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EAPPOET DEE COMMISSIE,
BENOEMD TOT HET INSTELLEN VAN EEN ONDERZOEK OMTRENT HET

OITWERP VOOR EEI RIEIJWEN WATEEWE&

VAN

AMSTERDAM

XAAR DEN

DLTN

EN VAN

AMSTERDAM naar ROTTERDAM.

eEDHI'KT TER ALREMEKNE I,ANDSDRUKKERIJ.

1877.

RAPPORT PER COMMISSIE, benocmd bij brieven van
den Heer Minister van BinnenlandscJie Zaken, van
14/26 September 1877, lit. U, Sde afdeeling, tot het
instellen van een onderzoek omtrent het Ontwerp van
den Heer J. A. A. Waldorp voor een nieuwen
Watenveg van Amsterdam iiaar den Rijn en van
Amsterdam naar Rotterdam.

§ I. Bij brief van .14/26 September 1877, litt. U , 3de afdeeling , werden de ondergeteekenden door den Minister van Binnenlandsche Zaken in Commissie benoenid, ten
eiude omtrent bet » Ontwerp van een Nieuioen ivatenveg van Amsterdam naar den Rijn en
van Amsterdam 7iaar Rotterdam ”, beschreven in eene brochure van den heer J. A. A. Wal¬
dorf, een onderzoek, vooral ook wat de kosten van uitvoering betreft, in te stellen, met
bevoegdheid, zoo noodig den ontwerper te hooren. De Minister gaf tevens zijn verlangen
te kennen, het advies zoodra mogelijk te ontvangen.
Wij hebben de eer bij dezen aan dien opdragt te voldoen.

Inleidiiig.

§ 2. Op grond der zoo even aangehaalde bewoordingen nit den brief van 14 September
1877, lit. U,'^3de afdeeling, is de Commissie van gevoelen, dat hare taak uitsluitend bestaat' in het zoo naauwkeurig mogelijk opmaken van eene globale begrooting van kosten
van een kanaal volgens het ontwerp van den heer J. A. A. Waldorf , en het zamenvatten van de resultaten van het ingestelde onderzoek omtrent dat ontwerp in een advies,
zonder te treden in eene vergelijkende beoordeeling van dit ontw'erp en andere bestaande
ontw-erpen.
, ^
•
Zulk eene vergelijking, meer bepaald met het ontwerp door de Mdersche valiei, gaat
wel is waar in de brochure van den heer Waldorf de mededeeling van zijn ontwerp
vooraf, maar maakt van zijn eigen ontwerp geen deel uit. Onderzoek en beoordeeling van
zijn ontwerp alleen , kan dus zeer goed plaats hebben.
Bovendien w'aren de andere ontwerpen, alien op verscliillend profil en afmetingen, aan
sommigen onzer slechts gedeeltelijk, aan een lid in het geheel niet bekend.

Taak der
Commissie.

1.
§ 3. Het verzamelen van de gegevens en het vaststellen van de peilen en maten,
noodig voor het opmaken eener globale begrooting, voor zoover die niet in het ontwerp
Waldorf vermeld wvaren of gewijzigd moesten worden, moest het allereerst geschieden.
Zoowel voor het opmaken eener globale raming, als voor eene beoordeeling van het ontwerp,
is de kennis van de maaiveldshoogten onmisbaar. Er moet derhalve eene globale opneming

Aan
den Heer Minister van Waterstaat, Handel en
iSijverheid.

Orondslagen
der
begrooting.

a. Terreinhoogten.
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van de verscliilleude terreinhoogten in de voorgestelde rigting plaats liebben , om daamit
te maken een scbets-lengteprofil.
Schets-lenffteprqfll.

De terreinhoogten kunnen daarvoor door waterpassing op den borizon bepaald worden.
De opname der niaaiveldsboogten op enkele punten der polders mag als geldende voor de
gebeele tusscbengelegen uitgestrektbeid dier polders worden aangenomen.
Op deze wijze zijn de gegevens verkregen voor een scbets-lengteprofil.
Het opnemen en waterpassen van een naauwkeurig lengteprofil was niet gewenscbt en
onnoodig.
Niet gewenscbt, omdat uitbakening en daarop volgende waterpassing veel tijd zoudeii
vorderen, terwijl eene spoedige bebandeling van deze zaak, blijkens de bewoordingen van
’s Ministers brief, verlangd werd.
Onnoodig, omdat door bet ontwerp niet anders dan poldergronden worden doorsneden
en bet terrein in denzelfden polder in den regel zoo weinig van boogte verscbilt, dat de
kleine daaruit voortspruitende verscbillen mogen verwaarloosd worden, wanneer, zoo als
liier, bet doel is, bet verkrijgen van een algemeen denkbeeld van de boegrootheid der
grondverplaatsing.
Die verwaarloozing mag te eerder plaats vinden, als ook de merkbare verscbillen in
boogte in denzelfden polder op de wijze bovenvermeld, — waterpassing op den borizon —
bepaald worden, en in bet scbets-lengteprofil opgenomen.
Eene zoodanige globale opname van de maaiveldshoogten is dadelijk na de eerste
bijeenkomst der Commissie op 4 October aan gescbikte personen opgedragen.
Als bijlage I wordt het daaruit zamengesteld scbets-lengteprofil hierbij overgelegd. (1)
Bij de op te maken begrooting zijn de maaiveldshoogten, door de voormelde opneming
verkregen, als grondslag der grondberekeningen aangenomen.
Tijdens bet verzamelen dezer geg-evens hebben wij door eene vierdaagsche reis het trace
over zijne gebeele lengte zooveel mogelijk bezocht, en de te doorsnijden terreinen in oogenschouw genomen.

h. Raiiaalpeilcii,

Enkele der in de brochure genoemde kanaalpeilen moeten gewijzigd worden. De ontwerper
heeft zich met die wijzigingen , evenals met de later te vermelden wijziging van het
dijksprofil, vereenigd. De peileu en maten in zijne brochure genoemd, zijn derbalve zooveel
noodig losgelaten , en de volgende peilen en maten voor kanaalbodem en dijksprofil ten
grondslag der raming gelegd.
Waldoep

Laaf/ste kanaalpeil.
J^erste pand.

Het eerste pand ligt gemeen met Amstellands boezem. Waldoep’s laagste pell, 0.40 M.
A.P., is te hoog. Sedert de afsluiting van/ieil Z/stond
gemiddeld per jaar
280 dagen lager dan 0.40 M. -f- A.P. Het is niet raadzaam Amstellands ioezem steeds op 0.40 M.
A.P. als laagste stand te houden door inlating van water uit het tweede pand en voeding van
dit laatste uit de Lek.
Doet men dit, dan ontbreekt op den boezem in het voor- en najaar geheel en al de ruimte tot
waterberging, die voor uitmaling der polders en droogmakerijen in die tijden zoozeer gewenscbt is'.
De boezem van Amstelland heeft sedert de afsluiting vanZ/351 dagen per jaar hooger
gestaan dan 0.60 M. -r- A.P. Inlating van water, om den boezem op dit 0.20 M. lagere peil als
minimum peil te houden, heeft geen bezwaar. Verzekering dezer waterhoogte als minimum
peil in drooge tijden is integende.el voor Amstelland eene wenschelijke zaak.
(1) Van de tien bijlagen is alleea bijlage VII de situatie, bij dit rapport gedrukt.
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De laagste waterstaud op het eerste pand is derhalve op 0.60 M. -J- A.P. gesteld , en daaruitvolgend de kanaalbodem op de diepte van 4.10 M.
A.P.
Een stand, gelijk aan A.P. , kan als de hoogste boezemstand volgens de waarnemingen
worden vastg-esteld, waaruit de dijkshoogte op 0.75 M. + A.P. volgt, evenals de beer
W.4LD0RP die aangeeft.

Hoogste hanaalpeil.
Herste pand.

Ofscboon in het jaar 1870 als laagste stand op den gekanaliseerden Ilollandsclien IJssel
0.37 M. -r- A.P. aan de Hoogeboonish'ug , en 0.30 M.
A.P. aan de brug te Montfoortis, waargenomen , en het geiniddelde der laagste standen te Montfoort over de laatste tien jaar gelijk A.P.
meet gesteld worden , kan het door den heer Waldokp voorgestelde laagste peil van 0.30 M. -p
A.P. worden aangehouden; want dit is het peil, waarop men reeds nu door inlating van water het
peil tracht te houden. Ten gevolge van inlaten van water in de polders uit den IJssel slaagt
men hierin niet altijd, zooals blijkt uit de medegedeelde laagste standen. Is de nieuwe Lehsluis gebouwd, dan kan dit door de betere gelegenheid tot inlating voorzeker geschieden,
en behoeft de IJssel niet meer beneden 0.30 M. + A.P. te dalen.
Omdat het hier den aanleg van een scheepvaartkanaal betreft, meet er naar gestreefd
worden, waar dit, zonder schade voor de waterlozing der aangrenzende landen kan geschieden,
de ingraving zoo min mogelijk te doen zijn. Door het laagste kanaalpeil te bepalen op de
hoogte waartoe men nu voortdurend inlaat, worden geen belangen van waterloozing benadeeld.

Laagste kanaalpeil.
Tweede pand.

Da hoogste waterstand in 1876 waargonomen, bedroeg te Montfoort 0.94 M. + A.P.,
aan de Hoogeboomsbrug 0.96 M. H- A.P., en te Oudewater zelfs 0.97 M. + A.P. Het hoogste
peil moet derhalve op 1 M. + A.P. gesteld worden , en de dijkshoogte , in plants van op
1.65 M. -P A.P. , — Waldorf’s cijfer — op 1.75 M. + A.P. worden bepaald.

Hoogste kanaalpeil.
Tweede pand.

De standen in de LeJi waargenomen en op het schets-lengteprofil aangeteekend, zijn : als
hoogste water 5.65 M. + A.P., waargenomen in 1876; als laagste water 0.48 M. + A.P. ,
waargenomen in 1874, terwijl als gemiddelde vloed 1.59 M. + A.P. en als gemiddelde eb
1.40 M. -P A.P., zijnde het gemiddelde der zes zomermaanden, is aangegeven.

Waterstanden op de
Lek.

Hen heeft bij het bepalen der peilen op het derde pand meerdere vrijheid, omdat dit
met geen enkel boezernwater gemeen ligt.
Zou het aan den eenen kant gewenscht zijn het normale kanaalpeil, of althans het laagste
peil, op de gemiddelde hoogte van het maaiveld te stellen, ten einde elke vrees voor doorkwelling door de kanaaldijken te voorkomen , aan den anderen kant verzetten zich hiertegen
de belangen van het aanteleggen kanaal, dat een scheepvaartkanaal is. Door eene peilbepaling toch gelijk met het maaiveld, zou men die belangen geheel voorbij zien ; 1°. door
de opvoering der aanlegkosten ten gevolge van de diepere ingraving; 2°. door het meerder
tijdverlies, dat van dieper schutting het gevolg is; 3°. door het veelvuldiger,ja bijna voort¬
durend , gesloten zijn van de sluis in den Noorder Steenenlioehsohen kanaaldijk, zoodat een
altijd noudige derde schutting tusschen Leli en Merwede van zulk eene peilbepaling het
gevolg zou zijn.
Wanneer men bedenkt, dat het gemiddelde der standen op het kanaal te Steenenhaek,
aan de sluis te Gorincliem waargenomen, 1.20 M. -p A-P- is, dat op dit kanaal het water
tot 2.52 M. -P A.P. wordt toegelaten, dan zal men niet kunnen klagen over het voorbijzien der belangen van de aangrenzende landen, wanneer als laagste kanaalpeil 0.50 M. -p
A.P., als gemiddeld peil dat van het kanaal van Steenenlioek, en als hoogste peil 1.40

Laagste en hoogste
kanaalpeilen.
Derde pand.
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_j_ A-.P. wordt aangenomen. Dit maximum peil is 1.12 M. lager dan dat van het kanaal
van Steenenhoeli, 0.02 M. lager dan het maalpeil van den Zederikhoezem en 0.20 M. lager
dan het maximum peil van 1.60 M. -|- A.P., waarop men dien boezem door afmaling en
sluiting der daarop loozende looppolders tracht te houden.
Yoor het derde pand zijn derhalve de hoogste en laagste peilen van den heer Waldoep
onveranderd aangehouden, en voor het gemiddelde peil, het uit de waarnemingen afgeleide
peil van 1.20 M. -P A.P. gesteld. Bij deze peilen zal het schutten met de sluis in den
noorder SteenenhoekscJmi kamaldijk zoo min mogelijk noodig zijn, en deze sluis zdoveel
openstaan , als met het oog op het belang der aangrenzende landen is overeen te brengen.

Laagste kanaalpeil
roor den overgang
van het Steenenhoeksche kaiiaal.

Waterstanden
op de Jllenvede.

Overzigt
dee kanaalpeilen.

, Ofschoon op het Mmol van Steenenhoeli, in 1876, 0.26 M. -i- A.P. te Gormchem als
laagste stand is waargenomen, kan op grond der laagste sedert 1858 waargenomen standen , een stand gelijk A.P. als laagste kanaalpeil worden gesteld.
Hieruit volgt de bodemhepaling in den overgang van het kanaal van Steenciihoek op
3.50 -P A.P.
Bi] het voor komen van lager standen dan A.P. op het Steenenhoeksclie kanaal zal men
altijd" zonder hinder uit het derde pand op het kanaal van Steenenlioek water kunnen inlaten, zoodanig , dat ook in die buitengewone tijden op het Steenenhoeksclie kanaal de diepte
van 3.50 M. ^ A.P. voldoende is.
Ware dit niet het geval, dan zou men ook de beneden slagdrempels van de Merwedesluls
dieper dan 3.50 M. -P A.P. moeten leggen. Doch reeds thans tracht men door sluiting der
Steenenhoeksclie kanaalshiis het water op de Linge op 0.80 M. + A.P. te houden. Er bestaat dus hoegenaamd geen hezwaar op het Steenenhoeksche kanaal een stand van A.P. door
inlatiug te verzekeren.
Op de Merioede te Gorinchem is het hoogste water in 1876 waargenomen op 4.74 M.+
A,P. en het laagste in 1874 op 0.18 M. -P A.P., die op het schets-lengteprofil zijn aangeteekend. Door den invloed A&v Xiemce Merioede is verdere verlaging van dezen waterspiegel hi) laagwater te wachten. Het is altijd zeer moeijelijk , zoo niet onmogelijk, bestaande
slagdrempels te verlagen. Daaroin moeten de slagdrempels der Merwedesluis minstens op
3.5b M. -P A.P. worden gelegd, eene diepte, die ook door de laagste Sttenenhoeksche kanaalstanden vereischt wordt.
Als gemiddeld hoogwater is 1.64 M. -P A.P., en als gemiddeld laagwater 1.29 M. +
A.P., zijnde het gemiddelde der zes zomermaanden , aangegeven.
Het aangevoerde motiveert de vaststelling der navolgende kanaalpeilen :

Waterspiegel
van:

Hoogste
water.

Iste pand
2de pand.

M.
A.P.
1.00 + A.P.

Lek.

.

5.65 + A.P.

3de pand.

1.40 + A.P.

Merwede .

4.74 -P A.P.

.

Laagste
water.

Normaal
kanaalpeil.

M.

Dll.

0.35 -P A.P.
0.40 + A.P.
,Gem. vloed 1.59 + A.P.
0.48 + A.P. ( Gem. eb 1.40 -P A-P.
1.20 + A.P.
0.50 + A.P. I
(Gem. vloed 1.64 +A.P.
A.P. {Gem. eb 1.29 +A.P.
0 18

0.60
0.30
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-

A.P.
A.P.

Aanmerkingen.

Genaiddelde rivierstanden over de zes
zomermaanden.
Over het schutpeil
wordt in § 6 gehandeld.

