is, de bevaarbaarheid van de rivier voor groote schepen ten gevolge
van de kleiner beschikbare breedte geringer zal zijn dan zij tegenwoordig is.
Dit is onder de tegenwoordige omstandigheden als een: ernstig bezwaar aan
te merken, hetwelk verbonden is aan de verbetering van Neder-Rijn en Lek.
Dit bezwaar zal zich echter niet meer doen gevoelen wanneer een goede
kanaalverbinding van Amsterdam naar de Waal tot stand is gekomen, daar
de scheepvaart dan geen gebruik meer behoeft te maken van Lek, NederRijn en Pannerdensch kanaal.
In de toekomst zullen Lek, Neder-Rijn en Pannerdensch kanaal niet
alleen van beteekenis zijn voor de binnenvaart, doch ook voor dat deel van
de Rijnvaart, dat gebruik maakt van betrekkelijk kleine vaartuigen. Onder
bepaalde omstandigheden zullen alleen varende booten en sleeptreinen,
welke uitsluitend uit kleine vaartuigen bestaan, bij afvaart ook in de toe¬
komst wel van de rivier gebruik blijven maken; zij zullen dit gedurende
een grooter deel van het jaar kunnen doen naarmate de diepte in de vaargeul ten opzichte van Gl.W. grooter is. Ook is het niet onwaarschijnlijk,
dat alleen varende booten, die met tamelijk groote snelheid tegen den
stroom op kunnen varen, voor de opvaart aan Lek en Neder-Rijn de voorkeur
zullen geven boven het kanaal door de Betuwe en de Waal, omdat zij dan
tweemaal minder behoeven te schutten.
In verband met een en ander wordt met de meening van de Staatscommissie-LlMBURG, dat de verbetering van Lek, Neder-Rijn en Panner¬
densch kanaal als aanvullend werk voor de Rijnvaart van beteekenis is,
dezerzijds ingestemd.
Het bezwaar, dat deze verbetering aankleeft, n.L, dat de rivier zooveel
versmald wordt, wordt door de totstandkoming van een nieuwe kanaal¬
verbinding Amsterdam—Rijn van veel minder beteekenis,
§ 6. Samenvatting, Hieronder volgen eenige mededeelingen omtrent
het rivierverbeteringsplan.
Aangezien tot verbetering van Lek, Neder-Rijn en Pannerdensch kanaal
reeds in beginsel is besloten en met de uitvoering reeds een aanvang is
gemaakt, behoeven de kosten van deze verbetering niet ten laste van den
kanaalaanleg te worden gebracht.
De kosten van de werken, welke ten laste van den kanaalaanleg komen,
zijn derhalve bij uitvoering van het rivierverbeteringsplan aldus te begrooten;
verruiming van het Merwedekanaal tusschen Amsterdam
en Utrecht. / 15 700 000
aanleg kanaalvak Utrecht—Vreeswijk.
10 500 000
Te zamen .

/ 26 200 000

Besluit men tot het maken van een 2e sluis te Vreeswijk (zie § 6 van
Hoofdstuk X), dan is dit bedrag te verhoogen met / 4 500 000.
De vaarweg van Amsterdam, mond Merwedekanaal, tot den Pannerdenschen Kop heeft een lengte van 130,5 K.M., waarvan 35,3 K.M. langs
het Merwedekanaal, 11,3 K.M, langs het nieuwe kanaalvak en 83,9 K.M.
langs de verbeterde rivier.
In den waterweg komen een schutsluis en twee dubbele keersluizen voor.
Over het nieuwe kanaalvak zijn uitsluitend vaste bruggen ontworpen.
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Over het verruimde Merwedekanaal komen, behalve vaste bruggen, 6 hefbruggen en bovendien over de Lek een schipbrug te Vreeswijk en over den
Neder-Rijn een schipbrug te Arnhem voor,
Het is mogelijk den geheelen vaarweg Amsterdam—Pannerdenschen
Kop te voltooien binnen 8 jaren nadat tot de uitvoering is besloten, waarvan
2 jaren bestemd zijn voor de administratieve en technische voorbereiding
en voor de onteigening.
Door de uitvoering van de werken wordt ook de hoofdverbindingsweg
te water tusschen Amsterdam en Rotterdam, voor zoover deze zich tusschen
Amsterdam en de Lek bevindt, verbeterd.

HOOFDSTUK XIL
VERGELIJKING DER VERSCHILLENDE PLANNEN.
§ 1. Inleiding. Zooals in § 4 van Hoofdstuk XI wordt aangetoond,
zal met uitvoering van het rivierverbeteringsplan niet worden bereikt, dat
een waterweg in het leven wordt geroepen, welke voldoet aan de aan de
nieuwe kanaalverbinding van Amsterdam naar den Rijn te stellen eischen,
omdat:
le. de vaardiepte van de verbeterde rivier niet onder alle omstandigheden voldoen.de zal zijn;
2e. de doorgaande vaargeul in de rivier te smal zal zijn;
3e, in de rivier bochten met kleinen straal zullen voorkomen,
Derhalve zal een keuze gedaan moeten worden tusschen het Geldersche Valleiplan (zie Hoofdstuk VIII), het plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel (zie Hoofdstukken VII en IX) en het plan Amsterdam—
Vreeswijk—Tiel (zie Hoofdstukken VH en X).
Bij het doen van een keuze tusschen de verschillende trace's is rekening
te houden met de belangen van de Rijnvaart en die van de binnenvaart
(in het bijzonder de verbinding Amsterdam—Rotterdam), met de belangen
van het verkeer te land, die van de landsverdediging en die van de doorsneden landstreken en met de kosten van de verschillende plannen, Bovendien is het, waar het voor Amsterdam gewenscht is, dat de nieuwe scheepvaartweg zoo spoedig mogelijk tot stand komt, van beteekenis dat een plan
gekozen wordt, hetwelk in korten tijd kan worden uitgevoerd.
De in het vorige lid opgesomde punten worden in de §§ 2—8 van dit
Hoofdstuk bcsproken, terwijl § 9 van een en ander een samenvatting inhoudt.
§ 2,

De Rijnvaart.
a.

Vaartijden.

De vaartijd voor de verschillende trace's hangt, behalve van omstandigheden, die geen direct verband houden met den vaarweg, in hoofdzaak af van:
le. de totale lengte van het trace;
2e, den aard van den vaarweg (rivier- of kanaalvaart);
3e, het aantal sluizen,
In onderstaand overzicht zijn vermeld de lengte der verschillende
trace's, gerekend van Amsterdam (Oranjesluizen of sluizen te Zeeburg) tot
den Pannerdenschen Kop, gesplitst in rivier- en kanaalvaart, alsmede het
daarin voorkomende aantal schutsluizen.
c
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In navolging van hetgeen door de Staatscommissie-LlMBURG is geschied,
zijn ook voor de dezerzijds gemaakte plannen de vaartijden van Amsterdam
naar den Pannerdenschen Kop en omgekeerd berekend, waarbij is uitgegaan van de volgende veronderstellingen;
le. De gemiddelde snelheid op de kanaalvakken bedraagt 6 K.M,
per uur,
2e, De snelheid op de Waal bedraagt bij opvaart 5 K.M, per uur, bij
afvaart 8 K.M. per uur.
3e. Het gemiddelde oponthoud per schutting bedraagt voor alle sluizen
1 u, 30 m., behalve voor de sluis te Ravenswaay, die het grootste deel van
het jaar open zal staan, waarvoor een gemiddeld oponthoud van 45 minuten
is aangenomen.
Bij het becijferen der vaartijden is geen rekening gehouden met vertraging, welke de kruising van den Neder Rijn of de Lek zal kunnen veroorzaken. Aangenomen kan worden, dat het oponthoud, hetwelk door het
kruisen van genoemde rivieren wordt veroorzaakt, voor alle trace's even
groot is, omdat de scheepvaart langs de rivier te Vreeswijk, Wijk bij Duurstede en Wageningen ongeveer even druk zal zijn.
De bovenvermelde veronderstellingen stemmen overeen met die, waarvan de Staatscommissie-LlMBURG is uitgegaan, met dien verstande echter,
dat deze voor de sluis te Ravenswaay een oponthoud van 1 u, 30 m. heeft
gerekend, terwijl voor dit oponthoud dezerzijds slechts 45 minuten is aan¬
genomen.
De berekende vaartijden zijn in bovenstaande tabel vermeld. Uit die
cijfers volgt, dat de berekende vaartijden voor de plannen Amsterdam—
Wijk bij Duurstede—Tiel en Amsterdam—Vreeswijk—Tiel juist gelijk zijn,
De vaartijden voor het Geldersche Valleiplan zijn gemiddeld rond 2 uur
korter.
In het Verslag der Staatscommissie-LlMBURG (bladz. 110) wordt er de
aandacht op gevestigd, dat in de praktijk een verschil in vaarduur van
enkele uren in sommige omstandigheden een verschil in aankomst van een
dag kan uitmaken, zoodat een dergelijk verschil onder bepaalde omstan¬
digheden van beteekenis kan zijn, Dat een klein verschil in vaartijd somtijds tot een verschil in aankomst van een dag kan leiden, is volgens de
Staatscommissie-LlMBURG voornamelijk een gevolg van een drietal omstan¬
digheden, n.l, le. het douaneonderzoek aan de Nederlandsch—Duitsche
grens; 2e. beperking van de nachtvaart en het verbod van de vaart op
Zondagen ingevolge de overeenkomst met de vakvereenigingen van het
Rijnvaartpersoneel, alsmede 3e. de onmogelijkheid van varen bij nacht voor
stroomafvarende schepen.
Ten einde een voldoend goed inzicht te verkrijgen in de waarde van
de plannen ten aanzien van den vervoerduur, is het volgens genoemde
Commissie derhalve niet gewenscht alleen af te gaan op de berekende vaar¬
tijden, dock verdient het aanbeveling bovendien voor de trace’s een vaarplan
uit te werken. Ten einde dit te kunnen doen, moet van eenige veronderstel¬
lingen worden uitgegaan. De veronderstellingen, welke hebben gediend tot
basis van de vaarplannen van de Staatscommissie-LlMBURG, zijn vermeld op
bladz. 111 en 112 van haar Verslag.

In verband hiermede wordt aangeteekend, dat ook de aanwezigheid van een
openstaande sluis vertraging voor de scheepvaart veroorzaakt, niet alleen omdat door
de sluis langzaam gevaren zal moeten worden, doch bovendien omdat ter plaatse van de
sluis over een tamelijk grooten afstand de schepen elkander niet zullen kunnen passeeren,
zoodat het herhaaldelijk zal voorkomen, dat een opvarende sleep moet wachten tot een
afvarende sleep de sluis gepasseerd is of omgekeerd.
In dit verband wordt er de aandacht op gevestigd, dat de scheepvaart langs
de Lek ter plaatse van de rivierkruising te Vreeswijk na uitvoering van het plan
Amsterdam—Vreeswijk—Tiel niet noemenswaard drukker zal zijn dan meer bovenwaarts
op de rivier, omdat de schepen, varende van Amsterdam naar Rotterdam eerst beneden
den rivierovergang de Lek zullen bereiken.
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Dezerzijds zijn, op dezelfde wijze als dit door de StaatscommissieLimburg is geschied, vaarplannen van Amsterdam naar Ruhrort en terug
opgemaakt voor het Geldersche Valleiplan en de plannen Amsterdam—Wijk
bij Duurstede—Tiel en Amsterdam—Vreeswijk—Tiel, Daarbij is van dezelf¬
de grondslagen uitgegaan als die, welke zij heeft aangenomen, met dit
onderscheid, dat rekening is gehouden met de omstandigheid, dat de rusttijd
te Emmerik bij inklaring is vervallen; bovendien is voor den duur van het
schutten te Ravenswaay (zie hierboven) slechts 45 minuten gerekend,
Bij het opstellen van de vaarplannen is aangenomen, dat Neder Rijn en
Lek's nachts kunnen worden gekruist. De scheepvaartdeskundigen, wier oordeel omtrent dit punt werd gevraagd, zijn eenparig van oordeel, dat bet
overvaren, mits de overgang voldoende verlicht wordt, zonder bezwaar kan
plaats hebben.
Uit de bijlagen 15 a—f en de onderstaande verzameltabel blijkt, dat
de tijden van aankomst te Ruhrort en Amsterdam bij de verschillende plan¬
nen slechts weinig verscbillen.
OPVAART

Aanduiding

's winters.

AFVAART

s zomers.

's winters.

Vertrek van Amsterdam

van het plan.

8 u v.m.

Vertrek van Ruhrort

6 u n.m.

8 u v.m.

Aankomst te Ruhrort;
Geldersche Valleiplan .

Plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel . . . .

Plan
Amsterdam—Vrees¬
wijk—Tiel.

's zomers.

6 u n.m.

Aankomst te Amsterdam;

4e dag
7 u 30 m n.m.

4e dag
3 u n.m.

4e dag
3e dag
1 u 25 m n.m. 12 u 25 m n.m.

4e dag
8 u 5 m n.m.

4e dag
6 u 5 m n.m.

4e dag
3e dag
2 u 50 m n.m. 1 u 50 m n.m.

4e dag
8 u 5 m n.m.

4e dag
6 u 5 m n.m.

2 u 50 m n.m. 1 u 50 m n.m.

4e dag

3e dag

Aan deze vaarplannen is slechts een betrekkelijke waarde toe te kennen,
daar hierbij van verschillende veronderstellingen is uitgegaan, die bij sommige reizen ten naastenbij juist zullen zijn, doch bij andere reizen verre van
de werkelijkheid zullen afwijken. Niettemin blijkt uit die vaarplannen wel,
dat wat dit punt betreft het Geldersche Valleiplan eenigszins gunstiger is dan
de beide andere plannen, waarvoor de berekende vaartijden even lang zijn.
b.

Afstand, waarover riviervaart moet plaats hebben.

Het bij nacht bevaren van een scheepvaartkanaal biedt geen moeilijkheden. Daarentegen is het afvaren van een rivier bij nacht voor sleeptreinen
vrijwel uitgcsloten en het opvaren alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. In zoover verdient dus dat trace de voorkeur, waarin langs
rivieren af te leggen traject het kortst is.
Zooals blijkt uit de op bladz. 122 voorkomende label is het riviervak,
dat deel uitmaakt van den vaarweg Amsterdam—Pannerdenschen Kop bij
de plannen Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel en Amsterdam—Vrees¬
wijk—Tiel nagenoeg even lang. Bij het Geldersche Valleiplan is het echter
13V2 K.M. korter. Dit op zichzelf beschouwd is als een voordeel aan te
merken, dat het Geldersche Valleiplan biedt boven de beide andere plannen.
1)

Uit een onderzoek is gcbleken, dat de tijden, welke door de Staatscommissieaan de grenzen van een
normalen sleeptrein, ook thans nog juist zijn te achten.
LiMBURG zijn aangenomen voor den duur van behandeling

Voor meer uitvoerige beschouwingen hieromtrent moge worden verwezen naar
bladz. 103 van het Verslag der Staatscommissie-LlMBURG, met welke beschouwingen dezer¬
zijds wordt ingestemd.
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Daartegenover staat echter, dat van het Geldersche Valleiplan een
ruim 27 K.M, lang vak deel uitmaakt, dat gelegen is in het IJmeer en in
de Eemmeren, Het varen bij nacht en bij slecht zicht in deze meren zal
minder bezwaarjijk zijn dan op een rivier, doch moeilijker dan op een kanaal,
De voor- en nadeelen, verband houdende met den aard van den vaarweg, van het Geldersche Valleiplan in vergelijking met de beide andere
plannen, kunnen geacht worden tegen elkander op te wegen.
c.

Bruggen.

Over de nieuwe kanaalvakken zijn slechts vaste bruggen gelegen; deze
hebben zoodanige afmetingen, dat zij geenerlei belemmering voor het verkeer
opleveren.
Van de plannen Amsterdam—Vrees-wijk—Tiel en Amsterdam—Wijk
bij Duurstede—Tiel zal het verruimde Merwedekanaal tusschen Amsterdam
en Utrecht deel uitmaken.
Over het verruimde Merwedekanaal zullen waarschijnlijk 6 hefbruggen
zijn gelegen, Deze hefbrugen zijn (zie § 4 van Hoofdstuk II) met 2 doorvaartopeningen, elk met een doorvaartwijdte van 33 M, gedacht en voldoen
dus aan hooge eischen; zij zullen niettemin eenige belemmering voor het
verkeer kunnen veroorzaken, aangezien schepen bij het naderen van deze
bruggen wellicht somtijds vaart zullen minderen,
Bovendien zijn over het Merwedekanaal drie spoorwegbruggen gelegen,
ter plaatse waarvan de breedte van het verruimde Merwedekanaal een
weinig geringer zal zijn dan elders. (Zie § 9 van Hoofdstuk VII.)
Het is als een voordeel van het Geldersche Valleikanaal aan te merken,
dat, in tegenstelling met de beide andere kanalen, hierover geen beweegbare
bruggen of spoorwegbruggen zijn gelegen, ten behoeve waarvan de breedte
van het kanaal plaatselijk een weinig moet worden beperkt.
d.