Het dijksproai, in de brochure van den heerWALDORP voorgesteld, moet eenigszms gewijzigd worden.
De geaardheid der gronden tusschen Awstcrclam en de Lei, en de informatien door ons
bii bet in oogenschouw nemen der terreinen , waardoor het kanaal gegraven zal worden ,
daaromtrent ingewonnen, vestigden de overtuiging, dat bet dijksprofil meer in overeenstemming nioet zijn met de eiscben voor dijken in zeer slappe en veenachtige gronden.
Het doen van boringen in de rigting der dijken beeft wel een punt van overweging
uitgemaakt, maar en de gewenschte speed, en het gevaar, dat daardoor voor dit onderdeel
de beoordeeling tot in te veel details zou afdalen, deden daarvan afzien.
Voor de Rotide Veeneii waren boringen onmisbaar.
De beer president-directeur der droogmakerij, J. G. deVoost, beeft de boringen, gedaan
in de thans droog gemaakte plassen, met groote welwillendheid op de eerste aanvrage ter
bescbikking gesteld. In den Noorder-Zuuler polder zijn daardoor vier boringen in de rigting
^nn het trace, en in den Bimienlriiig der lionde Vecoicn eene aaneengesloten rei van
boringen beken’d. Een der lijnen nameiijk, waarin in den Binnenkring geboord was, ligt
iuist in het kanaaltrace. Als bijlage II is eene copie van die boringen hierbij gevoegd.
' » De hodem mti Nederland en » de geolojische Mart van Nedvland", beiden door
W C H. Staring , zoowel als » VoormaaJs en thans ’’ van denzelfden schrijver, leeren, dat
door de voorgestelde kanaalrigting lage veenen worden. doorsneden tot nabij den Leidsclien
Rijn. Dan voIgt rivierklei tot nabij BloAland, wederom lage veenen tot in den Lopiler
polder, van waar weder rivierklei tot de Lei wordt gevonden.
In den Alblasserwaard wordt overal rivierklei rustende op eene veenlaag doorsneden,
bebah-e in een gedeelte van de polders Bolersloot en Groote Waard, waar over korte lengte
lage veenen worden aangetroffen.
Als slotsom van een en ander is het dijksprofil van den LcldijJi iot Amsterdam, bebalve
in het zuidelijk deel van den Noorderpolder of Botshol en in de droogmakerij de Roiule
veenen, vas1 gesteld als volgt:
Glooijingen van bet kanaal 2V2 op 1, met een 0.10 M. oploopende platten berm, breed
3 M. op de hoogte van bet normaal kanaalpeil. Dijkglooijing van dien berm tot op 0.25 M.
boven het hoogste water,
op 1, dat kunstmatig verdedigd moet worden. Van daar
5 op 1 tot op 0.75 M. boven het hoogste water. Kruinsbreedte minstens 5 M. op die hoogte,
afdaleude onder een talud van 5 op 1 tot het maaiveld. Op een minimum afstand van
10 M. van den teen dezer glooijing wordt de binnen bermsloot gegraven.
De bijlagen III en V geven een schets-dwarsprofil in een der polders van bet eerste en
van het tweede pand (').
In verband met de beboefte aan grondberging van de uit de ingraving voortkomende
specie, zal de breedte van den berm van 10 M. kunnen varieren, en ook de hoogte waartoe
die berm wordt opgewerkt.
Met het oog op de eischen en beboeften der zeilvaart, mag de kanaaldijkshoogte nergens
meer dan 0 75 M. boven bet hoogste water bedragen.
Voor zooveel mogelijk herstel van afgesneden communicatiSn , is bet w'enscbelijk 00k

(1) Ofschoon bij de terreinsopname onderscbeiden yerschiilen tusschen de hoog'te der zomerpeilen en de op—
gave daarvan op de waterstaatskaart vverden gecoiistateerd, zijn de zomerpeilen op de waterstaatskaart opgegeven
als de officiele cijfers op deze schets-dwarsprofillen, even als op het schets-lengteprofil aangeteekend.

c. Dijksprofil.

Geaardheid
'can den hodem.

Dyksprojil
henoorden de Leh,
behahe de Ronde
Yeenen droogmakerij.
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claar, waar g'een grond uit de ingraving over is, en geborgen behoeft te worden, een
binnenberm van 10 M. te behouden, ten einde de gelegenheid te bebben daarop de parallelvegen, tusschen de verschillende bruggen over het kaiiaal, te maken.
Dijlisprofil
in do. Hondo Veenen.

In het zuidelijk of grootendeels uitgeveende gedeelte van den Noorderpolder of BoUlwl
en in de droogmakerij de Roiide veenen, 'w'aar het maaiveld dieper dan den kanaalbodem ligt,
moet het dijksprofil, wegens den zeer ligten en lossen ondergrond uit van buiten aangevoerd zand, met een laag klei dik 1 M. bekleed, bestaan.
Ten einde aan de dijken een vasten grondslag te verzekeren, moet in het maaiveld, liggende op ongeveer 5 M. onder A.P., onder iederen dijk eene sleuf worden gegraven en gebaggerd tot op de zandlaag, die op ongeveer 9 M. onder A.P. ligt. Zulk eene zandkist verkrijgt eene bodembreedte van 12 M. met taluds van 1 op 1, zoodat de bovenbreedte 20 M.
wordt. In het zuidelijk gedeelte van den Noorderpolder of Botsliol, dat op 3.65 ~ A.P.
ligt, wordt de bodem van de zandkist van gelijke breedte. Op het aldus voorbereide maaiveld
wordt de dijk opgetrokken aan de kanaalzijde geheel onder hetzelfde beloop , als hiervoren
is beschreven , hehoudens dat het talud van 2V2 op 1 tot de buitenkruinlijn oploopt, terwijl aan de landzijde het talud 00k onder een beloop van 2V2 op 1 afdaalt. De specie uit
de sleuf voor de zandkist voortkomende, wordt op een berm, breed 20 M., achter den teen
van het binnenbeloop gestort, tot eene hoogte, die varieren zal afhankelijk van de inknijping van het maaiveld.
Het zand voor de dijken door de droogmakerij de B,onde Veenen zal men moeten aanvoeren van het Muiderzand, van de duinen langs het NoordzeeMnaal, van Bussum , of
van Hilversum, langs het Tienhomnsche kanaal, de Veclit en binnenwateren.
De voorafgaande uitvoering van de twee gedeelten kanaal benoorden de Waver zullen
den aanvoer van Mniden en van Amsterdam vergemakkelijken , zoodat daardoor van al de
genoemde plaatsen zand te verkrijgen is.
Deze omstandigheden en de thans bestaande prijzen voor de aanzienlijke zandaanvoeren
te Amsterdam zijn bij de vaststelling van de eenheidsprijzen in aanmerking genomen.
Bijlage IV vertoont het dwarsprofil in de droogmakerij de Ronde Veenen, waar de zand¬
kist geteekend is in den vorm, die ten grondslag der berekening van den zandaanvoer is
gelegd, al zal die bij de uitvoering dien vorm niet behouden.

JJijk in den polder
do. Hondo Veenen.

Het eerst beschreven dijksprofil met binnenbeloop van 5 op 1 zonder zandkist is voor
het niet uitgeveende gedeelte van den Noorderpolder, en ook voor den polder de Ronde
Veenen bezuiden den ringdijk der droogmakerij tot aan de Greer, voldoende.
De dijk van de droogmakerij de Ronde Veenen, langs den Amstel en Waver op het
hoogeland — dat is het maaiveld van den polder de Ronde Veenen — aangelegd, heeft
veel kleiner afmeting dan het beschreven kanaaldijksprofil, al overtreft dit bestaande profd
ook verre de vroeger bestaande zwakke polderkade.
Bijlage VIII vertoont het bestaande dijkprofil, dat proefhoudend blijkt, en het profd
voor de kanaaldijken beschreven.
Het verschil in sterkte is hieruit duidelijk te zien.
Daar de kanaaldijken op het maaiveld komen te leggen, en de bestaande droogmakerijdijk op de plaats eener voormalige kade aangelegd is , mag het kleinere dijksprofil van
den droogmakerijdijk niet tot verkleining van het kanaaldijksprofil leiden.

Dijh in terreinen van
rivicrklei.

Ook voor die gedeelten tusschen Amsterdam en de Leli, waar de kanaalrigting rivierklei
doorsnijdt, is hetzelfde dijksprofil als in de lage veenstreken aangehouden. Dit is geschied:
1°. omdat bij een later te vermelden , meer westwaarts gelegen rigting van het zuidelijk
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gedeelte van Let kanaal, ook de lage veenen bij Linschoten en Polsbroekerdam worden doorsneden , zoodat niet aaneengesloten rivierklei wordt aangetroffen; 2°. omdat de dikte van
die rivierkleilaag onbekend is en zeer 'W'aarschijnlijk daaronder ook veen zal worden aangetroiFen ; 3°. omdat uit bet kanaalprofil, op eene enkele uitzondering bij Benschop na,
overal meer grond voorkomt dan voor bet bescbreven dijkprofil gevorderd wordt, en juist
bij Benschop lage veenen worden doorgesneden, zoodat daar bet dijksprofil niet verkleind
kan worden.
De hoeveelheid uitkomende grond, die over is , waarborgt de mogelijkheid van bet maken
van bet bescbreven dijksprofil, ondanks de te verwachten inknijping van bet maaiveld,
die niet met zekerbeid berekend kan worden. Hetgeen daarna overblijft, kan op den binnenberm van 10 M. breedte worden opgeslagen , en versterkt alzoo nog bet dijksprofil.
Voor bet derde pand is bet bescbreven dijksprofil in zooverre gewijzigd, dat boven den
platten berm de dijksglooijing aan de ' kanaalzijde onder 3 op 1 tot 0,75 M. boven bet
lioogste water opgaat, en aan de landzijde van de 5 M. breede kruin, ook onder eene
helling van 3 op 1 tot op bet maaiveld afdaalt.
De geaardheid van bet meerendeel dezer gronden bestaat uit rivierklei, rustende op een betrekkelijk dunne veenlaag, zoodat dit gewijzigd en meer beperkt profll voldoende is te achten.
Over de lengte in de polders Botersloot en Qroote IVaard, waar lage veenen worden
doorsneden, heeft men, wanneer dit noodig blijkt, uit de ingraving specie genoeg bescbikbaar, om een binnentalud van 5 op 1 te maken.
Bijlage VI geeft een dwarsprofil in deze polders.
Mogt bier of daar eene zandkist onder de dijken noodig zijn, hetgeen bij dit breede profil
niet te verwachten is, dan is dit zand uit &
te fforwecAm gemakkelijk te ontleenen ,
zonder op verre na zulke aanzienlijke kosten na zich te slepen, als voor bet zand in de
lionde Veenen worden vereischt.

Dijhsprojtl.
Derde pand.

Hier zij ten slotte nog opgemerkt, dat bet dijkprofil, opgeworpen uit grond uit de
kanaalingraving voortgekomen , met klei moet bekleed worden, minstens ter dikte van
0.50 M. Daartoe zal de klei, die men doorsnijdt, gedeeltelijk hier en daar langs bet kanaal
vervoerd moeten worden.
Onder deze kleibekleeding is niet begrepen de later te vermelden voorziening van bet
wester kanaalboord over eene bepaalde breedte met kleikloetelingen, als voorziening tegen afslag.

JCleihekleeding.

Uit de opgenomen maaiveldshoogten is gebleken, dat door eene kanaalingraving op 30 M.
bodemsbreedte ook in bet derde pand ruim de grond noodig voor de dijken gevonden wordt.
De bodemsbreedte voor dit derde pand is derhalve op 30 M. bepaald, even als die bodems¬
breedte voor de beide eerste panden, met bellingen van
op 1, overeenkomstig de opgaven van den ontwerper, is aangehouden.

d. ProOl van ingra¬
ving.

In de vele te doorsnijden binnenwegen zal bet leggen van eene pontonbrug over bet
kanaal bet afgesneden communicatiemiddel op weinig kostbare wijze herstellen.
Voor die wegen kunnen deze bruggen — eigenlijk twee vaste houten boofden, waartusschen een of meer op vaartuigen rustende uitdrijfvakken liggen — voldoende geaebt
worden. Een bezwaar tegen bet kanaal — afsnijding van bestaande verbindingen — zal
daardoor weggenomen, althans veel verminderd w'orden , zonder te booge opvoering der
uanlegkosten.
In de boofdwegen verdient evenwel ' et leggen van zulke bruggen geen aanbeveling.

e. Bruggen,
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Daar zulleu clubbele ijzereii draaibruggen — niicldenpijler met twee openiiigeii — moeten
gebouwd worden. A'ier dezer meer kostbare bruggen moeten geplaatst worden , en we .
in den weg* Anisterclam-UtrecM over den Voetangel; in den Oudlimzc'i weg, in den Rij^swe^
Iste klasse , n°. 5 , langs den leulschcn Rijn; in den Rijksweg 2de klasse , provmcialeu
weg, Mecrn-O'iulmater, op den Zuider-IJsseldijli. Aan alle bruggen moot eene opening van
minatens 16 M. vrije doorvaartwijdte gegeven worden.
f. Sluizfii.

g. Oevei'voorzieiiiit!!'

De vorin der sluizen is gewijzigd en bet sluisgebouw uitgebreid.
Dubbele sluizen, zoo als de beer ^Valdorp voorstelt, zijn noodig , vooral ook , omdat
daardoor de gelegenlieid wordt verkregen , om gelijktijdig in beide rigtingen te schutten.
Eene sluis, wijd in den dag 16 M., gescbeiden door een breed penant van eene sluis, wijd
in den dag lo' M., is daartoe ontworpen. In bet breede penant moet, belialve de spomnng
voor de scbipdeuren , een ruim toevoerkanaal gemaakt worden voor bet inlaten van water.
Bebalve de verlenging , buiten de boven- en benedendeuren voor bet afdiuten met scbip¬
deuren , ter spoedige uitvoering van noodige berstellingen , en de verlenging aan de ri\iersluizen voor bet aanbrengen van een paar stormdeuren , moet de scbutkolk van de kleine
sluis 80 M. lang zijn. De kolk van de groote sluis is 130 M. lang en moet bovendien door
een derde paar deuren, eveneens op de lengte van 80 M., kunnen afgesloten worden.
Door de op bet kanaal uit te oefenen stoomsleepdienst is bet te waebten , dat telkens
niet een enkel scbip , maar met een sleepconvooi vier en zes scbepen gelijktijdig aaii de
sluizen zulleu aankomen.
De grootste KetUsche alien, tbans in de vaart, bebben eene lengte van /6 M., eene breedte
van 9.80 M. op de waterliju en een diepgang , geladen van 2.40 M.
In eene sluis, als bescbreven door den beer Waldorp, kunnen , wanneer twee zulke aken ,
gelijktijdig bevracbt en gesleept, aan de sluis komen, dezen niet anders dan na elkander
geschut worden, terwijl bij eene sluis, als zoo even bescbreven is, niet alleen twee dezer
vaartuio-en gelijktijdig, maar bovendien nog kleinere scbepen daarbij kunnen gescbut wor¬
den. Het verdeelen van de groote kolk door bet derde paar deuren geeft tevens gelegeiibeid al naar de oogenblikkelijke behoefte de scbutruimte te vergrooten of te verklemen.
De kleine sluis moet de opgegeven afmetingen bebben, opdat bij lierstel aan de groote sluis
tocb altijd de grootste bandelsvaartuigen zullen kunnen schutten.
Terwijl de bruggen op 16 M. wijdte zijn aangenomen, is, in tegenstelling met hetgeen
meestal gescbiedt, ook de wijdte der sluizen en kolken op diezelfde wijdte bepaald. Om
den rammonitor de DraaJi, op de waterlijn 15.20 M. breed, door te laton, zou eene sluiswijdte van 15.80 M. kunnen volstaan, welke breedte voor de behoeften der handelsvaart
ruim voldoende is. Eene zoo naauwe inpassing evenwel van een zoo groot oorlogsvaartuig
in do sluis, belemmert bet spoedig in- en uitvaren, en daar de handelsvaart van eene breedere
sluis , bijv. bij het leggen van twee vaartuigen naast elkander, alleen voordeel kan bebben,
is op dit kanaal de sluiswijdte gelijk aan die der bruggen bepaald.
De ondervinding beeft geleerd, dat ten gevolge van de meestal heerschende wmsten winden ,
riet aan den oostelijken oever van kanalen, die noord en zuid strekken, slecht groeijen wil.
Bij de begrooting is dus langs den westelijken oever eene bezetting met klei-kloetelingen
of'schorgrond , dik 0.50 M., van het laagste water tot 0.25 M. boven bet hoogste water, met
inbeo-rip van den 3 Meter breeden berm, ondersteld. Langs den oostelijken oever moet eene
sterkere kunstmatige oeververdediging van het laagste tot 0.25
boven bet hoogste water
met uitzonderiug van den platten berm, worden aangebragt. De platte_ berm wordt Iner
met gewone klei bekleed , die uit de ingraving van bet kanaal, waar klei gevonden wordt,
naar die plaatsen, waar klei geheel ontbreekt, wordt aangevoerd.
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Terwijl in Amstellaiid en in het 2de pand de doorsneden bcezemwaieren met het kanaal h. Herstel van water
!reinet'iis(lia|),
in gemeenschap blijven , worden er toch benoorden cle Lek vier wateren doorsneden , waarop
Voor schcepi-aart.
de scheepvaart niet mag gestremd worden.
Het zijn : 1“. de ringvaart van de droogmakerij de Ronde Veenenn&h\ld.en OtidJiiikerweg;
2°. de Leulsche Rijn; 3°. de Benscliopper- en 4°. de Lopicher wetcring.
Waar de kanaaldijken deze wateren snijden, moeten sluisjes tot berstel der watergeineenschap voor de scheepvaart gebouwd worden ; derhalve 8 sluisjes.
Isaar de afmetingen van bestaande sluisjes onderzoek doende, is het gebleken , dat sluisjes
wijd 5 Meter en 30 M. schutkolklengte de bestaanden op deze watergangen in afmetingen
M'r overtrelfeu.
Het leggeu van sluisjes in de noordelijke doorsnijding van de ringvaart der droogmakerij
de Ronde Veene/i is onnoodig.
Voor het herstel der watergemeenscliap ten dienste der uitlozing zullen minstens 36
grondduikers noodig zijn , waarvan een op den Leidschen Rijn. Ofschoon niet voor alien
eene evexi groote doorstroomings-oppervlakte gevorderd zal worden, zijn als gemiddelde aaugenomen , buizen van 1 M. diameter binnenwerks. Mogt die ruimte al voor sommigen to
groot zijn, op andere punten zal men die inoeten vergrooten.
Bij de bepaling van dit getal is verondersteld, dat in elken polder , waar de situatie van
de molens en de geringe hoogte-verschillen van het maaiveld dit medebrengen, ten gevolge
. van het aanleggen van het kanaal, wijzigingen in de poldergrenzen zullen gemaakt worden.
Met het oog daarop zijn geen grondduikers aangenomen in den Groot Ruivendrechtsche/t,
polder , daar de beide lage gedeelten ten westeu van het kanaal door de bimienbermsloot
in verbindiug gebragt kunuen worden met den molen van het hooge gedeelte van den
polder, A\n mm den Am stel stiiVit ■, de beide hooge gedeelten ten oosten van het kanaal kunnen
daarentegen , daar zij slechts eene kleine oppervlakte hebben, vereenig-d worde;i met liet overige
lage gedeelte van den polder, dat door den iiioleii aan de Weesper trckvaart bemalen worJt.
In den Noorderpolder of Botshol is voor liet kleine gedeelte, dat bewesten het kanaal
ligt, geen grondduiker noodig , daar dit kleine gedeelte, hetzij al of niet geheel uitgeveend ,
bij contract in de bemaling van de droogma.kerij kan worden opgenornen.
Het kanaal loopt in de polders Spengen, Teckop en Klein lloutdijk laugs den westelijken grens dezer polders, zijiide de llolhindsche kade. lir is in deze polders derhalve
geen herstel van watergemeenscliap noodig.
De polders Bloemendaal, Botersloot, Grootcwaard en Beemd verschillen in maaiveldshoogten zoo weinig , dat het geen bezwaar kan hebben , de afgesneden stiikken over en
weder van den eenen polder af te nemen en bij den anderen polder bij te voegen , zoodanig, dat de kanaaldijken de poldergrenzen worden.
Op het derde pand, waarop als hoogste peil 1.40 M. + A.P. is aangenomen , zal,
behalve het regeuwater, ook het bij hooge rivierstanden daarop van weerszijden komende
schutwater het peil verhoogen. Men moet het derhalve in de magt hebben , dit kanaalpand op 1.40 M. + A.P. te houden. Dit kan niet door aftapping-, maar alleen door
afmaling geschieden , afmaling, die bij rivierstanden hooger dan 1.40 M. -1- A.P. en ook
bij de hoogste standen zal plaats hebben.
Lag het Steeuenhoeksclie kanaal niet tussclien het kanaalpand en de Mcrwede, dan zou
de plaats bij Gorinchem beter dan de plaatsing aan de Lek zijn, wegens den lageren
rivierstand , die men in vergelijking met de Lek, te Gorinchem aantreft. In 1876 werd + 4.74 M.
te Gorinchem en -1- 5.65 M. te .Jaarsveld waargenomen , of een 0.91 M. hoogeren stand op
2