Binnenvaart langs voor de Rijnvaart hestemde kanaalvakken.

Zooals uit Hoofdstuk V volgt zullen van een kanaal door de Geldersche
Vallei, behalve de Rijnvaart, in hoofdzaak slechts gebruik maken de schepen,
bestemd voor het oostelijk en zuidoostelijk gedeelte van ons land.
Bij de plannen Amsterdam—Utrecht—Tiel en Amsterdam—Vreeswijk—
Tiel zal van den vaarweg van Amsterdam naar den Rijn over een beteekenenden afstand ook gebruik gemaakt worden door de zeer drukke vaart
van Amsterdam in de richting Rotterdam,
Dit is bij het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel het geval tot 1 K.M.
ten noorden van de sluizen te Vreeswijk, dat is over 44 K.M. lengte.
Bij uitvoering van het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel zal
dit, zoo een zijtak van Utrecht naar Vreeswijk (beneden de schipbrug) van
dit plan deel uit maakt, het geval zijn tot even bezuiden Utrecht, d, i, over
37,5 K.M, Wordt niet tot den aanleg van een zijtak naar Vreeswijk besloten,
dan zal de vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam van den vaarweg
Amsterdam—Rijn gebruik maken tot het punt waar dit kanaal den Vaartschen Rijn kruist, d. i, over ongeveer 41,5 K.M.
Op zichzelf beschouwd is het voor de Rijnvaart als een voordeel aan te
merken, indien zij gebruik kan maken van een vaarweg, waarvan een gering
aantal binnenschepen gebruik maakt, Intusschen zijn de kanaalvakken, die
tevens dienen voor de schepen, varende van Amsterdam in de richting
Rotterdam, 10 M.'breeder ontworpen dan de overige kanaalvakken, Deze
10 M. grootere breedte is als een voordeel voor de Rijnvaart aan te merken,
omdat, naarmate het kanaalprofiel ruimer is, de weerstand der schepen
geringer is en sneller gevaren kan worden.
In verband met een en ander is het twijfelachtig of het voor de Rijn¬
vaart de voorkeur verdient om de beschikking te verkrijgen over een kanaal,
waarvan geen gebruik gemaakt wordt door de vaart van Amsterdam naar
9
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Rotterdam, dan wel over een 10 M. breeder kanaal, dat tevens voor de
vaart Amsterdam—Rotterdam moet dienst doen.
Bij de beoordeeling van dit punt is nog met bet volgende rekening te
houden,
Indien niet, gelijktijdig met de uitvoering van bet plan Amsterdam—
Wijk bij Duurstede—Tiel, een zijtak naar Vreeswijk wordt gemaakt, zal van
de voor de Rijnvaart bestemde nieuwe sluis bij Utrecbt tevens gebruik
moeten worden gemaakt door de schepen varende van Amsterdam in de
richting Rotterdam en omgekeerd, hetgeen als een bezwaar is aan te
merken,
e.

Rivierovergang.

Ten gevolge van de omstandigheid, dat van bet Gelderscbe Valleiplan
en van bet plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel een stuw in Neder
Rijn of Lek deel uitmaakt, mag verwacht worden, dat bij deze beide plannen
de Neder Rijn of Lek zonder bezwaar zal kunnen worden gekruist.
Ten einde ditzelfde beneden Vreeswijk te bereiken, is de aanleg van een
stuw niet noodig,
De stroomsnelheid is bij geringen afvoer ter plaatse van de rivierkruising te Vreeswijk eenigszins grooter dan bij een opgestuwde rivier ter plaatse
van den rivierovergang te Wijk bij Duurstede of Wageningen, waartegenover echter staat, dat tijdens grooten afvoer de stroomsnelheid te Vreeswijk
kleiner zal zijn dan bij laatstgenoemde plaatsen.
Nadat bet plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel met inbegrip van de 2de
sluis met toeleidingskanalen te Vreeswijk is uitgevoerd, zal de vaart langs
de Lek ter plaatse van de rivierkruising niet, ol althans niet noemenswaard,
drukker zijn dan te Wijk bij Duurstede of Wageningen, omdat de schepen,
varende van Amsterdam in de richting Rotterdam, eerst beneden de ontworpen rivierkruising de Lek zullen bereiken.
Zooals uit bet bovenstaande volgt, is bet, mits van bet Gelderscbe
Valleiplan of van bet plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel een
stuw deel uitmaakt, voor de Rijnvaart vrijwel onverschillig of de rivier te
Vreeswijk dan wel te Wijk bij Duurstede of Wageningen wordt gekruist.
f.

Kruising met and ere kanalen.

Bij uitvoering van bet plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel zal
bet kanaal Amsterdam—Rijn den Vaartschen Rijn bezuiden Utrecht, bij
uitvoering van bet plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel bet Zederikkanaal
bezuiden Vianen kruisen. Een kruising met een ander scheepvaartkanaal
komt bij uitvoering van bet Gelderscbe Valleiplan niet voor.
Dit is als een voordeel verbonden aan bet Gelderscbe Valleiplan aan
te merken.
Indien bet plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel wordt uitgevoerd, is bet
aan de bovenvermelde kruising verbonden bezwaar van weinig beteekenis,
omdat na de totstandkoming van dit plan slechts weinig schepen door de
bestaande schutsluis te Vianen zullen varen.
Ook bij de totstandkoming van bet plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel is bet genoemde bezwaar van niet groote beteekenis, omdat
mag worden aangenomen, dat bet meerendeel der schepen en welhaast alle
sleepen, varende van Amsterdam in de richting Rotterdam en omgekeerd,
geen gebruik zullen maken van bet gedeelte van bet bestaande Merwedekanaal, gelegen tusschen de spoorbrug in de lijn Gouda—Utrecht en bet
eerder vermelde kruisingspunt van bet nieuwe kanaal Utrecht—Wijk bij
Duurstede met den Vaartschen Rijn.
Dit bezwaar kan worden ondervangen door de schepen varende naar Amsterdam
in de richting Rotterdam en omgekeerd gebruik te doen maken van de bestaande sluizen
te Utrecht, doch daarvan zou het gevolg zijn, dat deze schepen bezuiden Utrecht den
vaarweg Amsterdam—Rijn kruisen, hetgeen zeer ongewenscht is.
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Toekomsiige Amsterdamsche Ri/nvaart langs
Neder-Rijn en Lek.
Zooals in § 5 van Hoofdstuk XI wordt medegedeeld, is het te verwachten, dat bij gunstige waterstanden en gunstige weersomstandigheden een
gedeelte van de Amsterdamsche Rijnvaart ook na de totstandkoming van
de nieuwe kanaalverbinding Amsterdam—Rijn gebruik zal maken van NederRijn en Lek, Naar verwacht \vordt, zal dit intusschen in hoofdzaak slechts
het geval zijn voor alleen-varende booten (in beide richtingen) en voorts
voor afvarende sleepen, bestaande uit kleinere vaartuigen.
Het is van belang te onderzoeken hoe voor de Rijnvaart, welke van
Neder-Rijn en Lek gebruik maakt, de vaartijden bij de verschillende plannen
zich verhouden.
In verband hiermede is nagegaan, welke de vaartijd is tusschen Amster¬
dam en den Fannerdenschen Kop bij de verschillende plannen voor alleenvarende goederenbooten bij opvaart en afvaart, waarbij is uitgegaan van de
volgende veronderstellingen;
le. de gemiddelde snelheid op de kanaalvakken bedraagt 10 K,M.
per uur;
2e, de snelheid in de geul in de Zuiderzee bedraagt 16 K.M; per uur;
3e, de snelheid op de rivier bedraagt bij opvaart 12 K.M, per uur, bij
afvaart 20 K.M. per uur;
4e. bet gemiddelde oponthoud per schutting bedraagt 1 uur,
Eveneens is nagegaan welke de vaartijd is tusschen Amsterdam en den
Pannerdenschen Kop bij de verschillende plannen voor een afvarenden
sleeptrein, waarbij is aangenomen dat:
le. de snelheid op de kanaalvakken en in de geul in de Zuiderzee
bedraagt 6 K.M, per uur;
2e. de snelheid op de rivier bedraagt bij opvaart 5 K.M. per uur,
bij afvaart 8 K.M. per uur;
3e. het gemiddelde oponthoud per schutting bedraagt 1 u, 30 m.
Opvarende sleeptreinen zullen, nadat de kanaalverbinding tusschen
Amsterdam en de Waal is tot stand gebracht, vermoedelijk geen gebruik
meer maken van Neder-Rijn en Lek, omdat de vaart langs deze rivier meer
kolen zal kosten dan langs het Betuwepand van het nieuwe kanaal en de
Waal.
De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in onderstaande tabel.
Vaartijden bij vaart langs Arnhem.
Aanduiding

Lengte in K.M,
CU .W

van het plan.

geul in
Zuider-

kanaal.