Voor wnterhziiig.

i. Slo;aiigeniaal.
{d(rd<; imud).
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laatstgeiioemd j)unt. Zoo lang- erenwel het Stxenehhoeksche kanaal als iiitwatering van cle
JAiige ook bij Ijuiteng-ewoon hooge rivierstanden liet derde pand van de Mi’rwi’de, scheidt,
zoo lang is aaii g-een andere plaatsiiig van het stoomgemaal dan aan de Lek te denken.
Daar dit slooingemaal ook bij buitengewoon hooge rivierstanden inoet vverkeii, en
dan juist zeer krachtig moet werkeu, is het vermogen op (jO paardenkrachteu nuttig
elFect aangenoraen.
k.

T.

Sclii[i(lcHi'eii.

Vooiiiavcns.

Glohale Begrootiiig.

Het denkbeeld om bij het kanaal een stel schipdeuren te inaken , ten einde in zeer
korten tijd en gemakkelijk de sluisgeboiiwen — groote of kleine opening — te kunnen
afsluiten , droogmaken en nazien, is een denkbeeld, waarvan de verwezenlijking bij den
aanleg van een scheepvaartkanaal als dit, zeer nuttig is en voor het gebruik van veel belang.
Een paar voor de groote en een paar voor de kleine opening, is voor al de sluizen voldoende.
Door deze schipdeuren en de inrigting tier sluizen als dubbele sluizen , belioeft de
handelsscheepvaart door herstellingen aan de sluizen nooit gestremd te worden , en is de
last, die de scheepvaartbeweging daarvan tijdelijk onderviudt, tot een minimum teruggebragt.
De voorhavens aan de Lek hebben hetzelfde profil als het kanaal, behalve dat de bodemsbreedte tot 50 M. is vergroot. De kaden daar- langs verkrijgen de hoogte der bestaande
uiterwaardskaden. Voor den aanleg van de voorhaven te Gonnchem is aangenornen, dat de
geheele Zwaawpolder tusscheu den Merwededijk, ZvAder Stecnenhoekschen kamaldijk en vestingwerken onteigend wordt. Het Rijk moet daarover de vrije beschikking bebben : 1°. ter verlegging van de waterkeering ; 2°. ter plaatsing van de voorhaven , in den vorm die het
beste zal blijken ; .‘3°. tot aanleg van w'atervrije terreinen ten dienste van de inrigtingen
voor de scheepvaartbeweging in de voorhaven.
Er is niet gerekend op den aanleg van loskaden , daar enkele aanlegsteigers over de
tegen afslag voorziene aarden glooijingon voldoende zullen zij7i,,omdat deze voorhaven
geen handelshaven . maar een kanaalhaven is. Doet zich voor den Gorinchemschen handel
behoefte aan eene loskade, in plaats van aan een steiger, gevoelen , en is zulk eene kade
op eene geschikte plaats in de voorhaven aan te leggen , dan kan die altijd gemaakt worden.
De kosten daarvan zullen niet zoo belaiigrijk zijn, dat die in de globale begrooting afzonderlijk moeten opgenomen worden.
§ 4. Op doze, in overleg met den ontwerper, vastgestelde grondslagen voor de
globale raining, is die opgemaakt en als hijlage X bij dit rapport gevoeg'd.
Voor werken tot rivierverbetering zijn daarop geen posten gebragt. In liet tweede
gedeelte van dit rapport, het advies over het ontw erp , wordt deze zaak behandeld.
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Die globale Legrooting bedraagt:

0 M S C H R IJ V I N G

Degeooting.

Onteigening viin grondeu, geboumle eigendommen, schadesnijding enz..

f 5 200 000,00

Ingraving en clijksophoogiKg.

» 3 851 450,00

Zand- en kleiaanvoer, zandkisteii en dijkeii in de droogmakerij
de lloade vemm.

» 3 719 340,00

Drie rivier- en twee biiinensluizen op bet kanaal en acht sluisjes
in de kanaaldijken.

» 4 515 0(10,00

4 dubbele ijzeren draaibruggen, 2 spoorwegbruggen, 16 pontonbruggen over bet kanaal en 6 ophaalbruggen en 1 vaste
brug daarnevens.

» 1 007 000,00
»

289 292,0(1

6

Kunstmatige oevervoorziening langs den oostelijken kanaaldijk.

7

Kleibekleeding met scborgrond langs den westelijken

»

220 888,00

8

36 groiidduikers, met plaatsen.

»

170 450,00

!)

Stoomgemaal van 60 PK., met bijkomende werken.

»

100 000,00

Twee groote en twee kleine scbipdeuren met locomobiel .

»

130 000,00

10

»

.

.

Te zamen ....

f 19 203 420,00

Onvoorziene uitgaven, omlegging van wegen en hardmaken van
eukele gedeelten, omlegging van wateideidingen, bardmaken
van jaagpaden , bezaaijing der dijken , meerpalen, verder
gronclvervoer, grondbaggering in bet zomerrivierbed der Lek
bij den overgang , enz. enz. ruim 3°/^.

796 580,00

Totaal bedrag

f 20 000 000,00

Wat de berekende hoeveelheden g-rondverzet betreft, zij er nog op g-ewezen , dat daarbij
niet in aanrnerking zijn genomen de grootere afstanden waarop boeveelheden kleigrond,
die op de eene plaats te veel zijn, moeten vervoerd worden naar elders waar , betzij niet
genoeg grond voor de dijksaphooging, betzij voor de kleibekleeding, nit de ingraving
voortkornt.
Oin biermede rekening te Louden , zou in te veel details afgedaald moeten worden ; details,
die bij de uitwerking van bet ontwerp ten dienste der uitvoering eerst me grond kunnen
beoordeeld worden. Daarop is bij de vastsstelling van den post voor onvoorzien gerekeud.

r
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Ten slotte moet tot toelicliting meclegedeeld worden, dat de in de gloLale begrooting
genoemde cijfers zijn gegroud op berekeiiingen naar aanleiding der gedaiie terreinopneiningen , en, voor zooverre de kuiistwerken betreft, naar schetsontwerpen, met inaclitneming van hetgeen soortgelijke werkeu elders hebben gekost.

II.

Iteoordcellng.

Hifftij/'l

h/'iiffiiid

h/'t uo<-f ()j> df

vj;pli>> folic.

§ 5. Tlians zijn wij geiiaderd aan bet tweede gedeelte van de taak der Commissie:
bet geven van advies omtrent bet plan, zooals bet, na de wijzigingen in bet voorgaande
medeg-edeeld , is vastgesteld.
De details van bet ontwerp in de brochure vermeld, die gewijzigd zijn, zijn daardoor
tevens beoordeeld en kunnen dus verder blijven rusten.
§ «• Bij bet oiitwerpen van een waterweg van Amsterdam naar den Rijn en naar
' Rotterdam, heeft de beer J. J. A. Waldorp zich losgemaakt van de gedacbte waaraan
ineestal bij kanaalontwerpen is vastgehouden , namelijk bet zooveel mogelijk volgen van
bestaande vaarten en wateren.
Het denkbeeld dier losmaking geeft een eigenaardig kenmerk aan zijn ontwerp en heeft
ongetwijfeld vele voordeelen.
Hierdoor krijgt de ontwerper bij de keuze der rigtiug de banden vrij.
Hij kan , even als bij den aanleg van een spoorweg de voor de exploitatie meest voordeelige rigling wordt opgezocht, ook bij de bepaling van de kanaalrigting de voor de
exploitatie van den wateiw’eg meest gewenschte rigting opzoeken, en volgen; eene rigting
waar bet aantal spoorwegbruggen en sluizen tot een minimum is beperkt.
Drie hoofdvereiscbten der exploitatie van een kanaal, waar bij de bepaling der kanaal¬
rigting op gelet moet worden, zijn:
Ten eerste de mogelijkheid der toepassing van stoomsleepvaart op bet kanaal, zonder
dat die tot het gelijktijdig slepen van een of twee schepen beperkt moet blijven.
Ten tweede dat men een vast — tevens zoo mogelijk kort — maar bovenal een vast
tijdsverloop voor den duur der reis vooraf kan bepalen, waartoe een klein aantal sluizen en
spoorwegbruggen krachtig medew'erkt.
Voor den aanvoer van goederen ten beboeve der uit de zeebavens op vaste tijden vertrekkende atlantische en transatlantische stoomschepen, is dit een onmisbaar vereischte
gewordeu ; een element waarmede vroeger bij aanleg van binnenkanalen, toen er geen —
of geen noemenswaardige — stoomvaart bestond, niet beboefde gerekend te worden.
Ten derde , dat de waterweg, voldoende aan de beide voorafgaande eiscben , daarbij de
vaartuigen de gelegenheid geeft bet traject in den kortst mogelijken tijd af te leggen.
Wanneer een waterweg te verkrijgen ware, waarop niet in zoo ruirne mate aan de twee
eerstgenoemde hoofdvereiscbten der exploitatie zou kunnen voldaan worden, als op ee.Ti
anderen lets langeren waterweg, dan zou, binnen zekere grenzen altijd, ongetwijfeld aan
bet langere kanaal de voorkeur moeten gegeven worden.
Aan deze drie hoofdvereiscbten voor eene gemakkelijke exploitatie voldoet deze kanaal¬
rigting in ruime mate.
Bij de beoordeeling der rigting wordt uitgegaan van de Amstelsluis te Amsterdam. De
werken ter verbinding van dit kanaal met liet Noordzeekanaal, moeten later een punt van
overweg’ing en zanienwerking uitmaken tusschen het Eijk en de gemeeiite Amsterdam.
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De groote, doch niet onoverkomelijke terreinraoeijelijkheden, die vXcXimhRoiule Yeenen
voordoen , kunnen niet vermeden worden door liet kanaal eeii weinig oost- of westwaarts
om te leggen , daar de terreinen aldaar even ongunstig zijn.

Wijiirjing der

I)e overgang van de rivier de Lek te Anieule valt in een zeer ongunstig riviervak. In
den top van een zuidwaarts ombuigende rivierbogt, heeft de loop der rivier boven en beneden
niet zulk een regte strekking, dat men op een eenigszins regelinatigen en standvastigen
toestand van bet rivierbed mag rekenen.
Bovendien is de situatie op den linkeroever, waar de bandijk tevens scbaardijk is, niet
gunstig voor bet bouwen eener kapitale sclieepvaartsluis. Blijkens de ondervinding bij deu
Zuider Lekdijk op dit punt opg’edaan , is de ondergrond liier van zeer slecbte geaardheid.
Verder is de ligging der sluis met bet oog op ijsgang niet voordeelig, en al kan cle invloed dier minder gunstige ligging door bet maken van eene voorbaven geteinperd worden,
voor bet maken van eene ruime voorbaven van voldoende lengte , en daarmede gepaard
gaande dijksomlegging is er bier, onmiddelijk boven bet dorp Ameide, ter naauwernood
ruimfe genoeg. Eene ruime voorbaven voor de sluis is evenwel oninisbaar.
Op grond van bet door ons ingesteld onderzoek op bet terrein , en van de rivierkaarten ,
is een rivierovergang op ongeveer 4000 M. meer benedenvvaarts , nabij den zoogeiiaamdeu
Bol, te verkiezen.
De rivier beeft bier boven- en benedenwaarts over groote lengte eene meer reg-te strek¬
king en de toestand van bet riviervak is meer regelinatig.
Als men bier de rivierovergang maakt, wordt de afstand tusscben
en Gorinchern
()00 h 700 meter korter en tevens de waterweg tusscben Amsferdam en Rotterdam mede in
dit ontwerp begrepen, met nagenoeg 4000 meter verkort.
In verband met dit punt van overgang moet de rigting benoorden de Lek gewijzigd
wor.len. De rigting Noord en Zuid wordt verder doorgetrokken, de lengte om den Rijuspoorweg haaks te doorsnijilen, wordt slechts ruim 1 kilometer lang en gaat dan weder over
in eene rigting Noord en Zuid, naar de Lek. De rigting door den Alhlasserwaard verkrijgt
eene rigting N. N. West en Z. Z. Oost.
Deze wijziging in de rigting is aangegeven op de bijgaande scbets van de situatie , Bijlage
VII, waarop tevens de kilometers op de kaart gemeten, zijn aangeteekend.
Daar de lengten niet noemenswaard verschillen , mag men aannemen , omdat ook de
terreinboogten , afsnijdingen van wegen en vaarten niet veel verscbil opleveren, dat bet
volgen dezer rigting dezelfde soin, als in de globale begrooting is opgegeven, zal vorderen.
Eene aaneensebakeling van slecbts een paar regte rigtingen, verbonden door bogen bescbreven met minstens 1500 meter straal, is zeker voor bet gemakkelijk varen van elkander
ontmoetende sleeptreinen op een kanaal een zeer juist gekozen rigting, wanneer zicb als
bier daarbij voegt een ruim kanaalprofil en groote doorvaartwijdte van bruggen en sluizen,
zoodat ook voor jagen en zeilen genoegzame ruimte gevonden wordt.
De Rijnspoorweg en Staa.tsspoorweg nabij Gorinchern worden beiden in haaksche rigting
doorsneden , betgeen de vaart door de bruggen , even als den bouw vergemakkelijkt.
De voorgestelde rigting brengt bet voordeel mede, dat door inlating van water uit de
Lek vooreerst de Ilollandsche IJssel steeds op bet minimum peil kan gebouden worden, vervolgens dat in drooge tijden Amsterdam, en door tusschenkomst van bet Noordzeekanaal
ook Scliermerioezem , van versch Lekiuater kan voorzien worden; al verder dat Amstellandsbcezem met ruim 170 bektaren vergroot wordt.
Uit een militair oogpunt beeft de rigting bet voordeel, dat bet kanaal een uitstekende