< J33

Vaartijd
goederenboot.
Opv.

Afv.

Vaartijd
afv.
sleep.

Amsterdam—Amersfoort—Arnhem—
Pannerdensche
Kop.

45.6

35.8

Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Arn¬
hem—Pannerden¬
sche Kop
. .

60.9

60,9

13 u 10 m 11 u 10m 20 u 50 m

Amsterdam—Vreeswijk—Arnhem—
. Pannerdensche
Kop.

46,6

83.9

12u40m

27,3

11 u 10 m lOu

9 u 50 m

19 u 40 m

19 u 20 m

Uit een en ander volgt, dat zoowel voor afvarende goederenbooten en
sleepen als voor opvarende goederenbooten de vaartijd het langst is bij
gebruikmaking van het kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede. Voor opvarende
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goederenbooten is de vaartijd het kortst voor het kanaal door de Geldersche Vallei, voor afvarende goedereiibooten en afvarende slecpen het
kortst bij gebruikmaking van het nieuwe kanaalvak Vreeswijk—Utrecht,
In dit opzicht is een kanaal door de Geldersche Vallei of een kanaal
langs Vreeswijk te verkiezen boven een kanaal langs Wijk bij Duurstede,
h.

Samenvatting.

Het hierboven vermelde kan aldus worden samengevat,
a. De vaartijden zijn voor de plannen Utrecht—Vreeswijk—Tiel en
Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel even lang; bij het Geldersche Valleiplan
zijn zij een weinig korter dan bij de eerstgenoemde plannen,
b. Het is als een voordeel van het Geldersche Valleiplan aan te
merken, dat de riviervaart ISf/j K.M, korter is dan bij de beide andere
plannen, Hiertegenover staat echter, dat bij uitvoering van eerstgenoemd plan
over een afstand van 27 K,M, door de IJ- en Eemmeren gevaren moet
worden, hetgeen onder ongunstige weersomstandigheden als een bezwaar
is aan te merken,
De riviervaart is bij de beide andere plannen nagenoeg even lang,
c. Indien het Geldersche Valleiplan tot stand komt, wordt een kanaalverbinding verkregen, waarover slechts hooge vaste bruggen voorkomen.
Over het verruimde Merwedekanaal, hetwelk deel uitmaakt van de
vaarwegen Amsterdam—Vreeswijk—Tiel en Amsterdam—Wijk bij Duur¬
stede—Tiel, zullen waarschijnlijk 6 hefbruggen zijn gelegen, hetgeen als
een bezwaar van deze vaarwegen is aan te merken, Bovendien zal het
verruimde Merwedekanaal ter plaatse van de 3 over dit kanaal gelegen
spoorwegbruggen een breedte verkrijgen, welke een weinig geringer is dan
de normale toekomstige breedte van dit kanaal,
d. Aangezien de gedeelten van de kanaalverbinding Amsterdam—Rijn,
welke tevens dienst zullen doen voor de vaart van Amsterdam in de richting
Rotterdam, 10 M, breeder zijn ontworpen dan de overige gedeelten van deze
kanaalverbinding, is het twijfelachtig of het voor de Rijnvaart als een
voor- dan wel een nadeel is aan te merken, indien van een gedeelte van de
kanaalverbinding Amsterdam—Rijn ook gebruik gemaakt wordt door de
vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam,
e. Het is voor de Rijnvaart onverschillig of de rivier te Vreeswijk
dan wel te Wijk bij Duurstede of te Wageningen wordt gekruist, althans
indien benedenwaarts van den rivierovergang bij een der beide laatst genoemde plaatsen in de rivier een stuw wordt gebouwd,
f. Het kanaal dcor de Geldersche Vallei kruist geen ander kanaal, het
kanaal Utrecht—Vreeswijk—Tiel kruist bezuiden Vianen het Zederikkanaal,
dat van Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel bezuiden Utrecht den
Vaartschen Rijn,
g. Na de totstandkoming van een nieuwe kanaalverbinding van
Amsterdam naar den Rijn zal een gedeelte van de vaartuigen varen langs
den Neder-Rijn en niet door het Betuwepand van het nieuwe kanaal en
de Waal, Voor deze schepen is de vaartijd het langst, indien het plan langs
Wijk bij Duurstede wordt uitgevoerd, Voor de opvarende schepen is de
vaartijd het kortst bij het kanaal door de Geldersche Vallei, voor afvarende
schepen, wanneer gevaren wordt langs Vreeswijk,
Onverschillig welke der drie beschouwde plannen tot uitvoering komt,
zal de vaarweg Amsterdam—Rijn aan hooge eischen voldoen. Met het oog
op de Rijnvaart bieden geen der beschouwde plannen voordeelen van overwegende beteekenis, Intusschen is in dit opzicht een kanaal door de Gel¬
dersche Vallei te verkiezen boven een kanaalverbinding Amsterdam—Vrees¬
wijk—Tiel of een kanaalverbinding Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel,
Deze beide laatste plannen zijn in dit opzicht als gelijkwaardig te
beschouwen.
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§ 3, De vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam, Bij uitvoering van het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel volgens het opgemaakte
ontwerp zal ook de vaarweg van Amsterdam naar Rotterdam, zoover gelegen
benoorden de Lek, afdoende worden verbeterd, door uitvoering van het plan
Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel zal dit het geval zijn van Amster¬
dam tot bezuiden Utrecht, terwijl door den aanleg van een kanaal door de
Geldersche Vallei de waterweg van Amsterdam naar Rotterdam niet gewijzigd wordt.
Zooals in Hoofdstuk V wordt aangetoond, is te verwachten, dat ten
gevolge van den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei de vaart
langs het geheele Merwedekanaal met 31 U> % (laadvermogen der gezamenlijke schepen) en ten gevolge van den aanleg van een kanaal van Utrecht
over Wijk bij Duurstede naar Tiel de vaart langs het gedeelte van het Mer¬
wedekanaal bezuiden Utrecht met 42 % (laadvermogen der gezamenlijke
schepen) zal afnemen. Voorts blijkt uit genoemd hoofdstuk, dat verwacht
moet worden, dat op het tijdstip, dat de nieuwe kanaalverbinding tusschen
Amsterdam en den Rijn tot stand zal zijn gekomen, de scheepvaart zooveel
zal zijn toegenomen, dat na de ontlasting, welke het gevolg zal zijn van
den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei of van een kanaal
Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel, het verkeer langs het Merwedekanaal
van geen geringeren omvang dan thans zal zijn.
Daar de afmetingen van het Merwedekanaal thans voor de scheepvaart
niet voldoende zijn, is erop te rekenen, dat verbetering van den vaarweg
tusschen Amsterdam en Vreeswijk, ook indien het kanaal door de Geldersche
Vallei, en van den vaarweg tusschen Utrecht en Vreeswijk, ook indien het
kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel mocht tot stand komen, noodig
zal zijn. Dit is te meer het geval waar, zoo de waterstanden in de Lek te
Vreeswijk nog meer verlagen, de geringe buitenslagdrempeldiepte van de
Koninginnesluis (groote sluis) te Vreeswijk in de toekomst tot ernstig ongerief aanleiding zal geven.
Bij vergelijking van de verschillende plannen is dan ook van de veronderstelling uit te gaan, dat verbetering van den vaarweg tusschen Amsterdam
en Vreeswijk in geen geval achterwege zal kunnen blijven. De maatregelen,
welke naar dezerzijdsche meening zullen zijn te treffen in het belang van de
binnenlandsche vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk, zijn behandeld in
§ 6 van Hoofdstuk V.
Gaat men van de veronderstelling uit, dat de in die paragraaf omschreven werken worden. uitgevcerd, dan valt omtrent de voordeelen, welke de
verschillende plannen met het oog op de scheepvaart van Amsterdam in de
richting Rotterdam ten opzichte van elkander bieden, het volgende op te
merken.
Het is voor genoemde vaart als een voordeel aan te merken, indien niet
langs het kanaal, waarvan deze gebruik maakt, tevens de Rijnschepen varen.
Van de andere zijde bezien zal echter volgens de opgemaakte plannen de
vaarweg, indien en voor zoover deze zoowel dienst doet voor de Rijnvaart
als voor de vaart Amsterdam—Rotterdam, beteekenend grootere afme¬
tingen verkrijgen dan het geval zal zijn voor het gedeelte van den vaarweg,
waarvan de Rijnvaart geen gebruik maakt.’^)
Volgens de opgemaakte plannen zullen, indien het Merwedekanaal uitsluitend verbeterd wordt voor de binnenlandsche vaart, de spoorwegbruggen
niet worden verhoogd, hetgeen ten gevolge heeft dat het niet mogelijk zal
zijn groote ledige Rijnaken van Amsterdam naar Rotterdam of omgekeerd
In dit verband wordt aangeteekend, dat voorgesteld wordt de kanaalvakken,
welke dienen voor de Rijnvaart en tevens voor de vaart van Amsterdam naar Rotterdam,
bij een bodemdiepte van 4,60*M. — N.A.P, een bodemdiepte te geven van 50 M. en de
vakken, waarvan de Rijnvaart geen gebruik maakt, bij een bodemdiepte van 4,40 M, —.
N-A.P. een bodembreedte van 35 M.
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te vervoeren. Dit bezwaar doet zich niet gevoelen, indien tot uitvoering van
een der plannen Utrecht—Vreeswijk—Tiel of Utrecht—Wijk bij Duurstede—
Tiel inocht worden besloten.
In verband met een en ander is het twijfelachtig of het voor de vaart
van Amsterdam in de richting Rotterdam te verkiezen is om de beschikking
te verkrijgen over een kanaal, waarvan geen gebruik gemaakt wordt door
de Rijnvaart, dan wel over een aan hoogere eischen voldoend kanaal,
dat tevens voor de Rijnvaart dient,
§ 4.

Doorgaand verkeer te land,
a.

Nieuwe kanaalvakken.

De kanaaldijken der nieuwe kanaalvakken kunnen zonder groote kosten
tot aardebaan van nieuwe hoofdverkeerswegen worden ingericht.
Het is mogelijk over de stuw, welke deel uitmaakt van het Geldersche
Valleiplan, of die, welke deel uitmaakt van het plan Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel, een brug te bouwen, Daar in het belang van de scheepvaart de stuwen op eenigen afstand beneden de havenmonden zijn gelegen,
zijn hare plaatsen echter voor een overbrugging, welke deel uitmaakt van
een op een der kanaaldijken gelegen hoofdverkeersweg, niet gunstig.
Een hoofdverkeersweg op een der kanaaldijken van het kanaal door de
Geldersche Vallei zal de verbetering van den Rijksweg Amersfoort—Woudenberg overbodig maken. Deze verbetering biedt intusschen geen bijzondere moeilijkheden.
Een weg op een der kanaaldijken van de kruising van het kanaal met
den Rijksweg Woudenberg—Ede tot Wageningen levert slechts voordeelen
op voor het doorgaand verkeer, indien hij met behulp van een vaste brug
over den Neder Rijn wordt gevoerd en tot Elst of Lent (Nijmegen) wordt
doorgetrokken,
Waar verwacht mag worden, dat binnenkort zal worden overgegaan tot
den bouw van een vaste brug over den Neder-Rijn te Arnhem, is het niet
waarschijnlijk dat, althans binnen afzienbaren tijd, een brug bij Wageningen
zal worden gebouwd.
Een weg op een der dijken van het kanaal Utrecht—Wijk bij Duur¬
stede—Tiel zou, mits van dezen weg een brug nabij Wijk bij Duurstede deel
uitmaakt, voor het doorgaande verkeer eenig vcordeel opleveren, vooral
indien besloten mocht worden tot den aanleg van een nieuwen verkeersweg
voor doorgaand verkeer, die de Betuwe in langsrichting doorsnijdt. In dat
geval zal waarschijnlijk een deel van het verkeer van Nijmegen naar Utrecht
en Amsterdam langs Wijk bij Duurstede gaan.
De aanleg van een weg op een der dijken van een kanaal Utrecht—
Vreeswijk—Tiel zal nagenoeg dezelfde voordeelen aanbieden, welke verbonden zijn aan totstandkoming van een weg op een dijk van een kanaal
van Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel.
Een dergelijke weg zou bovendien tot Vreeswijk een schakel vormen
in de verbinding tusschen Utrecht en Gorinchem en tot het snijpunt met den
weg Culenborg—'s-Hertogenbosch een schakel in de verbinding van Utrecht
met 's-Hertogenbosch, welke verbindingen beide tot het hoofdnet der groote
wegen in Nederland gerekend moeten worden.
In verband met een en ander biedt van de beschouwde nieuwe kanaal¬
vakken slechts een nieuw kanaalvak van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel
voor het doorgaande verkeer te land voordeelen, welke van dien aard zijn,
dat zij op het doen van een keuze tusschen de verschillende plannen eenigen
invloed zouden kunnen hebben.
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b.

Verruiming van het Merwedekanaal.

Verruiming van het Mer\vedekanaal kan, zonder dat dit zeer hooge
extra kosten zal vereischen, gepaard gaan met den aanleg van een nieuwen
dijk langs een groot gedeelte van de oostzijde van het Merwedekanaal, die
een voldoende breedte heeft om daarop een hoofdverkeersweg te leggen.
Alhoewel omtrent de wijze, waarop in de toekomst in het verkeer te
land tusschen Amsterdam en Utrecht zal worden voorzien, nog geen beslissing is genomen, wordt het niet onmogelijk geacht, dat hiervoor van den
verbreeden oostelijken kanaaldijk van het Merwedekanaal gebruik zal kunnen worden gemaakt,
Het bovenstaande is een voordeel, dat wellicht verbonden is aan de
totstandkoming van de plannen Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel en
Amsterdam—Vreeswijk—Tiel. Ook indien de aanleg van een kanaal door
de Geldersche Vallei gepaard gaat met verruiming van het Merwedekanaal
benoorden Utrecht, zal het, alhoewel ten koste van hoogere uitgaven, mogelijk
zijn hetzelfde te bereiken,

c.

Bijkomende voordeelen van de verschillende plannen.

Bij het onderstaande is van de veronderstelling uitgegaan, dat, onafhankelijk van de vraag of het Merwedekanaal verruimd zal worden, de brug
over dit kanaal in den Rijksweg Amsterdam—Naarden door een vaste brug
zal worden vervangen.
Van het plan voor verruiming van het Merwedekanaal ten behoeve van
de Rijnvaart maken deel uit een vaste brug over het Merwedekanaal en een
viaduct over de spoorlijn van Amsterdam naar Utrecht in den Rijksweg
tusschen genoemde steden, Dit is een voordeel, hetwelk verbonden is aan
de uitvoering van de plannen Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel en
Amsterdam—Vreeswijk—Tiel,
Zooals in § 5 van Hoofdstuk IX en § 6 van Hoofdstuk X wordt medegedeeld, zal uitvoering van de plannen Amsterdam—Wijk bij Duurstede—
Tiel en Amsterdam—Vreeswijk—Tiel ten gevolge hebben, dat de doorgaande vaart niet langer gebruik zal maken van het gedeelte van het
Merwedekanaal gelegen tusschen den spoorweg Gouda—Utrecht en den
Vaartschen Rijn, welk kanaalgedeelte overbrugd is door drie draaibruggen,
waarvan twee deel uitmaken van belangrijke hoofdverkeerswegen, Deze
hoofdverkeerswegen zullen over de nieuwe kanaalvakken Utrecht—Wijk bij
Duurstede of Utrecht—Vreeswijk—Tiel heengevoerd worden met behulp
van vaste bruggen, Het groote bezwaar, dat thans voor het doorgaand
verkeer te land een gevolg is van het veelvuldig en dikwijls gedurende langen
tijd geopend zijn van de eerder genoemde draaibruggen, zal dus door de
totstandkoming van een kanaal van Utrecht over Wijk bij Duurstede naar
Tiel of van Utrecht over Vreeswijk naar Tiel grootendeels worden opgeheven,
Dit is als een groot bijkomend voordeel te beschouwen van de uit¬
voering van de plannen Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel en Amster¬
dam—Vreeswijk—Tiel, Indien tot uitvoering van het Geldersche Valleiplan
mocht worden besloten, zal dit voordeel slechts worden bereikt, indien ook
wordt overgegaan tot den aanleg van een nieuw kanaalvak Utrecht—Vrees¬
wijk ten behoeve van de binnenvaart.

d.

Samenvatting.