Voordcelen der

rifftUi/.
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aanvoerweg is oin de achter de meer vooruitgesclioven liniSn van verdediging, het water noodig voor de inundatien van de Amsterdamsclie stelling uit de Lek te ontleenen en daarheen
in korten tijd te Ijrengen.
Deze aanvoerweg van inundatiewater zal zijn prise d’eau hebben in dat gedeelte van
de Lek, waar de invloed van eb en vloed zich merkbaar doet gevoelen. Ook bij belemmerdeii
aanvoer van boveu zal men bier dus altijd water kunnen verkrijgen.
Na de droognnaking van het IJ is eene dergelijke versterking van bet toevoervermogen
voor de inundatiestelling der Amsterdamsclie linie zeker niet gering te schatten.
Op tweederlei wijze , door aanvoer van inundatiewater en door bet openen eener binnenlandscbe cornmunicatie voor oorlogsvaartuigen , rainmonitors , ter verdediging der zeegaten , werkt bet kanaal derbalve tot de verdediging mode.
De scbutboogte is tot een minimum gebragt. Het aantal scbuttingen, dat in buitengewone tijden (2) als de Noorder Steenenlioelische kanaalslids gesloten moet worden , tusscben Amsterdam en de Merwede vijf bedraagt, zal bij de uitvoering misscbien altijd tot
vier kunnen beperkt blijven, waarvan drie door de voor elk plan onvermijdelijke drie
riviersluizen.
Die Noorder Steenenlioelische kanaalsluis tocb zal welligt niet gebouwd behoeven te wor¬
den , door eene oplossing van eene andere quaestie, de quaestie der Ziy^ye-uitwatering.
Deze quaestie mag zeer zeker nooit aan de vraag omtrent bet al of niet aanleggen van
dit kanaal worden verbonden, waarvan heillooze vertraging der oplossing voor de eene of
andere , of voor beiden bet gevolg zou kunnen zijn. leder dezer quaestie’s kan gebeel onafhankelijk van de andere opgelost worden. Door den bouw van de Noorder Steenenhoeksche kanaalsluis imraers blijven zij gebeel van elkander afgescbeiden.
Dit mag evenwel niet beletten, dat bier in bet voorbijgaan er op gewezen wordt, boe
door bet bouwen eener sluis op bet Steenenlioelische kanaal boven bet scbeepvaartkanaal
en bet plaatsen van een stoomgemaal tot afinaling der Linge bij boogere standen , bet
mogelijk zou zijn bet derde kanaalpand gebeel vrij te verbinden met bet beneden gedeelte
\'an het Stcenenliocksche kanaal.
De aangenomen kanaalrigting beeft nog een groot voordeel, namelijk de situatie te
Gorincliem.
Hier , aan bet eindpunt van bet kanaal, waar de kanaalsleepvaart overgaat in de riviersleepvaart, viudt men in de situatie van den Zaanpolder eene zoo gunstig gelegen ruime
voorbaven als men slecbts w'enscben kan. Den bestaanden Alblasserwaarddijk doorgravende
voor een bavenmond, beeft men in de wederzijds overblijvencle dijkgedeelten de meest
afdoend bescberrnende bavenboofden, die voor de veiligbeid eener ruime voorbaven aan de
rivier onmisbaar zijn.
Bovendien voorziet bet maken van deze voorbaven tevens in eene andere beboefte der
Rijnraart, die er over klaagt, dat er tusschen Nijmegen en Dordrecht geen enkele vlugtbaven aanwezig is-

(2) Tijden waarin de Nooi-der Stsfiieiikoeksohe hatmaldijlisliiis ges'oteii meet zijn zijn bnitengewone tijden te
noemen , daar de waarneniingen op het Steeaeahoeksche kanaal leeren , dat die sluis zou hebben opengestaan in :
1870
1871
187-2
1873

.

300 dagen.
188
280
„
271
,,

1874
1875
1870

.
.
.

347 dagen.
254
„
190
„
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Een laatste voordeel van deze rigting is, dat het eiland tusschen de rivieren de Lei en
Maal doorsneden wordt geheel onafhankelijk van het stroomgebied (\bv Linge , en zonder de
waterlozing van eenig gedeelte van dit eiland te belemmeren. Het gevolg daarvan is dat
de scliutpeilen aan de Lei en Merwedesluizen kunnen bepaald worden in overeenstemming
met de verboden merken van het Reglement van politie op de Rijnvaart. Door het stoonigemaal te Ameide op het derde pand, is men in staat dit pand op het vastgestelde hoogste
peil te houden. De waterlozing van geen enkel aangrenzende landstreek wordt derhalve
door het schutten bij hooge rivierstanden belemmerd, terwijl bij goeden aanleg der dijken
geen noemenswaardig waterbezwaar ten gevolge van doorkwelling der kanaaldijken behoeft
gevreesd te worden , van een kanaalstand die 1.12 M. lager is dan die op een reeds door
dezen waard bestaand kanaal.
Zoo als bekend is , liggen de merken I, LI en III bedoeld in art. 16 van het Regle¬
ment van Politie voor de scheep- en vlotvaart op den Rijn en eenige andere rivieren, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 Junij 1869 {Staatshlad n°. 106), te Arnhem op 11,
12 en 13 M. + A.P. en te Nijmegen op 11,22; 12,22 en 13,22 M. + A.P.
Bij waterstanden, overeenkomende met dit merk N II, wanneer sleepbooten niet des
nachts mogen varen, het midden der rivier moeten houden, en stroomafwaarts hare kracht
rnoeten beperken tot hetgeen de goede bestirring eischt, en alleen de stations mogen nadereu
wanneer de dienst het vereischt, werden in Februarij 1876 waargenomen:
te Gorincimn , waterstanden overeenkomende met 4.21 ft, 4.23 M. + A.P. en te Jaarsveld
overeenkomende met 3.85 ft 3.90 M. + A.P. De schutpeilen zouden dus kunnen gesteld
worden op 4.30 M.
A.P. te Gorinchem, 0.80 M. hooger dan thans, en 4 M. -f- A.P.
aan de Lei te Langeral.
De schuthoogte zal dan in de laatste dagen van geoorloofde vaart bedragen: te Gorincliem 2.90 M. • te Ameide 2.60; te Jaarsveld minstens 3 a 3.50 M.
Ten einde voor de veiligheid der achtergelegen landen te waken, zou men kunnen be])alen, dat zoodra de schuthoogte meer dan 2.50 M. bedraagt, alleen met de 80 M. lange
kolk der 16 M. wijde sluis mag geschut worden. Hierdoor zal men, ook tijdens de schutting, het verval steeds voor twee paar deuren kunnen keeren. Terwijl het schip van de
rivier in de sluis vaart, wordt de rivierstand gekeerd voor de middeldeuren der groote sluis,
en is de daarachter liggende kolk van 50 M. lengte tot het halve verschil tusschen rivier
en kanaalpeil opgezet. Na sluiting der bovendeuren, worden ook de stormdeuren gesloten,
en de ruimte tusschen deze beiden afgesloten tot het halve verschil tusschen rivier- en
kanaalpeil, waarna in de schutkolk het kanaalpeil wordt toegelaten.
§ S'. De invloed van het schutwater nagaande, vindt men te Gorinchem beginnende ,
■ dat het op den binnenboezem {Steenenhoelsche kanaal) gebragte rivierschutwater geen nadeeligen invloed heeft. In drooge tijden, als hot kanaal laag is, wordt er geen belang door geschaad. In tijden van hooge rivierstanden, als ook het kanaal hoog is, doet de omstandiglieid, dat onmiddellijk met een even groote kolk weder van het Steenenhoelsche kanaal op
het scheepvaartkanaal meet geschut worden, inzien , dat het bezwaar van het rivierschut¬
water niet zeer groot is. Het verschil in hoogte, hetgeen het afgevoerde schutwater niet
zoo groot doet zijn als het uit de rivier aangevoerde, kan vereffend worden door op het
scheepvaartkanaal eenig water af te tappen. Dat kanaalpand wordt in die omstandigheden
door een krachtig stoomgemaal afgemalen en heeft dus, daar het bovendien van elke uitwatering afgescheiden is, van schutwater geen overlast.
Omtrent het schutwater op het tweede pand uit de Lek geldt dezelfde redenering, dat
aan de IJsselsluis daarvan ook weder schutwater wordt afgevoerd.

^icliiitwater.
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Zoo Llijft over AmsMland, waarop schutwater komt, zonrler dat afschutting daartegen
over staat, daar de scliuthoogte te Amsterdam altijd zeer geriiig zal zijn. Het water op het
2de pand kan tot 0.90 M. + A.P. rijzeii. De schutlioogte van den IJssel bedraagt dan
1 M. of iets meer. Het nadeel, dat uit het bezwaard worden met dit schutwater voor Amstelland voortvloeit, wordt ruimschoots opgewogen door de vergrooting van Amstellands
hoerem met 170 hektaren ,* welke vergrooting bij een stand liooger dan 0.25 M. -f- A.P.
zelfs 196 hektaren bedraagt.
/\r to snijcleii
vorhiiidiii^eii.

§ 8. De rigting van het kanaal snijdt geen enkele digt bebouwde buurt, geen groote
siiatie- en scheepvaartverbindingen, en slechts twee spoorwegen. Verder vier voorname wegen
voor gewoon verkeer, waar draaibruggen komen, terwijl door het leggen van pontonbruggen
de communicatie over doorsneden land wegen van lokaal belang, hersteld is.
In den pol ler de Rondc Vcenen heeft scheepvaart ])laats. Door de beide sluisjes in de
kanaaldijken, die ruiiuer zijn dan de Oudlhukersluis ei\ Dooijersluis, waarmede men thans uit
den polder op Amstellands boezem komen kan, wordt die scheepvaart zeer vergemakkelijkt
en bevorderd, in plaats van belemmerd.
Vervolgens snijdt het kanaal den Leidschen Rijn, op het gedeelte waar deze deel
uitmaakt van den boezem van het Groat Waterschap Woerdeii.
Voor het oogenblik de vraag latende rusten ; of eene verplaatsing naar den Wcstcrlianaaldijk van de Jlaamvijkersluis , die op betrekkelijk korten afstand, — 2500 Meter ongeveer, — den boezem van Woerden van Amstellands hoezem Scheldt, en opname van die lengte
Leidschen Rijn met het boezemland en de door vier molens daarop uitslaande 1125 hektaren
grond bij Amstelland, niet het eenvoudigste middel ware , heeft toch de kruissing van het
kanaal met den I^eidsclien Rijn geen bezwaar.
Twee sluisjes, in iederen kanaaldijk een, van de boven reeds genoemde afmetingen ,
vohloen ruim aan de behoefton der scheepvaart op den Tjeidschen Rijn.
Het is waar, de vaart van Leiden naar Utrecht zal daardoor met twee si uizen meer be¬
zwaard worden, ofschoon de ligging regt tegenover elkander op 100 a 150 M. afstand het
oponthoud , behalve den tijd voor de tweede schutting , haast tot het oponthoud van een
si ids terugbrengt.
Docli is dit zoo’ll groot bezwaar voor de scheepvaart op dien waterweg ? Wordt die
daardoor bedorven?
Het belang van die scheepvaart zal men zich het best kunnen voorstellen , wanneer
rnenbedenkt, dat op dit oogenblik de bestaande sluis aan den Stadsdam 3.15 M. wijd is, de
dorpel op 1.60 M. -A AP. ligt, en de kolk 20 M. lang- is. De Ilaanwijkerslnis, ofschoon
3.20 M. wijd , heeft slechts een schutkolklengte van 17.60 M.
ledereen kan uit deze afmetingen nagaan, met welke kleine vaartuigen hier alleen
scheepvaart mogelijk is. Een pakschuit is het grootste v'aartuig, dat van dezen waterweg
gebruik inaakt. Verder is hut duidelijk, welk onbeteekenend oponthoud en hinder vaar¬
tuigen van deze gering-e afmetingen ondervinden , bij eene schutting tusschen twee boezems, waarvan de gemiddelde standen zijn : 0.47 M. ~ AP. en 0.35 M. -A AP.; zoodat dan ook de
sluisjes van vloed- en ebdeuren zijn voorzien , daar zij dan ecus naar deze, dan naar die
zijde moeten keeren , terwijl de schutlioogte zeer gering is.
Het kruissen van den AeiVZiTAcMj/ihy/i op dit gedeelte, waar slechts onbeteekenende scheepvaartbeweging plaats heeft, kan dan ook voor die sclieepvaart geen hinder opleveren.
Het ontwerpen van een dubbele schutsluis van 16 eii 10 M. wijdte op het uieuwe ka¬
naal , ten einde aan de scheepvaartbelaugen op dit gedeelte van den Leidschvi Rijn niet
te raken , zal, wanneer men zich den omvaug der scheepvaartbeweging- op het kanaal en
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op den Jiijii duidelijk voorstelt en die met elk ander vei’gelijkt, door niemand verlaiigd of
voorgestaan Worden.
Wordt het groot sclieepvaartkanaal, dat het onderwerp van dit rapport uitmaakt, aangelegd, dan zal men, ten einde Utrecht en Leiden en de tusschen gelegen landstreek daarmede te verbinden , waarschijnlijk de hand slaan aan de verbetering van den wnterweg
tusschen Leiden eenerzijds en Utrecht anderzijds. Daarbij zal dan, behalve de brug- en
sluisverwijdingen, ook de naauwe passage door Wuerden verruimd moeten Worden.
De sluizen op den Leidschen Rijn zullen evenwel nooit wijder worden dan 7.50 M., de
wijdte, die men aan de nieuwe bruggen over de waterwegen door de stad Leiden heeft gegeven.
Misschien zou het met het oog hierop nanbeveling verdienen, de beide sluisjes in de kanaaldijken, of bi,j uitvoering der bovenaangeduide verplaatsing van de keering
Ilaamcijker^
sltiis, het e&ie sluisje in den Westerlmiaaldijk 7.50 M. wijdte en 30 a 40 M. schutKolklengte te geven.
De scheepvaart op Bcnschopper Wetering en Lopiker Wetering zal door de sluisjes in de
kanaaldijken, tegenover elkander op die weteringen ontworpen , evenmin noemenswaardigen
hinder ondervinden; geen anderen hinder dan het oponthoud voor het schutten. De benadeeling vail' dit lokale belang in die geringe mate wordtruimschoots opgewogen door debate,
die de aanleg van het kanaal ook voor die landstreek medebrengt.
De gemakkelijkere afvoer der landbouw'producten, die eenmaal aan het kanaal aangekomen,
de scheepvaart met grooter vaartuigen voor het verder vervoer kunnen gebruiken,weegt ruim op
tegen dit geringe nadeel, dat alleen vaartuigen, die de geheele weteringen afvaren, ondervinden.
In de watergemeenschap ten behoeve van waterlozing kan overal waar die afgesneden
wordt, en herstel noodig is, door ijzeren cjlindervormige buizenofdoor g'emetselde duikers
voorzien worden.
§ ®. Een groot bezwaar aan den aanleg van dit kanaal verbonden, is de doorsnijding
der bijzonder veenachtige en slappe gronden , genaamd cle Ronde Veenen. A1 is het groot,
technisch is deze moeijelijkheid toch te overwdnnen. Dijken , aangelegd op de wijze als
hiervoren is omschreven, zullen ongetwijfeld de droogmakerij afdoende beschermen tegen het
boezemwater, evenals op het bovenland aangelegde dijken van veel geringer afmetingen
haar op dit oogenblik, langs Arnstel en Waver tegen dienzelfden boezem verdedigen.
Het in den polder de Ronde Veenen voorgestelde profil overtreft, zooals Bijlage VILl
reeds heeft doen zien, het profil van den bestaanden dijk.
Het bezwaar van de kruissing dezer terreinen komt dus op eene opvoeriiig der aanlegkosten neder.

Itofide Veenen

§ lO. Het eindcijfer van twintig millioen gulden, of f 333 000 per kilometer, is onge¬
twijfeld een hoog bedrag. Er is naar gestreefd, om bij het opmaken der globale begrooting zoodanige eenheidsprijzen aan te iiemen, dat eene uitvoering der werken eerder
beneden de raming zal ‘blijven dan daarboven klimmen.
Door de uitvoering van dit kanaal van Amsterdam naar de rivieren, wordt tweederlei
oogmerk bereikt.
Zoowel in de behoefte aan een beteren waterweg van Amsterdam naar den Rijn, als in
die aaii eene betere waterverbinding tusschen Amsterdam en Rotterdam, wordt voorzien, en
wel op eene wijze, dat niet alleen de thans bestaande behceften der scheepvaart, maarook
die eener lange toekomst bevredigd worden.
Mogten al de aanlegkosten van dit kanaal die van andere cnlwerpen overtreffen, die

Clobale Bcgioo
ting.

3
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Amsterdam met den Rijn en met Rotterdam door twee afzonderlijke kanalen willenverbin den, zoo lette men op drie zaken:
1°. of de raming- dier aanlegkosteii op dezelfde ruime grondslagen is geschied als hier
zijii aangenomen;
2“. of de afmetingen van het kanaal en van de daartoe behoorende kunstwerken op denzelfden leest zijn geschoeid en dezelfde gemakken en voordeelen der scheepvaart aanbieden;
eindelijk : 3°. dat de jaarlijksche rentebesparing in onderhoudskosten en bezoldiging
van kanaalpersoneel, als men slechts een in plants van twee kanalen verkrijgt, tegen een
gTOot kapitaal verschil in de aanlegkosten opweegt.
Tijd van iiHvoeliiig.