Zooals uit het bovenstaande volgt, biedt met het oog op het doorgaand
verkeer te land, het plan Amsterdafn—Vreeswijk—Tiel de grootste voor¬
deelen,
Het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel is wat dit punt betreft
te verkiezen boven het Geldersche Valleiplan in het bijzonder indien uit-
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voering van laatstgenoemd plan niet gepaard mocht gaan met den aanleg
van een zijtak van het Merwedekanaal bij Utrecht naar Vreeswijk,
§ 5, De landsverdediging. In overeenstemming met het gevoelen van
de militaire autoriteit, die door den Minister van Oorlog tot het houden van
overleg met ondergeteekende was aangewezen, kan omtrent den invloed van
de verschillende plannen op de landsverdediging het volgende worden medegedeeld,
Bij de totstandkoming van een kanaal door de Geldersche Vallei zijn
geen groote militaire helangen betrokken. In verband met den aanleg van
een kanaal door de Geldersche Vallei behoeven derhalve — voor zooveel
thans is te overzien — geen bijzondere voorzieningen in verband met de
verdediging des lands te worden getroffen,
Een kanaal van Utrecht naar Wijk bij Duurstede doorsnijdt het gehied
der Nieuwe Hollandsche waterlinie. De aanwezigheid der schutsluis met
voorhavens nahij de uitmonding in de rivier de Lek buiten het gehied der
Nieuwe Hollandsche waterlinie maakt het voor een vijand veel gemakkelijker
de inundatiestellingen te overvoeren, Een gevolg van een dergelijke overvoering is, dat het geheele liniegebied wordt overstroomd en dat zelfs het
overvoeringswater de vesting Holland zal kunnen binnenvloeien.
Ten einde dit laatste onmogelijk te maken zal het noodig zijn om, indien
tot den aanleg van een kanaal van Wijk bij Duurstede naar Utrecht wordt
overgegaan, een doorloopende waterkeering te maken van den Noorder
Lekdijk tot den Zuider IJdijk te Amsterdam tot zoodanige hoogte als noodig
is — d.w.z. reikende tot 2,5 a 3 M, + N.A.P, — om te waarhorgen, dat het
water van de overvoerde inundatie de vesting Holland niet kan binnenstroomen.
De kruin van deze waterkeering zal voor zooveel mogelijk 20 M. breed
moeten zijn, met een minimum van 10 M,
Het maken van een dijk als hierboven omschreven, welke over grooten
afstand onmiddellijk naast de spoorlijn Amsterdam—Utrecht is gelegen, zal
een uitermate zorgelijk werk zijn en het is niet uitgesloten te achten, dat
het spoorwegverkeer van de uitvoering van dit werk hinder zal ondervinden.
De hrug over het kanaal in de spoorlijn Utrecht—Culenborg maakt het
noodig lange en hooge aarden opritten vlak voor het tegenwoordige inundatiegebied te maken, die den vijand dekking tegen het gezicht en het vuur
opleveren, Dit is als een groot hezwaar aan te merken, waaraan door het
treffen van verschillende maatregelen zooveel mogelijk zal zijn tegemoet
te komen,
Bij de totstandkoming van een kanaal door de Betuwe van Ravenswaay
naar Tiel zijn geen beteekenende militaire belangen betrokken. In verband
met den aanleg van dit kanaalvak behoeven geen bijzondere voorzieningen
ten behoeve van de verdediging des lands te worden getroffen.
Een kanaal van Vianen naar Tiel doorsnijdt het gebied der Nieuwe
Hollandsche waterlinie voor zoover dit zich bezuiden de Lek bevindt. Het
overvoeringsgevaar is hier niet aanwezig, omdat het water gekeerd wordt
door den Diefdijk, die een hoogte van 6,70 M, + N.A.P, heeft, Integendeel
zal aan de totstandkoming van een kanaal van Vianen naar Tiel het voordeel
verbonden zijn, dat het mogelijk zal zijn om inundatiewater sneller toe te
voeren dan mogelijk is door het hestaande inundatiekanaal, dat beneden Tiel
in de Waal uitmondt.
De brug over het kanaal in de spoorlijn Utrecht—Culenborg maakt het
noodig hooge aarden opritten te maken, die den vijand dekking tegen het
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gezicht en het vuui- opleveren, Intusschen is het een gunstige omstandigheid,
dat deze opritten vrij ver van het liniegebied zijn gelegen en dat de te
maken opritten ten gevolge van de nabijheid van de spoorbrug over de Lek
een geringere lengte verkrijgen, dan anders het geval zou zijn, Aan het aan
de aarwezigheid der genoemde opritten verbonden bezwaar, zal door het
treffen van verschillende maatregelen zooveel mogelijk zijn tegemoet te
komen,
De aanleg van een nieuw kanaal van mime afmetingen van Utrecht naar
Vreeswijk en de verruiming van het Merwedekanaal tusschen Amsterdam en
Utrecht bieden uit een militair oogpunt uitsluitend voordeelen, aangezien
hierdoor de mogelijkheid wordt geopend het inundatiewater sneller aan
te voeren.
Met de kosten van de in het belang der verdediging des lands te treffen
voorzieningen is bij het opmaken der verschillende begrootingen rekening
gehouden, Zij kunnen hier dus buiten beschouwing worden gelaten.
In verband met hetgeen hiervoor werd medegedeeld wordt door het
Departement van Oorlog aan een kanaal van Utrecht over Vreeswijk naar
Tiel verre de voorkeur gegeven boven een kanaal van Utrecht over Wijk bij
Duurstede naar Tiel.

§ 6.

Bijkomende voor- en nadeelen van de verschillende trace’s.
a.

Utrecht.

Het Rijnvaartverkeer van Utrecht is van betrekkelijk geringe beteekenis
en bedraagt slechts 1 % van het totale verkeer langs het Merwedekanaal en
nog geen 5 % van het Rijnvaartverkeer van en naar Amsterdam, (Zie § 2
van Hoofdstuk V,)
In verband hiermede mag worden aangenomen, dat het voor Utrecht
niet bepaaldelijk noodig is, dat het door grootere Rijnschepen dan die, welke
het bestaande Merwedekanaal kunnen bevaren (2000 ton], kan worden
bereikt, Intusschen zullen grootere Rijnschepen in Utrecht kunnen komen,
wanneer het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel of het plan Amsterdam—
Wijk bij Duurstede—Tiel tot stand komt, of indien bij aanleg van een kanaal
door de Geldersche Vallei tevens wordt overgegaan tot den aanleg van een
nieuw kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk,
Nochtans heeft Utrecht er wel nadeel van, indien de Amsterdamsche
Rijnvaart geleid wordt langs een weg, welke Utrecht niet aandoet, omdat
dan voor Utrecht niet meer de gelegenheid bestaat om Rijnschepen te vervoeren met Amsterdamsche sleepen.
In verband hiermede bieden de plannen Amsterdam—Vreeswijk—Tiel
en Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel een voordeel boven het Gel¬
dersche Valleiplan,
b.

Bevordering van de verkeersbelangen in de
betrokken streken.

De totstandkoming van een scheepvaartkanaal biedt voor de doorsneden
streek een voordeel, Dit voordeel is grooter, naarmate de streek meer behoefte heeft aan een verbindingsweg te water,
Daar de streek tusschen Amersfoort en Wageningen van elke verbinding
te water verstoken is, terwijl zoowel te Amersfoort als te Venendaal
industrie gevestigd is, zal de betrokken streek door de totstandkoming van
een kanaal door de Geldersche Vallei zeer worden gebaat,
Bij de beoordeeling van dit punt moet intusschen in het oog worden
gehouden, dat Amersfoort nadat de IJ- en Eemmeren tot stand zijn gekomen,
en als gevolg daarvan de waterstand op de Eem slechts tusschen betrekkelijk
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enge grenzen zal schommelen, met geringe kosten aan het Nederlandsche
scheepvaartnet kan worden verbonden door de Eem te verbetercn.
Bij de totstandkoming van een kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede—
Tiel en bij die van^een kanaal Utrecht—Vreeswijk—Tiel zullen voor de
betrokken streek minder groote verkeersbelangen worden gediend, dan bij
de totstandkoming van een kanaal door de Geldersche Vallei, omdat eerstgenoemde kanalen geen belangrijke centra behalve Tiel en Culenborg
naderen; deze beide steden beschikken intusschen reeds over een verkeersweg te water.
Wat dit punt betreft, biedt dus een kanaal door de Geldersche Vallei
meer voordeelen dan een kanaal Utrecht—Wijk bij Duurstede—Tiel of
Utrecht—Vreeswijk—Tiel. Beide laatstgenoemde kanalen zijn wat dit punt
betreft als gelijkwaardig te beschouwen.
c.