§ H. Besluit men tot de uitvoering, zoo moet die, zoowel met het oog op de beboeften
van handel, als met het oog op de omstandigbeid dat er naar gestreefd moet worden de
uitgegeven sommen zoo spoedig mogelijk rentegevend te doen zijn, met kracht worden
aangevat en voortgezet. De sluizenbouw en het leggen der dijken door de Ronde Veenen
vorderen den meesten tijd. Wanneer men 5 jaren lang ongeveer 4 millioen gulden per jaar
bestemd voor dit kanaal, dan zou 5 jaren na de aanneming van bet wetsontwerp, wanneer
de onteigening niet te groote vertraging veroorzaakt, het kanaal gereed kunnen zijn. Hierdoor wordt aan eene krachtige uitvoering geen te grooten eisch gesteld, daar het werk op
veel verschillende punten te gelijk kan begonnen worden.

Hiviercn.

§ 12. Met dit kanaal project, zooals het gewijzigd is, komt men voor de Rijnmart te
Gorinchem op de Waal, en voor de vaart naar Rotterdam even boven Langerali op de Lett.
Geen dezer beide rivieren, de Waal boven Gorincliem, noch de Leli beneden Langerak,
zijn op dit oogenblik in dien toestand dat daarop bij lagere en laagste rivierstanden de
grootste handelsvaartuigen, die bet kanaal bevaren kunnen, bunne reis met ongebroken
lading kunnen vervolgen.
Ondanks dit feit, is voor de verbetering dier rivieren, voor zoover zij deel uitmaken van
de tbans behandelde waterwegen, niets op de globale raming uitgetrokken.
Ook de ontwerper heeft van de rivieren en hare verbetering niet gesproken. Gebruik
makende van de bevoegdheid door den beer Minister verleend om den beer Waldokp te
hooren , heeft de Commissie over dit punt. dat van overwegend belang is, nadero inlichtingen bij hem ingewonnen.
Het gevoelen van den beer Waldorp is: dat de rivierverbeteringen aan bet
kanaalontwerp niet mogen vastgemaakt worden, daar, met uitzondering van den
Lekovergang , de rivierverbeteringen en de kosten daarvan niet tot zijn kanaalproject
behooren.

De Waal.

Wat de rivier de Waal betreft, berust deze meening op de volgende beschouwingen.
De rivier de Waal is de door de natuur aangewezen waterweg, waar langs zich
de Rijnraart tusschen de zeehavens en DuitscTiland moet bewegen. Zij is voor de
Rijnmart, hetzij die zich naar Amsterdam, betzij die zicb naar Rotterdam of naar
Dordrecht rigten wil, onmisbaar.
De verbeteringswerken op die rivier, die bebalve ter bevordering van een geregelden afvoer van hoog opperwater en ijs, ook bedoelen aan den conventionelen
waterweg van Bazel naar zee de in de conventies bepaalde diepte te geven , moeten
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uitgevoerd worden geheel onafhankelLjk van het punt waar een kanaal naar
op die rivier begint. Wanneer de Rijnvaart dezelfde vaartuigen, die zij naar
en Rotterdam kan brengen, kan bevrachten naar de niet aan de rivier gelegen zee^haven Amsterdam, dan mag geaclit worden, dat op eene goede en afdoende wijze in
bet plan eener verbinding van Amsterdam met den Rijn voorzien is.
Het criterium van de Rijnvaart van Amsterdam bestaat dus hierin , dat vaartuigen,
die van Keulen den Rijn afkomen, even goed kunnen doorvaren -n&Kv Amsterdam
als naar Rotterdam, zonder dat zij hunne, door de rivierhoogte bepaalde, lading belioeven te breken. Dat is de maatstaf ter beoordeeling en geenszins de eiscb, dat reeds
op dit oogenblik ook bij den rivierstand van 1.50 M. aan de peilschaal te Keulen een
schip zich tussclien Keulen en Amsterdam met 3 M. diepgang kan bewegeo. Het
punt, waar het kanaal de rivier bereikt, is dus tot zekere hoogte onverschillig.
Zelfs heeft eene plaatsing van dit punt laag op de rivier dit v^oordeel, dat het
over grootere rivierlengte de belangen der Rijnvaart voor al de zeehavens te zamen
brengt en vereenigt. Bij eene krachtige uitvoering der op die rivier noodige verbeteringswerken, hebben dan alle zeehavens gelijk belang.
Dat men het kanaal grootere afmetingen geeft dan op dit oogenblik voor de riviervaart bij lage standen noodig is, is duidelijk. De natuurlijke water weg, de rivier, wil
en zal men verbeteren , opdat de thans bestaande toestand verandere, en bij een stand
van 1.50 M. aan de peilschaal te Keulen ook op de Waal scheepvaart met 3 M.
diepgang mogelijk zij. Bovendien gedurende geruime tijdsverloopen is door de iniddelbare en iets hoogere rivierstanden eene scheepvaart met den diepgang, die het
kanaal aanbiedt, reeds thans mogelijk.
Werken ter verbetering van de rivier, opdat zij in den toestand koine waarin zij
krachtens bestaande conventies eenmaal komen moet, kunnen derhalve nooit voor een
deel, — afhankelijk van het punt waar het kanaal de rivier bereikt, — ten laste
van dat kanaal gebragt worden.
Terwijl op dit oogenblik de toestand van de Waal nog niet is zooals men dien verlangt, is het gebruik moeten maken van een langer of korter deel van die rivier
derhalve geen bezwaar of voordeel, dat bij eenig kanaalontwerp invloed kan hebben.
Men bedenke toch , dat Rijnvaart n®ie/'vaart is, en dat riviervaart aan eigenaardige
bezwaren onderworpen is.
Wanneer wordt hinder van den onvolkomen toestand der rivier en van het varen
op de rivier g-evoeld? Bij toestanden, die zeer afwijken van de gemiddelde toestanden;
zoo is bij ijs en bij zeer hooge rivierstanden de riviervaart, en dus ook de Rijnvaart,
geheel gestremd. Bij lage rivierstanden ondervindt die vaart eenige beperking en bij
zeer buitengewoon lage rivierstanden kan zij ook gestremd, ten minste buitengewoon
sterk belemmerd worden.
Het gebruik maken van een natuurlijken waterweg, waarop de waterhoogte niet
door den mensch kan beheerscht worden, brengt van zelf het ongerief mede, dat er
tijden zijn waarop men er of geen, of slechts een beperkt gebruik van maken kan.
Of men nu een waterweg heeft tusschen Amsterdam en Keulen, die eenige kilo¬
meters langer of korter aan het ongerief der riviervaart eigen, onderworpen is, is van
weinig belang.
Hier komt bovendien nog bij, dat de ongeriefelijkheden aan de riviervaart verbonden
zich altijd maar korte tijden — getuige de uitgebreidheid der riviervaart — doen gevoelen.
De meerdere of mindere gemakken en voordeelen voor de scheepvaart, die men op
een kanaal, waar men — ijs uitgezonderd — den toestand beheerscht, kan aanbieden.
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die maken het hoofdelement uit dat den doorslag moet geven bij bet doen eener keuze
van esn kanaalontwerp, en niet het punt waar men op de rivier komt. Dit laatste
mag op grond van het bovenstaande slechts in de tweede plants wegeu.
Tegen deze redenering van den ontwerper is weinig aan te voeren, wanneer men zicli
stelt op het standpunt dat Amsterdam, Rotterdam en
op gelijke-wijze gelijktijdig
inoeten geholpen worden.
De commissie kan evenwel het gevoelen niet deelen, dat Amsterdam genoegzaam ge¬
holpen is, wanneer de scheepvaart daarheen hetzelfde verkrijgt als voor de Rijmaart naar
Rotterdam op dit oogenblik mogelijk is, en dat derhalve het punt, waar de rivier bereikt
wordt, weinig afdoet. Dit zou alleen mogen worden toegegeven , wanneer ondersteld kan
worden dat de slechte vakken op de Waal tusschen Gorinchem en Dodeioaard in denzelfJen
tijd als voor den aanleg van het kanaal gevorderd wordt, zoodanig verbeterd zullen worden ,
dat dit gedeelte rivier in denzelfden meer gunstigen toestand geraakt als bovenwaarts wordt
aangetroffen.
Daar juist op dit gedeelte rivier het grootste aantal moeijelijkheden voor de scheepvaart
zich voordoen, kan die onderstelling niet gaaf weg worden aangeuomen.
Derhalve is de keuze van het punt niet zoo onverschillig als de ontwerper het voorstelt, en pleit het bereiken van de rivier, juist aan het benedeneinde van de Waal, niet in
het voordeel van dit ontwerp.
Dat neemt evenwel niet weg, dat het kanaal naar Gorinchem daarentegen zddveel voordeelen aanbiedt aan de scheepvaart, dat dit tijdelijk nadeel daardoor niet ruim zou worden
opgewogen. Het verschil in kosten komt hier op neder, dat sommen die toch voor de
rivierverbetering moeten worden besteed, ingevolge bestaande internationale verbindtenissen,
in korter tijdsverloop daarvoor moeten worden bestemd.
De Leh.

Wat de verbetering van de Leli aangaat, het is een bekend feit voor wie de geschiedenis
der rivierverbetering heeft nagegaan, dat op het benedengedeelte van
Zc/i tot heden nagenoeg niets tot normalisering en verbetering gedaan is. Men heeft dit uitgesteld tot die
’i'akken waar de behoefte aan verbetering dringender was en die meer bovenwaarts liggen,
verbeterd waren.
Behaive op 17 gedeelten, te zamen lang ongeveer 4.950 Meter, vindt men beneden
Langerali in de g'eul der grootste cliepten reeds thans overal eene diepte van 3Meteronder
middelbaren zomerebbestand, zijnde:
1.40 M. -f- A.P. te Jaarsveld,
0.57 »

»

»

» Schoonhoven,

0.30 »

»

»

» Lelikerkerh,

en 0.05 »

»

»

» Krimpen.

Behai ve over korte lengte boven den molen te Streeflierk, waar men 1.80 M. onder
M. E. vindt, en het vak te Schoonhoven waaraan gewerkt wordt, vindt men als ondiepste
punt 2 M. onder deze M. E.
Wor.lt het benedengedeelte van de Lek, zooals ter voortzetting en voltooijing van de
rivierverbetering onaf hankelijk van elk kanaal toch moet geschieden, genormaliseerd , dan
zal met die normaliseringswerken , en welligt hier en daar het uitvoeren van baggerwerk,
op het benedengedeelte van de Lek de toestand geboren worden, die voor de handelsvaart
tusschen Amsterdam en Rotterdam noodig is.
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Want ook hier , men lette er wel op, is het criterium uiet eene diepte van 3.50 M. ouder
de laagste laagwater- of ebbestanden, al moet men dien eisch op het kanaal stellen.
De verdedigingsvaartuigen, die 3.30 M. diepgang hebben, kunnen bij lage rivierstanden
de Zeemvsche stroomen, eu havens over Gorincliem bereiken.
De grootste Eijnaken op dit oogenblik in de vaart hebben een diepgang van 2.40 M.
Men zal die na de daarstelling van een verbeterden waterweg tot 3 M. willen brengen.
Op de Leli zal men derhalve eene diepte van 3 M. moeten bereiken beneden het gemiddelde der laagste waterstanden zijnde :
+ 0.72 te Jaarsveld;
-4-0.13 » Schooiihoven;
-4- 0.30 » Lekkerlierk;
-=-0.60 » Krimpen.
Dit zal men door het ter hand nernen van de uormalisering van het benedengedeelte
der Leh kunnen verkrijgen, zonder tot zeer uitgebreide baggerwerken de toevlugt te behoeven te nemen.
Een der meest ondiepe punten vindt men te Schoonhoveti, waar eerst dit jaar rivierwerken
zijn en worden uitgevoerd. Dit riviervak verkeert derhalve op dit oogenblik in een tijd
van overgang en mag daarop geen conclusie gebouwd worden.
Behaive de normalisering, zullen ook enkele baggerwerken noodig zijn. Het isbekend,
dat de bodem der rivier in de vaargeul geen gelijk afhellenden bodem vertoont, maar op
en neder gaat, dorpels en kuilen vormende.
Het lengteprofil der diepten in de stroomdraad aangetrofFen in de maand September jl.,
dat als Bijlage IX hierbij gevoegd is , toont dit duidelijk aan.
Het blijkt daaruit, dat aldaar waar de rivier nog niet genormaliseerd en buitengewoon
breed is, in den regel de minste diepte gevonden wordt. Daar deze of gene dorpel door
de normaliseringswerken welligt niet geheel op zal ruimen , zal baggering hier of daar
misschien noodig zijn.
Ook voor het verkrijgen eener diepte van 3 M. onder het gemiddelde der laagste ebbe¬
standen is geen verdieping over de geheele lengte der rivier noodig, zooals men wel eens
geneigd is de zaak voor te stellen; van de 24 kilometer rivierlengte moet over 9,500 kilo¬
meter de rivier daarvoor verdiepen.
Bij deze opgaven zie men de tweemaal per etmaal intredende hoogwatertijden niet over
het hoofd.
Het gemiddelde der laagste hoogwaterstanden is :
te Jaarsveld

+ 0.82;

>

» Schoonhoven -f- 0.44;
» Lelilterkerk

-+- 0.43;

» Krimpen

-t- 0.18.

Al deze gemiddelden zijn afgeleid nit hettijdvak 1867—1876 , hehaive Lekkerkerk, waar
drie jaar ontbreken.
Hieruit blijkt, dat te Schoonhoven het verschil in waterspiegel in die buitengewoon lage
tijden, nog is te stellen op 0.29 M.; te Lekkerkerk op 0.74 M.; te Krimpen op 0.78 M.;
voorwaar een magtige factor ter onschadelijkmaking van een of andere ondiepte.
Het benedengedeelte van de Lek , beheerscht door eb en vloed, kan even goed bevaar-

22
baar g-emaakt en gehoudeii worden, als de zeer sterk kronkelende Ilollandsche TJssel.
Blijkens het lengteprofil van de Lek s‘aat bij middelbare eb — Sclioonlioven om de bovenvermelde redeiien er buiten latende — op het ondiepste punt 1.80 M.; bij middelbaren
vloed derhalve 2.70 M. water.
Op den Hollandschen IJssel staat op het ondiepste punt 2.25 M. bij middelbare eb en
3.55 M. bij middelbaren vloed.
Is de diepte, die thans reeds bestaat in het voordeel van den Hollandschen JJssel, de
sterke bogten , -waarvan velen zouden moeten afgesneden worden, welke afsnijdingen oj)
ruim een millioen zijn geraamd , zijn weder in het nadeel dezer rivier.
Hier konit bij, dat op den Hollandschen IJssel alleen met het oog op de eischen voor
een waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam verbeteringswerken noodig zullen zijn ,
waarna die rivier toch nog een smal en sterk gebogen waterweg blijft, op veel punten
geen 40 M. breed op dien waterspiegel; terwijl de verbeteringswerken op de Lett, onafhankelijk yan den waterweg tusschen de twee koopsteden toch moeten gemaakt worden.
Het opnemen van den Hollandschen IJssel in den waterweg zal dus op den duur aan
den Staat meer geld kosten dan het daarin opnemen van de Leli.
Op het lengteprofil van de Leh is de bodemlijn van 3 M. onder middelbaren zomerebbestand aangegeven. Met eene blaauw;e is het gemiddelde der laagste standen en met eene roode
lijn de bodemsdiepte op 3 M. onder dat gemiddelde geteekend. Een blik op den platten
grond der rivier onder aan het lengteprofil doet zien, dat rivierverbeteringswerken nog- nagenoeg overal ontbreken.
Hoe lager men op de rivier komt, hoe meer men onder den invloed van de dagelijksche
getijden komt, en hoe minder derhalve de buitengewone tijden van zeer laag water voorkomen, daar de invloed van zeer lage bovenrivierstanden des te sterker door de getijden
wordt geneutraliseerd. De lijnen op het lengteprofil, als M. E. en M. L. E. geteekend, stellen
dan ook punten voor, waartoe in buitengewone tijden de waterspiegel slechts tweemaal per
etmaal daalt.
De omstandigheid, dat bij het volgen van dit ontwerp in den waterweg tusschen Am¬
sterdam en Rotterdam het beneden gedeelte van de Leh in plaats van den Hollandschen
IJssel is opgenomen, is derhalve geen overwegend bezwaar, en kunnen de kosten der op
de Lek toch gevorderde rivierverbeteringen niet op rekening van dat kanaalontwerp gebragt worden. Het eenige verschil bestaat hierin, dat die kosten van de verbetering in
korteren tijd moeten gemaakt worden.
In den overgang van de Leh zal men eene doorgaande diepte van 3.50 M. moeten aantreffen ten behoeve van het oversteken der rivier door diepgaande verdedigingsvaartuigeii.
In de beide voorhavrens zal door opslibbing ontstaande verondieping moeten uitgebaggerd
worden, terwijl door het bepalen van het punt van overgang in een kuil in den rivierbodem ,
slechts weinig baggering zal noodig zijn, om ook bij lage standen dezen diepgang over de
180 M. iiormale breedte, mogelijk te doen zijn.
De tweemaal per etmaal intredende hoogwater-getijden vergemakkelijken, bij lage rivierstanden en tijdelijke hinderlijke inschieting van zand, den overgang der rivier.
De lijn der grootste diepten geeft op het punt van overgang bij Langerak eene diepte
van 4.50 a 5 M. onder middelbaren zomerebbestand. De toestand op dit punt is derhalve voor
een rivierovergang gunstig te noemen.
Adresseii van
adliaesie enz.