Verbetering van den waterstaatkundigen toestand
van de betrokken streek.
De waterstaatkundige toestand van de Geldersche Vallei wordt uitvoerig behandeld in bijlage 6.
Zooals uit die bijlage blijkt, zal de uitvoering van de Zuiderzeewerken
ten gevolge hebben, dat de afwateringsbelangen van het noordelijk gedeelte
van de Geldersche Vallei in hcoge mate worden gebaat. Door de totstand¬
koming van een kanaal door de Geldersche Vallei zal de waterstaatkundige
toestand van bet meer zuidelijk gelegen gedeelte van de Geldersche Vallei
in beteren toestand komen te verkeeren. Zooals in genoemde bijlage wordt
aangetoond, kan hetzelfde voordeel intusschen worden bereikt door uitvoe¬
ring van verschillende werken, waarvan de kosten op / 425 000 worden
geraamd.
Een ander voordeel van den aanleg van een kanaal door de Geldersche
Vallei volgens het opgemaakte ontwerp bestaat hierin, dat bij een onverhoopte doorbraak van een der bandijken van de Betuwe, gelegen bovenwaarts van het kanaal, de omvang van het gebied, dat overstroomd zal
worden, wordt beperkt. (Zie Hoofdstuk VIII § 7.)
Een derde voordeel van den aanleg van een kanaal door de Geldersche
Vallei bestaat hierin, dat de mogelijkheid wordt geopend om in droge tijden
water in de Betuwe in te laten.
Aanleg van een kanaal van Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel
biedt voor de betrokken streek slechts een voordeel van beteekenis, n.l. dat
het mogelijk zal zijn om in droge tijden water in de Betuwe in te laten.
De voordeelen, welke voor het zuid-westelijk gedeelte van Gelderland
en het zuid-oostelijk gedeelte van Zuid-Holland het gevolg zullen zijn van
den aanleg van een kanaal van Vianen naar Tiel, worden uitvoerig besproken
in § 5 en § 7 van Hoofdstuk X).
Deze voordeelen zijn de volgende:
le. Het water van den Zederikboezem en van terreinen met een oppervlakte van 6900 H.A., gelegen ten oosten van den Diefdijk, zal in de toekomst
niet meer op de Linge worden gebracht. De waterstaatkundige toestand
van den benedenloop van de Linge zal hierdoor in beteekenende mate worden
verbeterd. Deze toestand is thans geheel onvoldoende en het is niet onwaarschijnlijk, dat binnenkort tot den aanleg van een groot gemaal wordt besloten
om de Linge op de Merwede te bemalen. Dit gemaal zal minder sterk
kunnen zijn, indien het ontworpen kanaal van Vianen naar Tiel . tot
stand komt.
2e. Op den boezem van de Zederik komen thans in droge tijden waterstanden voor, welke zoo laag zijn, dat het niet mogelijk is om in de tot dien
boezem behoorende polders water in te laten,

131
In natte tijden zijn de waterstanden somtijds zoo hoog, dat de bemaling
van de op den boezem uitslaande polders moet worden stopgezet.
Na den aanleg van bet kanaal Vianen—Tiel zal op den Zederikboezem
steeds een peil worden gehandhaafd, waardoor de hierboven vermelde
bezwaren worden opgeheven,
Aan deze bezwaren zou ook tegemoet gekomen kunnen worden, indien
niet tot den aanleg van een kanaal van Vianen naar Tiel wordt besloten,
doch de kosten, die hieraan verbonden zijn, zouden zeer beteekenend zijn
en waarschijnlijk bet hiervoor in verband met bet kanaal door de Geldersche Vallei genoemde bedrag van / 425 000 overschrijden,
3e. Het zal mogelijk zijn in droge tijden water op de Linge in te laten,
4e. De afwatering van uitgestrekte terreinen, gelegen ten noorden van
het kanaal tusschen Culenborg en Tiel, wordt in beteekenende mate
verbeterd,
Een kanaal van Utrecht naar Vreeswijk biedt voor de betrokken streek
geen voordeelen van beteekenis.
Door verruiming van het Merwedekanaal volgens het opgemaakte ontwerp wordt de waterstaatkundige toestand verbeterd, doordat.de afwatering
van verschillende terreinen op lager peil zal geschieden en de Vechtboezem
minder water zal ontvangen,
Uit een en ander volgt, dat wat dit punt betreft de belangen van de
betrokken streek het meest zullen worden gebaat, indien tot uitvoering van
het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel wordt overgegaan en dat een kanaal
door de Geldersche Vallei grootere voordeelen biedt dan het plan Amster¬
dam—^Wijk bij Duurstede—Tiel,
d.

De Leidsche Rijn.

Zooals in § 5 van Hoofdstuk IX en in § 6 van Hoofdstuk X wordt
bchandeld, zal de totstandkoming van een nieuw kanaalvak van Utrecht naar
Vreeswijk of van Utrecht naar Wijk bij Duurstede ten gevolge hebben, dat
de Leidsche Rijn op eenvoudiger wijze dan anders het geval zal zijn voor
de vaart met grootere schepen geschikt gemaakt kan worden. Dit voordeel
wordt dus bereikt indien wordt besloten tot uitvoering van een der plannen
Amsterdam—Vreeswijk—Tiel of Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel.
Hetzelfde voordeel wordt intusschen ook verkregen, indien aanleg van een
kanaal door de Geldersche Vallei gepaard gaat met den aanleg van een
nieuw kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk,
e.

Het Gooi.

Er wordt overwogen om over te gaan tot de verbetering van de vaarwegen, welke de verbinding vormen tusschen het Gooi en het Nederlandsche
scheepvaartnet. In verband hiermede werd door de Kamer van Koophandel
en Eabrieken voor Gooiland een commissie ingesteld, welke in Februari
1926 haar rapport uitbracht. Door deze Commissie wordt aanbevolen de
nieuwe scheepvaartverbindingen met het Gooi te doen uitmonden in het
Merwedekanaal, zulks mede op grond van de overweging, dat het Mer¬
wedekanaal bestaat en het gewenscht is, dat de scheepvaartverbinding met
het Gooi zoo spoedig mogelijk wordt veAeterd.
Het is voor het Gooi als een voordeel aan te merken wanneer zijne
verbindingen te water uitmonden in een kanaal, dat zoowel deel uitmaakt
van den scheepvaartweg van Amsterdam naar de Waal als van den scheepvaartweg van Amsterdam naar Rotterdam,
Wat dit punt betreft bieden de plannen Amsterdam—Wijk bij Duur¬
stede—Tiel en Amsterdam—Vreeswijk—Tiel dus eenig voordeel boven een
kanaal door de Geldersche Vallei,
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f.

Uitmonding van het kanaal in de Waal.

De Neder Rijn en Lek worden bij de verschillende kanaalplannen
gekruist achtereenvolgens nabij Wageningen, Wijk bij Duurstede en Vreeswijk—Vianen, dat zijn alle plaatsen van eenige beteekenis, welke er voordeel
van zullen hebben, indien de vaameg Amsterdam—Rijn in hare nabijheid
is gelegen,
Bij aanleg van een kanaal door de Gelderscbe Vallei mondt het kanaal
in de Waal uit tusschen twee dorpen, waarvan de bebouwde kom slechts
klein is,
Daarentegen mondt het kanaal bij de plannen Amsterdam—Vreeswijk—
Tiel en Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel in deze rivier uit nabij Tiel,
hetgeen een centrum van beteekenis is. Dit is als een voordeel van de beide
laatstgenoemde plannen, vergeleken bij het plan door de Geldersche Vallei,
aan te merken.
g.

Samenvatting.

Van hetgeen in deze paragraaf wordt medegedeeld is het volgende het
belangrijkst.
Uitvoering van het Geldersche Valleiplan zal ten gevolge hebben, dat
Utrecht niet langer gelegen is aan den hoofdscheepvaartweg van Amsterdam
naar den Rijn.
Het voordeel voor de verkeersbelangen in de doorsneden streek is het
grootst bij uitvoering van het Geldersche Valleiplan,
Wat den waterstaatkundigen toestand betreft wordt de betrokken streek
het meest gediend, indien het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel tot stand
komt en biedt voorts het Geldersche Valleiplan meerdere voordeelen dan
het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—^^Tiel.
Bij de plannen Amsterdam—Vreeswijk—Tiel en Amsterdam—Wijk bij
Duurstede—Tiel mondt het kanaal in de Waal uit nabij Tiel, bij het Gel¬
dersche Valleiplan op een punt dat ver verwijderd is van een centrum van
eenige beteekenis.
§ 7. De kosten der verschillende plannen, De kosten van een kanaal
door de Geldersche Vallei worden begroot op^)^) . / 45 300 000
die van het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel
op ") 1 . / 55 900 000
die van het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel op “). ,/ 50 000 000
Alhoewel in het kostencijfer voor het kanaal door de Geldersche Vallei
geen rekening is gehouden met de meerdere kosten, welke eventueel uit een
bespoedigde uitvoering van de IJ- en Eemmeren zullen voortvloeien, “) mag
uit de bovenstaande cijfers toch wel met groote waarschijnlijkheid worden
afgeleid, dat het Geldersche Valleiplan het goedkoopst is.
Een kanaal langs Wijk bij Duurstede wordt / 5 900 000 hooger geraamd
dan. een kanaal langs Vreeswijk,
De kosten van de kanaalverbinding Amsterdam—Rijn, vermeerderd met
die van de ontworpen verbetering van den vaarweg van Amsterdam naar
Rotterdam, voor zoover gelegen benoorden de Lek, worden begroot:
Na aftrek der kosten der van Rijkswege uit te voeren werken, welke ten gevolge
van den kanaalaanleg achterwege kunnen blijven (zie § 9 van Hoofdstuk VIII).
^) Zie bijlage 9,
^) Na aftrek der kosten der van Rijkswege uit te voeren werken, welke ten gevolge
van den kanaalaanleg achterwege kunnen blijven (zie § 9 van Hoofdstuk IX).
^) Zie bijlagen 8 en 10.
•') Zie bijlagen 8 en 11.
'’) Deze eventueele meerdere kosten bedragen (zie § 3 van Hoofdstuk IV) / 600 000
a / 700 000 per jaar, benevens een bedrag van / 250 000 a / 500 000 in eens,
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voor het Geldersche Valleiplan op .
/ 45 300 000 + / 17 400 000") = / 62 700 000=)
voor het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel op.
/ 55 900 000 + / 8 000 000=) = / 63 900 000=)
voor het plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel op .
/ 50 000 000 + / 4 500 000 ") = / 54 500 000
Uit het bovenstaande volgt, dat indien men ook de kosten van een
verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, zoover
gelegen benoorden de Lek, welke dringend noodig is en derhalve niet achterAvege zal kunnen blijven, in aanmerking neemt, de kosten van het plan
Amsterdam Vreeswijk—Tiel f 9 400 000 minder bedra^en dan die van het
plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel en ten minste f 8 200 000
minder dan die van het Geldersche Valleiplan.
In verband met betgeen eerder in deze paragraaf ten aanzien van een
eventueele verhooging der kosten van het Geldersche Valleiplan door bespoedigde uitvoering van een deel der Zuiderzeewerken werd opgemerkt, is bet
eenigszins twijfelachtig of dit plan — zooals uit bovenstaande cijfers zou
kunnen worden afgeleid — in dit geval wel goedkooper is dan het plan
Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel. In ieder geval is het verschil in
kosten van deze beide laatste plannen te gering om bij een keuze dezer
beide plannen den doorslag te kunnen geven,
—

§ 8, Tijd benoodigd voor de uitvoering van werken, De tijd, welke
ncodig is voor de voorbereiding en uitvoering van het Geldersche Valleiplan
wordt geraamd op 11 jaar, van het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—
Tiel eveneens op 11 jaar en van bet plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel op
10 jaar,
De eerstgenoemde beide plannen vereischen den aanleg van een stuw,
Er moet rekening gehouden worden met de omstandigheid, dat de bouw
van een stuw overleg met de Centrale Rijnvaartcommissie noodig maakt.
Aangezien bezwaarlijk tot onteigening kan worden overgegaan, alvorens
bekend is, dat het bedoelde overleg tot het gewenschte resultant leidt, is het
niet onmogelijk dat de uitvoering van deze plannen uit dien hoofde vertraging ondervindt,
Een kanaal door de Geldersche Vallei kan eerst ten voile aan zijn
bestemming beantwoorden, nadat de IJ- en Eemmeren voltooid zijn. Deze
werken zullen gelijktijdig met dit kanaal gereed kunnen zijn, indien bet
werkprogramma der Zuiderzeewerken zoodanig wordt ingericht, dat zoo
spoedig mogelijk tot het maken van de IJ- en Eemmeren wordt overgegaan,
maar zelfs indien hiertoe wordt besloten, moet rekening gehouden worden
met de mogelijkheid, dat tegenslagen worden ondervonden, die een beteekenende vertraging ten gevolge hebben,
Dergelijke tegenslagen zijn bij de uitvoering van werken van zoo
grooten omvang en van zoo bijzonderen aard als de Zuiderzeewerken zijn
eerder te verwachten dan bij den aanleg van een kanaal,
Uit een en ander volgt, dat de zekerheid, dat Amsterdam zoo spoedig
mogelijk een goede scheepvaartverbinding met den Rijn verkrijgt, het grootst
is, indien de keuze valt op het plan Amsterdam Vreeswijk—Tiel, terwijl
wat dit punt betreft het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel de
voorkeur verdient boven het Geldersche Valleiplan.
—

1)

Zie bijlage 12,

Na aftrek der kosten der van Rijkswege uit te voeren werken, welke ten gevolge
van den kanaalaanleg achterwege kunnen blijven,
■^) Zie bijlage 13.
Zie bijlage 14,
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Volledigheidshalve wordt er hier nog de aandacht op gevestigd, dat
Amsterdam reeds in beteekenende mate geholpen zal zijn, wanneer bet
Merwedekanaal verruimd is en bet kanaalvak Utrecbt—Vreeswijk of
Utrecbt—Wijk bij Duurstede voltooid is, Dit zal volgens de in § 8 van
Hoofdstuk X en in § 8 van Hoofdstuk IX gegeven tijdsramingen na 8 respectievelijk 9 jaar bet geval zijn.

§ 9, Samenvatting, Het in de §§ 2—8 medegedeelde kan aldus
worden samengevat:
a. De vaarweg Amsterdam—Rijn zal aan hooge eischen voldoen,
onverschillig welk der 3 beschouwde plannen tot uitvoering komt. Met het
oog op de Rijnvaart biedt geen der beschouwde plannen voordeelen van
groote beteekenis ten opzichte van de andere,
Intusschen is in dit opzicht aan een kanaal door de Geldersche Vallei
de voorkeur te geven boven een kanaalverbinding Amsterdam—Vreeswijk—
Tiel of Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel, Deze beide laatste plannen
zijn met het oog op de belangen van de Rijnvaart als gelijkwaardig aan
te merken,
b. Indien uitsluitend een nieuwe kanaalverbinding tusschen Amster¬
dam en den Rijn tot stand komt, is met het oog op de vaart van Amsterdam
in de richting Rotterdam aan bet plan Amsterdam—Vreeswijk—Tiel de
voorkeur te geven boven een plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel,
terwijl dit plan in dit opzicht te verkiezen is boven een kanaal door de
Geldersche Vallei, Intusschen zal cr op zijn te rekenen, dat aanleg van een
kanaal door de Geldersche Vallei gepaard zal moeten gaan met verruiming
van het Merwedekanaal benoorden Utrecht en aanleg van een nieuw
kanaalvak Utrecht—Vreeswijk, terwijl aanleg van een kanaalverbinding
langs Wijk bij Duurstede gepaard zal moeten gaan met aanleg van een
nieuw kanaalvak van een punt bezuiden Utrecht tot Vreeswijk,
Indien hiermede rekening gehouden wordt, is het twijfelachtig welke
oplossing voor de vaart van Amsterdam in de richting Rotterdam de meeste
voordeelen biedt,
c. In verband met de mogelijkheid, welke door den aanleg van nieuwe
kanaalvakken geopend wordt, om op de kanaaldijken wegen voor bet doorgaand verkeer te leggen, biedt het plan Utrecht—Vreeswijk—Tiel de meeste
voordeelen,
Aan totstandkoming van de plannen Amsterdam—Vreeswijk—Tiel en
Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel is het voordeel verbonden, dat het
verkeer te land van Utrecht in westelijke en zuidelijke richting in beteeke¬
nende mate zal worden gebaat, Dit laatste zal Intusschen ook worden bereikt,
indien de aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei gepaard gaat met
totstandkoming van een nieuw kanaalvak van Utrecht naar Vreeswijk,
d. Met het oog op de landsverdediging is het plan Amsterdam—Vrees¬
wijk—Tiel verre te verkiezen boven het plan Amsterdam—Wijk bij Duur¬
stede—Tiel,
Laatstgenoemd plan brengt nog het bezwaar met zich, dat van dit plan
deel uitmaakt een hooge dijk langs de westzijde van het Merwedekanaal,
waarvan de aanleg een zeer zorgelijk werk is, terwijl het niet is uitgesloten,
dat het spoorwegverkeer van de uitvoering hiervan hinder zal ondervinden,
e. De bijkomende voordeelen, welke verbonden zijn aan de totstand¬
koming van het plan Utrecht—Vreeswijk—Tiel of het Geldersche Valleiplan
zijn grooter dan die, welke het gevolg zijn van een verbinding Amsterdam—
Wijk bij Duurstede—Tiel; het is twijfelachtig welk der eerstgenoemde beide
plannen de grootste bijkomende voordeelen biedt,
f. De kosten van het plan Amsterdam—Wijk bij Duurstede—Tiel
worden op / 5 900 000 meer geraamd dan die van het plan Amsterdam—