§ 13. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn ons bij verschillende renvooijen
uog in handen g-esteld, de hierbij terugkeerende adressen van adhaesie aan het ontwerp van
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den Heer ^\ALDORP, van de kamer van koophandel van
, van de gemeentebesturen
Van Heusden, van Helmond en van 's Hertogeniosch, en van de kamer van koophandel te Vegliel.
Uit al deze adressen kan men opmaken, dat dit kanaalontwerp niet alleen de Rijnvaart en
de vaart tussehen Amsterdam en Rotterdam zal ten goede komen, maar ook voor de geheele
provincie Noordbrabant van greet belang is.
Het gemeentebestuur van Woerdeti stelt in bet mode hierbijgevoegd schrijven een waterweg langs die gemeente veer, zijnde in hoofdtrekken het reeds in vreegeren tijd onderzochte
plan door de Grecht, Kromme Mijdrecht en Amstel. Een ontwerp in die rigting is onderzocht en bekend, en behoeft daarbij thans niet te worden stilgestaan.
Eindelijk ontvingen wij nog een mede hierbij teruggaand exemplaar van een ontwerp
van een nieuwen waterweg regtstreeks van Rotterdam uaar Amsterdam door W. Bhandsma
JoHzx., van den heer Minister van Binuenlandsche Zaken. Daaromtrent zij opgemerkt,
dat het alleen bedoelt, het mnken van een verbeterde waterverbinding tusschen Amsterdam
en Rotterdam^ en in de behoefte eener verbeterde verbinding van Amsterdam met den Rijn
niet voorziet. Deze laatste toch over eene andere zeehaven, over Rotterdam te zoeken, staat
gelijk met daarin niet te voorzien.
"V order is de invloed van de uitbreiding van het Hoogheemraadschap Rijnland tot aan
de Maas door vereeniging van den boezem van de Rotte met dien van Rijnland van zoo
ingrijpenden aard, dat een onderzoek daarnaar zeer omvattend en tijdroovend zou zijn.
Dit kan te eerder blijven rusten, omdat, zoo als gezegd is, dit zeker ook zeer kostbare
plan niet de verbinding van Amsterdam met doQi Rijn ten behoeve der Rijnvaart omvat.
§ 14:. Aan het eind van dit rapport, na mededeeling van de globale raming en van
de beschouwingeu, waartoe het ingestelde onderzoek aanleiding gaf, blijft nog over het door
den Minister van Binuenlandsche Zaken verlangd advies uit te brengen, waarbij wordt
uitgegaan van het standpunt omschreven in § 2.
Door dit kanaal zal een uitmuntende waterweg verkregen worden tot verbinding van
Amsterdam met de Lek en met de Merwede te Gorinchem. Hierdoor wordt voorzien in een
door velen en zoo dikwerf uitgesproken behoefte van verbinding van het Noordzeekanaal
met den Boven-Rijn, en van een verbeterden waterweg tusschen de beide grootste koop;Steden van ons land.
Daaraan is echter onafsclieidelijk verbonden de gelijktij’dige verbetering van de rivier
boven Gorinchem naar den Rijn, en van de Lek beneden Lwngerak naar Rotterdam.
Wanneer zich dus geen bezwaren van anderen aard daartegen verzetten , meenen wij
de uitvoering van dit ontwerp te mogen aanbevelen.
's Hage , den 30sten November 1877.
De Commissie tot onderzoek van het 07itwerp van deti Ileer
J. A. A. Waldoep, voor een waterweg va7i Amsterdam
naar den Eijn en van Amsterdam naar Rotterdam,
J. F. W. CoNKAD, Yoorzitter.
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(rEDIiaKT TER ALGE.MEKN'E L.V.NDSDRUSKEHU,

1878,

VERVOLG-RAPPORT PER COMMISSIE, benoemd tot het instellen van
een onderzoek omtrent het Onlwerp voor ecu nieuiuen ivatenveg van Am¬
sterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam.
Bij brief van 28 December 1877, litt. M, afdeeling Waterstaat, beeft Uwe Excellentie
ons opgedragen een plan te ontwerpen tot verbinliag van het NoordzeeMmal met het
noordelijk uiteinde van bet kanaal van Amsterdam naar GoriiicJiem volgens het plan van
den hoofdingenieur Waldokp , vergezeld van eerie berekening van kosten.
Wij liebben de eer bij dezen aan die opdragt te voldoen.
In § 6 van ons rapport, dd. 30 November 1877 is er op gewezen dat, » bij de beoordee»ling der rigting uitgegaan vvordt van de Amstelsluis te Amsterdam. De werken ter ver» binding van dit kanaal met bet Noordzeekanaal moeten later een punt van overweging
» uitmaken tusscben het Rijk en de gerneente Amsterdam".
Daar de ontwerper de Amstelsluis als punt van uitgang had aangenomen en in onze
opdragt tot beoordeeling van het ontwerp geen aanleiding bestond om het ontworpen ka¬
naal door te trokken, moesten wij de verbinding met liet Noordzeelianaal laten rusten.
Aangezien het verbindingskanaal in onmiddellijk verband staat met de in uitvoering
zijnde en nog uit te voeren werken der gerneente Amsterdam hebben wij aan haren Directeur van publieke werken daaromtreut inlichtingen gevraagd.
Die inlichtingen waren te meer onmisbaar omdat, bij een eerste blik op de situatie het
zoeken der verbinding langs den bestaanden weg door de stad , bangs Amstel en Ileerengracht
door de IJgraclit en de Oosterdoksluis naar het Noordzeekanaal voor de hand ligt.
De schepen behoeven daar slechts 6en spoorwegbrug te passeren, terwijl deze verbinding
de kortste en gemakkelijkste schijnt. De spoorwegbrug is wel is waar die voor de Ooster¬
doksluis, bestemd voor het gebruik van vier spoorwegdiensten, zoodat zij nog veelvubliger
gesloten zal zijn dan andere spoorwegbruggen, maar daar de onderkant der liggers in het
midden op 3.30 M. -f- A.P. ligt, vindt men eene doorvaarthoogte in het midden van ongeveer
3.60 M., zoodat schepen met gestreken mast alligt van het open of digt zijn der brug onafhankelijk zijn. Bovendien begint juist beoosten de Oosterdoksluis de in het IJ te maken
Handelskade voor zee- en Rijnschcpen; terwijl eindelijk deze verbindingsweg langs den
ingang van het bestaande Entrepotdok strekt.
In enkele breede orntrekken ga hier, alvorens dien weg nader te behandelen, een en
ander omtrent de plannen der gerneente Amsterdam vooraf.
Twee van hare plannen zijn op de keuze van den verbindingsweg van invloed. Haarplan
voor de ivaterverversching en haar plan voor aanleg van toerken ter hevordering van het
handelsverkeer.
De icaterververselling. Hiertoe wil de gerneente de thans onmiddellijk aan de stad
grenzende boezem van Amstelland meer landwaarts in Iregreiizen, terwijl ook de sluis, gemeenschap gevende tusscben Rijiiland en Amstelland, de Overtoomsluis, verder van de stad
moet verwijderd worden.
Aan den Ileer Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid.

4
Op de boezemruimte alzoo verkregen in het terrein tusschen Anistellandshoezem en de
stad Amsterdam, zal men het in de stad uit het NoordzeeJiananl ingelaten water laten afloopen.
Hiertoe meet die hoezemruiinte te Zeehwrg op de Zuiderzee lager worden afgernalen dan
het peil van het Noordzeelianaal. Door do bestaande slnizen eu duikers lean men in de stad
den waterstroom naar de singels rigten door de grachten van elk stadsgedeelte dat men
daartoe aanwijst.
Dit plan om.rmgt Amsterdam aan de landzijde met eon nieuwen boezem die afgescheiden
is en van Amstellandshoezcni eii van het Stadswatcr. De toegaiig voor de biiinenlandsche
scheepvaart wordt dus daar.loor niot vergemakkelijkt. In ieder etmaal zullen geruiine tijdsruimten voorkomen vvaarin de vaartuigen, oin van Rijnlands- of Amstellandsboezem op het
Stadsxoater te komen, op een tusschenboezem zullen moeten af- en opschutten. Door de
spuitijden zooveel mogelijk in de nachtelijke uren te stellen zal men dit ongerief eener
tweede schutting voor de scheepvaart wel kunnen beperken, maar bij het onzekere omtrent de vereischte spuitijden blijft het bezwaar toch gelden.
Behalve het behoud van de bestaande Amstelsluis en van alle verdere sluizen en duikers
die de Oude stad, van het Noordzeelianaal en van hare singels afsluiten, zijn voor dit waterververschingsplan ondersoheidene werken noodig waarvan de voornaamsten zijn:
Een nieuw Westerkanaal acliter de Wester hegraafplants , w-aarin eene niouwe schutsluis
wijd 10 M., en waarover eene nieuwe spoorwegbrug, eene nieuwe beweegbare'brug voor
gewoon verkeer buiten d! Wlllemspoort, benevens norinalisering van den westelijken buitensingel. Deze werken zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd.
Vervoigens het afbreken van de bestaande sluis aan den Overtoom, ua de vervanging
door eeiie nieuwe Schinkelsluis met twee openingeTi , ieder wijd 10 M., ongeveer 1500 M.
nicer zuidwaarts op den Schinkel gebouwd.
A1 verder het graven van een Amstel-Schiiikelkanaal uit den Schinkel beuoorden de zoo
even genoemde nieuwe sluis naar den Amstel. Dit kanaal wordt hier wel genoemd in de
serie werken voor de waterverversching , doch is meer aangelegd met het oog op de omlei ling van de scheepvaart buiten de stad om, zoodat ten belioeve der uitbreiding van de
stad buiten de'oude singels , de bruggen over de singelgrachten vast kunnen blijven. Het
Amstel-Schinkedkanaal bereikt den Amstel ongeveer tegenover de noordelijkste uitmonding
van de ringvaart van den Watergraafs- of IJiemermeerpolder. Uit dit kanaal loopt een nieuw
kanaal naar den Stadssingel bij de Weteringh'arriere-, doch dit is, met de bijbehoorende
grachten , ontworpen ton behoeve der uitbreiding van de stad en kan hier dus verder buiten
beschouwing blijven.
Vervoigens het bouwen van een nieuwe sluis op den HmfeZ met twee doorvaartopeningen
ie:ler wijd 9 M. en twee inlaatopeningen ieder wijd 8 M., boven de uitmonding van het
Amstel-Schinkelkanaal, en beneden de ringvaart van den Watergraafsnieerpolder.
Eindehjk het maken van eenige afsnijdingen en aanplempingen in den Stadssingel tusschen
den Amstel en de Nieuioe. vaart, en het graven van een kanaal, evenwijdig aan maar bezuiden de Nieuwe vaart, naar Zeeburg , alwaar een stoomgemaal zal worden gesticht.
Tot zoover de plannen van Amsterdam in verband met het project voor de waterver¬
versching.
Voor de handelsbeweging maakt men buiten den Oosterdokdijk eene Handelskade. De
ruimte tus.sclien den dijk- en de kade is voor eene binnenhaven ten dienste der Rijnschepen
bestemd.
Achter de aan de A ieuioe vaart te bouwen abattoir en veemarkt, wil men Lezuiden het
spoorwegbassin in de Stads Rietlanden een nieuw Entrepdtdok aanleggen, daar het bestaande
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Entrep6tdok veel te klein is , en de Kamer van Koophandel reeds Iierhaaldelijk op een beter
eu ruimer Eutrep6tdok beeft aaiigedrongen.
Ten slotte moet bier nog vermeld worden dat in de laatste jaren de bruggen over de
Nieuwe HeerengracM tusschen den Amstel on de IJgracht alien vernieuwd en op 9 M.
doorvaartwijdte gebragt zijn.
Houdt men met deze, gobeel of gedeeltelijk reeds uitgevoerde plannen rekening-, bij bet
zoeken naar de verbinding tusschen bet hinnenlandsche- en bet Noordzeekaetaal, zoo is Asidvvan al dadelijk een gevolg, dat men moet trachten eene rigting te vinden die aan baar
uiteimle de gelegenbcid geeft om van 'Amstdiandsboezem direct op bet Noordzeekmiaal te
schutteu , zonder dat de vaartuigen ooit kunnen genoodzaakt zijn op den te maken tusscbenboezem af- en daarvan weder op te sclmtten.
Ilet blijkt verder iiit de beschrijving van dien tusscbenboezem, dat biertoe si edits aan de
uiferste west- , of aan de uiterste oostzijde der stad gelegenbeid bestaat. Plen blik op de
situatie, als Bijlage I bij dit rapport gevoegd, dpet zien dat van een omtrekking van den
tusscbenpolder om de westzijde , wegens den zeer grooten omweg moeijelijk sprake kan
Zijn. Bovendien beveelt do aanleg %'an de HandeLskade en van liet nieuwe Entrepbtdok aan
de oostzijde en aan den oostelijken uithoek van bet stadsfront, eene oostwaartsche omtrekking
van den tusscbenpolder aan , waaruit eene plaatsing aan de oostzijde van bet stadsfroiit
volgt voor de kanaalsluis , die de beiile kanalen verbinden zal.
Het \oordeel eener directs scbutting van Amstedlands hoezem op bet NoordzceJianaal, mag
alleen opgegeven worden, wanneer de bierboven genoemde, voor de hand liggende rigting
door de stad, en in aanlegkosten en in exploitatie zeer veel voordeelen en gemakken aanbiedt boven eene verbinding aan het oostelijk einde van het stadsfront.
Thans acbtereenvolgens nagaande de weg door de stad, en de weg waarbij de tusschen—
polder oostwaarts wordt omgetrokken , vindt men dat, tot doortrekking vaii het kanaal,
hoofdzakelijk wat de kunstwerken betreft, met ongeveer dezelfde afmetingen van betoverige
gedeelte van bet trac6, voor den eersten — den weg door de stad — de volgende werken
noodig zijn :
a. De nieuwe Amstelsluis, ontworpen met twee openingen ’ ieder wijd 9 M., moet geprojecteerd worden gelijk de kanaalsluizen zijn en moet geheel overeenkomen met de
IJsselsluu te, Masttuijk.
b. De verwijding van twee openingen van de Iloogesluis, zoo niet beiden tot 16 M.
wijdte, zoo als de kanaalbruggen zijn , dan toch eene tot 16 M. en eene tot minstens (1)
10 M. wijdte.
De grootste bestaande opening is 8 M. wijd , de onderkant ligt op 5.74 M. -f- A.P. De
doorvaarthoogte is dus ongeveer 6 M.
(1) Er wordt steeds gesprokeu van -minstens” 10 M. wijdte, omdat het bij het maken der hestekken tot
uitvoerii.g' der werken zou knnnen blijken, dat de vaartuig-en die dcii Hijn bevaren, of ook de ligterschepen eenige
raeerdere doorvaartwijdte vorderen; een mecrdere doorvaartwijdte die verkregen kan worden zonder beduidend
hoogere uitgaven dan thans voor de kunstwerken geraamd zijn
Ouwaarschijnlijk is de onderstelling der behoefte aan iets meerdere doorvaartwijdte niet. De beide reeds nu
bestaande vaartuigen Liidmigshafcn IV en VII, zijn breed 9.80 M., lang 70 M., en diep 2.40 M. Zij hebben
een laadvermogen van 698 en 712 ton van 20 centenaars. Daar de schippers huu nieuwe vaartuigen bouwen, zoo
groot als maar eenigzins mogelijk is op de door hen te bevaren waterwegen , omdat de ongelden op een grootere
la ling minder drukken dan op een kleinere, is na den aanleg van dit mime kanaal zeker het verschijnen van
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c. De verbouwing- van twee opeiiingen van de bestaande
66ne tot 16 M., 6ene
tot minstens 10 M. wijdte, de grootste tevens verdiepende tot 4.10 M.
A. P. en de
kleioste tot 3.60 M. -t- A.P., en beiden verlengende tot eene schutkolklengte van min¬
stens 100 M.
De grootste bestaande scbeepvaartopening heeft eene wijdte van 8.52 M., de slagdorpel
ligt op 2.81 M.
A.P. en de schutlengte bedraagt 52.12 M.
De schutlengte behoeft niet op 130 M. gebragt te worden, zoo als die der eigenlijke
kanaalsluizen ontworpen is, omdat deze sluis zeer veel zal openslaan. In de tijden dat
gescliut moet worden met deze sluis , zullen twee kolken van 100 M. lengte , in verband
met de andere bestaande kolken genoeg gelijktijdig beschikbare schutruimte opleveren.
De lengte voor de nieuwe schutkolken is bepaald op minstens 100 M. , omdat wanneer na
korten tijd welligt schepen van grootero lengte dan 80 M. in de vaart komen, ook dozen
zullen kunnen passeren. Zulke vaartuigen zullen op bet kanaal kolken vinden van 130 M.
lengte en dit dus kunnen bevaren. Het motief dat de kleine kolk der kanaalsluizen 80 M.
lengte deed geven , namelijk het zooveel mogelijk beperken der schutruimte van deze voor
de kleine vaart bestemde kolk, geldt hier bij deze Amstelsluis-verbouwing niet, omdat de
andere bestaande kolken in die behoefte voorzien.
d. De verbou’wing van eene brug over don Ainstsl, tot eene met twee openingen, waarvan , zoo niet beiden 16 M. worden, zooals al de kanaal bru ggen, de eene 16 M. de andere
minstens 10 M. wijd moet worden.
e. He'- door afronding toegankelijk maken van de invaart van de Nieuw-; Ileerengracht
uit den Amstel voor vaartuigen lang 76 M. De rigtingen dezer beide vaarwaters staan
loodregt op elkander. Thans is de Amstel daar ongeveer 84 M. breed.
/. De in de straat langs den Amstel over de Ileerengracht liggende brug, moet verlegd
worden naar het einde der afronding en daarbij verwijd, zoodat de eene opening 16 M.,
de andere minstens 10 M. wijd worde.
g. Drie bruggen over de Ileerengracht moeten verbouwd worden , zoodat zij ioder, de
beide genoemde doorvaartwijdten , aanbieden.
h.

De bogt van de Ileerengracht langs het Jonas Daniel Meijerplein moet worden afgerond

i. De invaart in het bestaande Entrepotdok moet verruimd worden voor de schepen
lang 76 M.
li. De liapenhurger sluis moet verbouwd worden tot eene sluis met twee openingen,
66ne van 16 M. en e6ne van minstens 10 M. wijdte , met schutkolklengte van 100 M., geheel
gelijk aan de twee te verbouwen openingen, der sub d genoemde bestaande Amstelsluis.
De bestaande Rapenburgersluis is wijd 9,03 M. en heeft eene schutlengte van 50,65 M.
meerdere groote schepen te wachten. Te meer, daar de statistiek leert dat in de laatste tijden het aantal schepen
met meer dan 500 ton laadvermogeii veel sterker is toegenomen dan het aantal schepen met kleiner laadvermogen.
In 1877 kwamen meer dan 150 schepen te Motterdam die meer dan 500 ton laadvermogen liadden
"Voor een
schip dat 9.80 M breed is, zal men iots meer dan jnist 10 M. doorvaartwijdte moeten geven. He toename der
afmetingen van de schepen wordt alleen door twee omstandiglieden min of meer beperkt. Zij zijn: vooreerst
dat een te groote laadruimte eigenaar lige bezwaren voor het verkrijgen van een zoo groote lading voor een punt
besternd. rnedebrengt; vervolgens dat ijzeren schepen met kleiner afmetingen eeu grooter landvermogeii hebben
dan houten.
,
r
u ■ »
Er zijn ijzeren Uijnschcpen die een laadvermogen van 850 ton hebben. en waarvan de afmetingen loch met
meer bedragen dan 70.00 M. lengte, 8 47 M breedte en 2.20 M. diepgang; dus bij 150 ton meer laadvermogen,
minder lengte en breedte dan de Ludmigshafen.
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1. De westelijke hoek van de uitvaart in de IJgracht Lij de Kweekschool moet afgerond
worden , opdat de schepen westwaarts ziillen kunnen omzwaaijen. Verruiming der uitvaart
aan de oostzijde zou voor de schepen die westwaarts moeten zwaaijen weinig nut hehben ,
terwijl hovendien de 60 M. lange Nieuwe Kattenburger draaihrug in goopenden stand zeer
hinderlijk zou zijn.
De Oosterdokshiis met de daarop liggende brug voor gewoon verkeer, en de daarvoor
gelegen spoorwegbrug die nog doorgevaren moeten worden voor men in het .Xoordzeekanaal
is, behoeven niet veranderd te woWen.
De Oosterdoksluis heeft eene opening van 15.42 M. en eene van 9.07 M. , terwijl de
diejlten respectivelijk 6.25 en 5.0.‘3 M.
A. P. bedragen. De schutlengten bedragen wel is
waar slechts 65.74 M. en 43.91 M., doch leveren bier geeri bezwaar op omdat in den
nieuwen toestand de dokken met liet Noordzeehanaal gemeen zullen liggen , zoodat alleen
in het geval eener calamiteit op het Noord-zeekanaal deze sluis , alsdan liggende in de eerste
waterkeering van Amsterdam , gesloten wcrdt. Hare doorvaart mag dus geacht worden
gelijk te staan met het doorvaren eener brug.
De tweede weg , oostwaartsche omtrekking van den tusschen polder, moet de rigting verkrijgen op Bijlage I met roode lijnen aangegeven.
Hij buigt zicli uit het naar den Amstel toch door te trekken kanaaltrace , tusschen het
4’ en 5' kilometerpunt oostwaarts af met eene geleidelijke flaauwe bogt, doorsnijdtden7i^^,«}7iin haaksche rigting, rigtzich naar de zuidoostelijke lUngvaart van den Watergraafsof Biemermecrpolder nabij de Bidvendrechtsche brug, volgt die liingtaart in haar oostelijk
vervolg, doorsnijdt met haar in haaksche rigting den Oosterspoorwcg en vervolgens, waar
de Mngvaart westwaarts ombuigt deze verlatende, eenig boezemland , om alzoo door het
Nieuwe Diep den zeedijk hij Zeeburg te bereiken.
Deze weg is lang 7 kilometer. Bijlage II geeft daarvan een schets-lengteprofil. (*)
Aan de zuidzijde van het vaarwater door het Nieuwe Diep w'orden twee leidammen met
doorlaatbruggen, wijd 10 M. , tot afvloeijing van het westwaarts afkomende boczemwater naar
de Ipenslootersluis, gemaakt. Door verlegging van den zeedijk wordt het Noordzeekanaalwater gebragt, voor de alhier , heoosten het op te rigten stoomgemaal te bouwen kanaalsluis.
De verdedigings-en handelsvaartuigeu varen dan, na van het kanaal, Amstellandsboezem
op het Noordzeekanaalwater geschut te zijn , langs het nieuw te maken Entrepotdok, langs
het Spoorwegbassin, in het Noordzeekanaal. Zij kunnen dan het Dok, het Bassin of de Handelskade bereiken , terwijl de handelsvaart ook langs de Nieuwe mart desverkiezende stadwaarts kan varen.
Het beginpunt van de ombuiging oostwaarts kan niet noordelijker, bijv. aan den Amstel
geplaatst worden , omdat het doorsnijden van den Watergraafs- of Diemermeerpolder zoo
mogelijk vermeden moet worden. De groote diepte van het maaiveld ongeveer 5 M.-f-A. P.
is oorzaak van een zeer kostharen aanleg der kanaaldijken , terwijl de onteigeningskosten
der gronden in dezen warmoezenierstuin van Amsterdam buitengewoon hoog zouden zijn,
Nog zou in overweging kunnen genomen worden het volgen van de noordelijke liingvaart.
De plannen van de stadsuitbreiding reiken tot aan die liingvaart. Bovendien is het volgen
daarvan niet raadzaam: 1°. omdat de invaart onmiddellijk achter de nieuw te bouwen
Amstelsluis ligt; 2°. omdat de nabij Zeeburg gelegen Israelitische begraafplaats tot die
Ringvaart is uitgebreid en dus niet zou kunnen vermeden worden, terwijl het naderen der
(*) Bijlage II en Bijlage V van dit vervolgrapport zijn niet gedrukt. Daarentegen zijn de dwarsprofillen van
liet kanaal , — Bij'agen III—VI van het Rapport van 30 November 1878 — thans gedrukt en bij dit Vervolg¬
rapport gevoegd.
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kanaalsluis zonder te sterke bogten nagenoeg onraogelijk is; 3 . omdat langs die noorde
lijke Ringvaart zich veel gebouwde eigendommen bevinden.
Op grond van een en ander is aan den beschreven weg de voorkeur gegeven.
Voor dezen weg is noodig:
a. Het graven van ongeveer 5500 M. kanaal, waarvan ruirn 2500 M. tot het voile profil,
terwijl in de overige 3000 M. lengte, de Ringvaart van den Watergraafs- en Dieinermeergolder is opgenomen. In hei Nieuioe Divp — in de kanaalrigting — 1500 M. lang, belioeft,
omdat de bodem op 4 M. ~ A. P. ligt, geen graaf- of baggerwerk te gescliieden.
1). Het bouwen van eene nieuwe spoorwegbrug met twee openingen ieder 16 M. wijd in
den RMjnspoonocg.
c. Het bouwen van eene nieuwe ijzeren draaibrug met twee openingen, ieder 16 M. wijd,
ter vervanging van de Diiivendreclitsche brug.
d. Het bouwen van eene nieuwe ijzeren draaibrug met twee openingen, ieder 16 M.
wijd, ter vervanging van de Ilartsvelder brug.
e. Het bou’wen van eene nieuwe spoorwegbrug met twee openingen, ieder 16 M. wijd,
in den Oosterspoorweg.
J. Het bouwen van eene dubbele scbutsluis bij Zecburg, gebeel gelijk aan de sluis in
den Noorder Steenenhoelische kanaaldijk. De eene opening is wijd 16 M., met 130 M. schutlengte, de andere is minstens 10 M. wijd, met 80 M. schutlengte. Van deze sluis meet
de bovenkeering de lioogte hebben der tweede keering van Amsterdam ingeval van eene
calamiteit op het Noordzeeliauaal, zijnde de hoogte van den St. Anthoniedijk. Yerder moet
de sluis met eb- en vloeddeuren voorzien worden.
g. Het in verband met deze, sub / genoemde kananlscliu!sluis , over ongeveer 500 M.
lengte verleggen van den zeedijk bij Zeebicrg, ten < inde het Noordzeekanaalwater u't de
Stads Rietlanden tot voor deze sluis te brengen, zooals Bijlage III aautoont. Het buitenbeloop van den verlegden zeedijk moet met steenglooijing voorzien worden.
h. Het maken van eene syphonsluis voor de bestaande sluis aan het eind der
De wijdte tusschen de muren boven de syphons bedraagt 35 M. Door deze syphons wordt
het, door het stoomgemaal uit het lozingskanaal in den voorboezem opgepompte doorspoelingswater , onder door het
in een buitensluiskolk gebragt, waaruit
het naar de Zuiderzee kan afvloeijen. Van deze sluiskolk kan de 12 M. wijde uitmonding
bij hoog water en stormvloed worden gesloten, zoodat de syphonbuizen voor den daardoor
veroorzaakten verhoogden waterdruk worden beschut.
i. Het verleggen van de Niemoe vaart, zoodanig dat die geen gemeenschaxi meer heeft
met de thans aan haren mond liggende sluis, benevens het maken van een bassin bezuiden de sub I te noemen keersluis en het maken van eene afgraving daar benoorden, met
verlegging der waterkeering.
k. Het bouwen van eene nieuwe zeesluis in den verlegden zeedijk, wijd 12 M., schut¬
lengte 100 M., tegenover de verlegde Niemoe vaart, tot herstel der vaart naar de Zuiderzee,
met twee paar vloed- en twee paar ebdeuren en bovendien een paar stormdeuren.
l. Het bouwen van eene nieuwe keersluis met twee openingen, ieder wijd 16 M.,
voorzien van twee paar vloed- en een paar ebdeuren , tusschen het bassin aan het eind der
Nieuwe vaart en het noordwaarts zich bevindende Noordzeekanaalwater,
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Deze keersluis moet de bestaande keersluis vervangen , daar die, volgeus mededeeling van
den Directeur der publieke werken te Amsterdam,, niet gemist kan worden. Deze keersluis
maakt deel uit van de eerste waterkeering van Amsterdam ingeval van calamiteit op het
Noordzeekanaal, en moet verder dienen om een enkele maal eene nachtelijke spuijing van
het OosterdoJi door de Nieuioe mart op de Zxdderzee, mogelijk te doen zijn.
In verband met een en ander verplaatst de gemeente haar ontworpen stoomgemaal zoodanig dat, de bestaande sluis, de sluis van het stoomgemaal wordt, die den voorboezem,
eenerzijds van het lozingskanaal, anderzijds van de naar de Zuiderzee afvoerende syphons,
afsluit.
Bijlage IV geeft eene situatie van het front der stad Amsterdam
Noordzeekanaal,
waarop ook het Nieuwe diep en de ontworpen toestand te Zeeburg is aangeduid. (*)
Wij meenen niet onopgemerkt te moeten laten dat de belangrijke en kostbare werken
genoemd sub g tot en met I, vbornamelijk het gevolg zijn , van de in uitvoering zijnde
en ontworpen plannen voor waterverversching en voor handelsinrigtingen (entrepdtdok, veemarkt, abattoir) der gemeente Amsterdam.
Na deze omschrijving der beide rigtingen en opsomming der werken die op heiden noodig
zijn, moeten wij als ons gevoelen mededeelen dat, aan het verbindingskanaal naar de oostzijde
der stad de voorkeur moet gegeven worden.
Het valt niet te loochenen dat het een zeer groot bezwaaris, dat twee spoorwegbruggen
'daarop gevonden worden.
Na rijpe overweweging blijkt het evenwel dat, de vele bezwaren die ook op den weg
door de stad bestaan, geacht moeten worden, minstens daarmede gelijk te staan, zoo zij
het al niet overtrelfen.
Vooreerst zal het op den weg door de stad op onderscheidene punten zeer moeijelijk,
zoo niet onmogelijk zijn, voldoende ruimte te vinden om de werken hierboven opgenoemd
uit te voeren.
»Voldoende ruimte ” opgevat in dien zin, dat men aan den eenen kant met de onteigeningskosten binnen de grenzen van het uitvoerbare blijft, en aan den anderen kant voor
de vaartuigen een waterweg maakt waarop zij zich behoorlijk kunnen bewegen , zonderdat
hunne vaart daar langs het karakter verkrijgt, dat zij door allerlei hulpmiddelen , met groote
omzigtigheid en met bijzetting van alle krachten, daar wel door been kunnen geholpen worden.
Zulk een karakter aan de laatste 2 kilometers der verbinding van de Waal met het Noord¬
zeekanaal te geven, zou niet strooken met het karakter, dat men ten koste van veel opofferingen aan het kanaal op het overige gedeelte heeft verschaft.
De hierboven opgenoemde en met afmetingen aangeduide kunstwerken, benevens twee
afrondingen , zijn onvermijdelijk om op dit gedeelte der waterverbinding de handelsvaart,
waaronder ook de grootste Bijnaken lang 76 M., ongehinderd in beide rigtingen geregeld te doen voortgaan. Met opzet worden de verdedigingsvaartuigen niet genoemd,
want het is duidelijk dat, daar verbreeding van de 30 M. breede Heerengracht om het
geheel onuitvoerbare niet bij de werken is opgenomen, het niet anders mogelijk is dan dat.
bij het passeren van de Heerengracht door een verdedigingsvaartuig, de overige scheepvaart
aldaar tijdelijk gestremd zij. Zelfs na de uitvoering- van al de genoemde werken zal de
weg door de stad derhalve nog niet geheel en al aan zijne bestemming voldoen.
Doch er is meer; onder die werken zijn er die onuitvoerbaar moeten geacht worden,
niet technisch, maar finantieel; zij zijn: de afronding oni van den Amstel in de Heerengracht
te komen door het terrein dat door het Besjeshuis ingenomen is, met verplaatsing noordoost(*)

Hiervan is slechts het oostelijk gedeelte bij dit rapport afgedrukt.
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AVnfli’ts van de brug in de sti’aat langs de7i Amstel over de Heerenr/racht, naar bet einde dier
afronding; de verbouwing van de Rapefiburgerschutsluis eu de afronding van de Wcstelijke
uitvaart, door bet nieuw gesticbt gebouw Aqv Kweekschoolvoor de Zeevaarf. Deze laatste af¬
ronding zou alleen verineden kunnen worden, door verplaatsing der Marine etablissementen ,
waardoor de bescbikking over de daardoor ingenomen dokruimte vrij zou komen.
De aankoopsom en de aan Rijks inrigtingen te veroorzaken kosten, noodig om de hiertoe
vereischte terreinen beschikbaar te krijgen, zouden de kosten der te maken waterverbinding
zoozeer bezwaren, dat zij finantieel onuitvoerbaar wordt.
Hier komt nu nog bij dat, op den weg door de stad bet vaartuig moet doorvaren: drie
sluizen, die in den regel op den dag open zullen staan; zeven bruggeii voor gewoon verkeer in een zeer druk stadsgedeelte, waarbij als de sluizen open staan nog komt die over
de Rapenburgersluis. Van deze zeven bruggen zijn er vier die ten behoeve van bet vertrek
der treinen van bet station van den Rhijnspoorweg gedurende bepaalde tijden gesloten
blijven. Deze bruggen brengen derhalve aan de scbeepvaartbeweging nieer hinder toe dan
andere bruggen voor gewoon verkeer. Deze beperking van bet openen der bruggen zal
eerder toenemen dan verminderen, want onder deze bruggen is de brug bij de Plantage
waarover zulk een druk verkeer plaats beeft, dat middelen beraamd en in uitvoering zijn
om bet verkeer naar naburige bruggen af te leiden.
Eindelijk nog moet de spoorwegbrug voor de Oosterdoksluis (2) gepasseerd worden. Deze,
door vier spoorwegdiensten te gebruiken brug, gelegen tusscben bet Centraal- en bet
goederenstation, brengt reeds tbans zooveel binder toe aan de scbeepvaart, dat een der voorname redenen waarom de Kamer van Koopbandel een nieuw Entrepdtdok verlangt, deze
is, dat de plaats van bet bestaande Entrepotdok, sedert bet bouwen van die spoorwegbrug,
wegens de daarvan ondervonden belemmering , een ongescbikte plaats is gewmrden.
De binderlijke invloed van deze spoorwegbrug, nu door zeeschepen gevoeld, zal, na den
aanleg van bet nieuwe Entrepdtdok in de Stads Rietlanden door de Ripiscliepe')i gevoeld
worden. De zee- en Rijnschepen zullen derhalve dan op nieuw door deze spoorwegbrug gescbeiden zijn, waardoor een groot gedeelte van bet nut dat men van den aanleg van bet
nieuwe Entrepotdok verwacbt, weder verloren gaat.
Wij mogen evenwel niet nalaten er op te wijzen dat, op de Nieuioe vamd bij de Entrepdtdoksluis, aan de Noordzijde , een nieuwen aanlegsteiger door de Koninklijke Stoombootniaatscbappij eerst in den laatsten tijd is gemaakt, toen de spoorwegbrug voor de Oosterdoksluis er reeds lag. Dit feit wijst er op been dat niet alien de belemmering van de
Oosterdokspoorwegbrug even zwaar tellen.
A1 deze bezwaren voor de scbeepvaart, aan den volgens bovengenoemde opgaven verbeterden waterweg door de stad verbonden, zijn overwegender te achten dan die welke
voortvloeijen uit bet passeren van twee spoorwegbruggen, gelegen op baanvakken waar
alleen onderweg zijnde treinen zijn te wacbten , en waarvan een , die in den Rhijnspoorweg,
nog bovendien uit bet eiudstation kan bestuurd worden.
Verder levert de oostwaarts omgebogen verbindingsweg geen bezwaren op. De twee
bruggen voor gewoon verkeer in de kunstwegen, zullen tocb geen hinder toebrengen,
altbans zeker niet zooveel als drie bruggen voor gewoon verkeer en vier bruggen voor
gewoon verkeer met beperkte openingstijden.
Eene sluis, die gelijk te stellen is met de nieuwe Amstelsluis, en dus open zal staan
(2) Er wordt steeds gesproken van de spoorwegbrug voor de Oosterdoksluis, omdat binnen korten tijd de tbans
over bet beneden-sluishoofd liggende spoorwegbrug van den Oosterspoorweg, bare oorspronkelijke bestemming
van brug voor gewoon verkeer zal vervullen, en de Oosterspoorweg over de eigenlijke spoorwegbrug voor do
sluis zal rijden.
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als ook deze open staat, is zeker minder bezwarend te acbten dan drie sluizen, waarvan
er, als geschut moet worden, stellig twee gesloten zijn, iets dat op den oostelijk gerigten
weg onmogelijk is.
Het bezwaar dat hij een kilometer meer vordert (3) om nit de Waal bet Noordzeekanaal
te bereiken dan langs den weg door de stad het geval is, wordt, als niet reeds het minder
aantal kunstwerken dit doet vervallen, zeker geheel weggecijferd door het aanbieden van
hetzelfde ruime kanaalprofil over de geheele lengte, tegenover de slechts 30 M wijde
(jraclit, die op den Stadsweg wordt aangetroffen.
Op grond van het bovenstaande is, met hehoud der doortrekking van het kanaal tot in
den Amstel, de Oostwaartsehe ombuiging naar Zeeburg boven de verbetering van den weg bangs
den Amstel en door de stad te verkiezen.
Deze meening wordt niet alleen niet gedeeld, maar zelfs sterk bestreden, door den ontwerper van het kanaal naar Gorinchem dien de Commissie, alvorens liaar besluit vast te
stellen, gemeend heeft te moeten raadplegen over den weg dien hij de meest gewenschte
verbinding acht.
Toen hij zijne brochure schreef meende hij dat, de grootste Rijnschepen 8 M. breed
en 62 M. lang waren (pag. 15 der brochure). Daarom schreef hij op pag. .22 dat »de
» oplossing der kwestie hoe de vaart door Amsterdam moet worden ingerigt om de Rijn» schepen te brengen naar het Entrepdtdok en naar het IJ geen overwegende moeijelijkheden
» oplevert. ”
Die oplossing »beho.ort eigenaardig tot de zorgen der gemeente die overigens ook de
» kosten daarvan zou te dragen hebben. ”
Voor de verdedigingsvaartuigen, die 16 M. wijde kunstwerken vereischen, achtte hij
dat het welligt raadzaam zou zijn een afzonderlijken weg om de west, langs ylmfe^-xS'cAwzkelkanaal en Kostverlorenvaart naar het IJ te zoeken en op Staatskosten te maken.
Nu het hem gebleken is dat de grootste Rijnaken 76 M. lang en 9.80 M. breed zijn
(pag. 7 van het rapport van 30 November 1877 dezer Commis.sie) zoodat de weg door de
stad voor de Rijnvaart toch groote veranderingen moet ondergaan, acht hij het in de
brochure geopperde denkbeeld, van het maken van een afzonderlijken weg voor de verde¬
digingsvaartuigen, te moeten laten varen. Blijkt het thans dat de weg door de stad ten
behoeve der Rijnvaart moet verruimd worden, dan moet die zijns inziens tevens voor de
verdedigingsvaartuigen worden ingerigt.
Hij acht evenwel voor die inrigting volstrekt niet alle werken noodig die hierboven voor
een verbetering van den weg door de stad zijn genoemd.
Hij gaat van het standpunt uit dat, wannder een vaartuig de sluis is doorgevaren die
het in de onmiddelijke nabijheid van Amsterdam, op den boezem van het tusschenpoldertje
of op het Stadswater brengt, dit vaartuig geacht mag worden zijn bestemming bereikt te
hebben. De verdere voortbeweging naar de Handelskade in het Noordzeekanaal, naar het
bestaande of naar het nieuwe Entrepdtdok in de Stads Rieflanden, behoort volgens hem niet
meer tot de kanaalvaart. Als het vaartuig er maar komen kan is liet voldoende. Welken
(3) De oostwaartsehe omieiding is zeven kilometer lang, en komt in het kanaaltrace tusschen het ide en 5de
kilometerpunt van de Amstelsluis geteld; van de Waal tot het eind der omieiding is het kanaal dus 625/4 stel
63 kilometer lang.
De Amstelsluis is op 60 kilometer van de Waal gelegen . en door de stad gemeten op 2 kilometer van de
Oosterdohshds, zoodat het kanaal van de Waal tot in het Hoordzeekanaal door de stad, 62 kilometer lang is.
Welligt dat hij eene uitvoering van dit ontwerp eene rigtmg, die na het passeren van den Rhijnsjioormeg nahii
Sarmelen zich direct oostwaarts op den hoek van den Watergraajsmeerpolder rigt. nog eenige verkorting zal
blijken te geven.
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iijd liet iioodig’ lieeft om in Amsterdam zijn los- eii liiadplaats te bereikeii is geheel secuii(lair. Eenmaal in de stad, is bet vaartuig gelijk te stelleii met een goederenwageii op een
stationseniplacement
Zoo geschiedt ook de beweging van de talrij'ke vloot binnen Rotterdam en in de havens
<lezer stad; zachtjes aau veidialende en omhalende, komen de vaartuigen op de bun aangevezen ligplaatsen. Wat in Rotterdam kan geschieden en geschiedt, moet ook bier voldoende
zijn. Daarom behoeft in de stad geen enkele binderlijke hoek te worden afgesneden, als de
grootste schepen er inaar inpassen en met verbalen er om been kunnen komen. Daarom boboeft in de bestaande Amstelsluis, in de Rapenburgersluis , in de bruggen niet meer dan een
opening te zijn, mits die slechts 16 M. wijd zij.
De kosten van zijn ontvverp mogen derbalve alleen verhoogd worden met hetgeen gevorderd wordt om de kunstwerken van de stad op 16 M. wijdte en de sluizen op de bijbelioorende lengte van 80 M. te brengen.
De scheepvaartbeweging zelfs langs een zoo gebrekkigen weg door de stad, zal minder
oponthoud ondervinden, naar bij meent, dan op bet oostelijk gerigte verbindingskanaal
wordt veroorzaakt, door de twee spoorwegbruggen waarover bet gebeele binnen- en buiteiilandscbe verkeer plaats beeft.
En wat de spoorwegbrug voor de Oosterdohsluis betreft, waarover boofdzakelijk alleen
de geregelde personentreinen, die ook over de beide andere spoorwegbruggen passeren, been
rijden, deze binder! op den w^eg door de stad veel minder, omdat tal van vaartuigen reeds,
\ dor dat zij die brug bereiken, op bunne besteinming zijn gekomen in bet bestaande Entrepdtdok, of in de andere havens en dokken der stad; want al maakt men een nieuw Entrepdtdok,
de ontwmrper ziet daarom bet oude nog niet zoo dadelijk verlaten, evenmin als de overige
los- en laadplaatsen in de stad.
Hij meent dus dat bet verre de voorkeur verdient, de nieuwe Amstelsluis in te rigten
ills de kanaalsluizen; in de Amstelbruggen en Amstelsluis een doorvaartopening te maken
wijd 16 M.; evenzoo de bruggen over de Ileereugraclit en dx Rapeuburgersluis
van 16 M. wijdte te geven. Zelfs acht bij op de IleerengracM bij bet kleinere profil eene
brugopening van 16 M., boven twee openingen te verkiezen, daar men de regeling van
bet scheepvaartverkeer dan beter in de band beeft. Op deze wijze is zoowel de dienst voor
de Rijnschepeu als voor de landsverdedigingsvaartuigen, die regt bet Marine-etablissem'ent
kunnen invaren , zijns inziens voldoende verzekerd, wanneer daarbij een beboorlijk politietoezigt op de vaart wordt gebouden.
Tijdens de uitvoering dezer verruimingswei-ken zal de weg door de St. Anthoniesluis voor
scbepen met staande mast, bruikbaar inoeten gemaakt worden, waartoe de vaste brug
+ijdelijk beweegbaar te maken.
De Commissie acht dit standpunt waarvan de beer W.vldoep uitgaat, een minder juist
standpunt bij bet ontwerpen van een verbinding tusschen bet noordelijk uiteinde van bet kanaal
en liet Noordzceluuiaal, en dit te minder, wanneer men let op bet standpunt waarvan bij
bet ontwerpen van bet overig deel van bet kanaaltrace is uitgegaan.
Daar zijn bet de eischen der exploitatie die vddr alles de keuze der rigting bepalen.
.-Van den in § 6 van ons rapport vermelden eiscb, dat men een vast tijdsverloop voor den duur
der reis vooraf moet kunnen bepalen, wordt in bet geheel niet meer gedacht. Het aantal
rduizen en dat van de bruggen voor gewoon verkeer, docb met beperkte openingstijden,
blijft niet tot een onvermijdelijk minimum beperkt. Moet een vaartuig, komende uit de
Waal te Gorhichem , of uit de Lek te LangeraJi, over de laatste 2 kilometer door den beschreven naauweii waterweg door de stad, waarmede de ontwerper tevreden is, heengeleid

13
Avorden, dan is het onmogelijk dat met eenige, zekerheid bepaald worde, biniien hoeveel
tijd het de, op een vast tijdstip vertrekkende zeestoomboot in het Noordzeekanaal kan bereiken.
Verder gaat de A'ergelijking met Rotterdamsche toestanden niet geheel op, en wel omdat
hier binnen de bestaande Amstelsluis volstrekt niet dadelijk de ligplaatsen aauvangen , doch,
met name de Ileercngracht, slechts als een doorvaartweg , een gedeelte kanaal, moet beschouwd worden, waarin geen schip los- en ladingsplaats mag zoeken of vinden. Te
Rotterdam daarentegen strekken zich de los- en laadplaatsen van de rivier, waar zij op
stroom beginnen , tot in elk deel der havens onafgebi’oken nit. De los- en laadplaatsen
in de havens zijn daar niet door een ettelijke honderd meters langen verbindingsweg van
de rivier — het punt van aankomst — gescheiden, zooals te Amsterdam het geval is voor
een op den Amstel aankomend vaartuig.
Ook wordt bij de bestrijding van het oostwaarts gerigte verbindingskanaal door den
ontwerper geheel over het hoofd gezien , dat door het in ieder geval doortrekken van zijn
kanaaltrac6 tot in den Amstel, dat tot het stelsel der Commissie uitdrukkelijk behoort, de
weg door de stad voor de Rijn- en Vmnenlandsclie vaart met schepen van 8 M. breedte,
en bij verandering der Iloogesluis met schepen van 8.50 M. breedte, toegankelijk en
bruikbaar blijft. Het bestaande Entrepotdok, de bestaande los- en laadplaatsen in de stad
zullen , de Commissie is het gelieel met den ontwerper eens, niet dadelijk verlaten worden.
Door den kanaalaanleg en het makeii van het oostelijk verbindingskanaal worden zij echter
veel geinakkelijker bereikbaar voor schepen van de genoemde toch altijd aanzienlijke afmetingen dan thans het g-eval is.
Wat is er dan tegen om voor de verdedigingsvaartuigen en de groote Rijnscliepen de oostelijke
ombuigiug te maken ? Zal dan voor die, het oponthoud der twee spoorwegbruggen zoo
overwegend zijn en niet ver overtroffen worden wanneer de geheele, en naar te wachten
is toenemende, seheepvaartbeweging door een naauwen weg door de stad geleid wordt ?
Is het dan niet verkiesselijk voor de op een kanaal bijeengebragte scheepvaart van Rotterdam
en van den Rijn, nabij het altijd drukkere eindpunt, twee wegen beschikbaar te hebben ?
Ten einde aan de beschouwingen van den heer Waldoep alle regt te doen wedervaren
en daaraan al den invloed op het besluit der Commissie toe te kennen, waarop zij, komende
van die zijde, geacht mogen worden aanspraak te liebben, is eene globale raming opgemaakt
van hetgeen gevorderd wordt om op den weg door de stad alleen de volstrekt onmisbare
verruimiugen te maken , zooals die hierboven door hem zijn opgegeven.
Die globale raming bedraagt:
Wijziging en uitbreiding van het project van Aq niemoe Amstelsluis, wevhovL'wmg'^a.'a AeAmstelen Rapeniurgersluis en tijdelijke inrigting van de St. Antlioniesluis . ... i 9,29 000.
Verbouwing van de Hoogesluis, de Magere Irug en vier bruggen over de
Heerengracht.»
Vermeerderde bediening , onvoorzien , enz.»

Te zamen.

.

761 000.
180 000.

f 1 870 000.

Eene raming van kosten voor de werken, door ons noodig geoordeeld, en hiervoren
vermeld , opdat de waterweg door de stad wel niet gelijk aan , maar toch in overeenstemming zij met het overige kanaalproject, is niet opgemaakt, daar die weg, zooals ter plaatse
uiteengezet is , onuitvoerbaar geacht Avordt.
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Van Let oostwaarts ombuigende verbindingskanaal is eene globale raming gemaakt, die
als Bijlage V hierbij gevoegd is. Zij bedraagt:
Onteigeningeii...f 525 000.
Ingraving en ophooging.» 261 000.
Vergraving , dijkaanleg en aanplemping in bet Nietiwe Dief.» 455 000.
Eene kanaalsluis , eene syphonsluis , eene zeesluis en eene keersluis, benevens
tijdelijke afdammingen.
Verlegging van 500 M. zeedijk met steenglooijing bekleed, en vergravingen
in de Stads Rietlanden.» 252 000.
Twee dubbele ijzeren draaibruggen voor gewoon verkeer, benevens twee dubbele ijzeren spoorwegbruggen, twee doorlaatbruggen in bet Nieuwe Diep . .

» 568 000.

Oevervoorziening langs de kanaaldijken.»

53 900.

Grondduiker met plaatsen.»,

4 900.

Te zamen.

.

. f 3 814 800.

Onvoorzien, hardmaken van dijken, enz. ongeveer 4°/^ .........

155200.

Totaal bedrag . f 3 970 000.
Na al bet aangevoerde ernstig overwogen te bebben , en met de wetenschap dat de omleidiug naar Zeeburg f 2 100 000. meer zal kosten dan bet verscbaffen van een doortogt
(geen waterweg) door de stad, meent de Commissie haar oordeel te moeten blijven bandbaven dat, met doortrekking van bet trace tot in den Amstel, en derbalve behoud van
den bestaanden weg door de stad , een verbindingskanaal naar Zeeburg, als hiervoren omschreven is, in de gegeven omstandigheden de meest geschikte verbinding is, tusschen bet
noordelijk einde van bet kanaal en het Noordzeehanaal.
Alleen door den aanleg van dat verbindingskanaal zal het kanaal van Rotterdam en
Gorinchem naar Amsterdam gebeel aan zijne bestemming voldoen.
Bij dit oordeel heeft de Commissie rekening gebouden met de bestaande en met de ge¬
beel of gedeeltelijk reeds uitgevoerde ontwerpen van het gemeentebestuur, zoodat eventuele
wijzigingen daarin, of aanmerkelijke vertraagde uitvoering daarvan, op rigting en kosten
van bet verbincbngskanaal grooten invloed zullen kunnen bebben.
Amsterdam, 13 Januarij 1878.
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