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September 1860 uitgebragt verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk besluit
Tan 1 Junij 1858, en dat dus de droogmaking zich uitstrekt van de ’s Gravelandsche tot
de Tienhovenscbe vaart, tusschen welke grenzen ook bet Horstermeer is gelegen.
Het kanaalvak Weesp-Eemnes zal dus vermoedelijk slechts ter boogte van Ankeveen ^
door bet noordelijkste deel der plassen in ds rigting van bet Westen naar het Oosten loopen , en verder de hooge gronden van Hilversum en Laren doorsnijden om de Eem te
bereiken.
Er bestaat dus, nit een waterstaatkundig oogpunt, "weinig of geen verband tusschen
de gewijzigde kanaalrigting en de droogmaking der plassen beoosten de Vecht, en beiden
kunnen als op zich zelf staande zaken beschouwd worden.
De hoofdkwestie bij de beoordeeling van het door den heer JAgee gedaan verzoek is,
of de Regering bereid is om aan eene naamlooze vennootschap concessie te geven, tot uitvoering en beheer gedurende 60 jaren van een -werk van zoo algemeen nut en internationaal belang als het van Amsterdam naar den Boven-Rijn te maken kanaal is, en uit
te keeren eene bijdrage, die gelijk staat, zoo niet geheel dan toch grootendeels, met de
betaling van alle gelden vereischt tot aanleg en onderhoud van het kanaal in den meest
uitgestrekten zin, terwijl bovendien de Staat geheel voor zijne rekening neemt de kosten,
gevorderd tot aanleg der werken in het belang van ’s Rijks verdediging.
Wij veroorloven ons de opmerking dat de ondervinding, opgedaan bij den aanleg van
soortgelijke werken in Nederland, van dien aard is, dat de uitvoering van het Amsterdamsche Rijnkanaal van Staatswege ons verre verkieslijk toeschijnt boven die door eene
naamlooze vennootschap, en althans zeker onder voorwaarden van finanti6len aard, als
door den heer Jugee thans verlangd worden.
Naar ons eenparig oordeel is derhalve het verzoek van den heer
liging vatbaar.

Jhgee

niet voor inwil-

De Hoofdingenieurs van den Waterstaat in het ^de, Idde, Me en
8ste district, en mn het rivierieheer,
J. F. W. CONEAD.
Mazel.
DE BeUYN KoPS.
L. J. DU Celliee Mullek.
J. VAN DEE ToOEN.
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ADRES.

Geeft reverentelijk te kennen Johanxes Godtlieb Jugbr , notaris te Amsterdam:
Dat op de gronden en motiven door den adressant aangegeven in de toelichting (bijlage 1)
van een ontwerp-concessie (bijlage 2), welke hij de vrijheid neemt hierbij over te leggen,
naar zijne bescheidene meening, op de daarin voorgestelde wijze de verbeterde gemeenschap
van de hoofdstad en de Noordzee met Duitschland bet spoedigst zou kunnen worden verkregen;
Dat de adressant overtuigd is dat bij ernstige overweging van
welwillend overleg, bet ontwerp , zooals bet daar ligt, betzij
voor nitvoering zal blijken vatbaar te zijn, en wel op eene wijze
minst bezwarend, tevens van bet meest veelzijdig algemeen nut

de zijde der Regering en
met of zonder wijziging,
die voor de scbatkist bet
zou kunnen zijn;

Dat de adressant bereid is, de aanzienlijke kosten, die uit artikel twee der ontwerpvoorwaarden voortvloeijen, al dadelijk te zijnen laste te nemen, en tevens zoodra bet plan
zal zijn vastgesteld en de voorwaarden der concessie in verband daarmede definitief geregeld zullen zijn, alvorens die, zooveel noodig, aan de wetgevende magt zullen moeten
worden onderworpen, bet bewijs te leveren dat de geldmiddelen voor de uitvoering benoodigd, verzekerd zijnWeshalve de adressant eerbiedig de vrijheid neemt Uwe Excellentien te verzoeken, dat
hem van de zijde van Uwe Excellentien de ontvangst van het tegenwoordig ontwerp-con¬
cessie en het onderwerpelijk verzoek worde medegedeeld en daarbij de verzekering worde
gevoegd, dat, indien het, zooals het daar ligt, hetzij met of zonder wijziging, voor uit¬
voering vatbaar wordt geacht en de Regering genegen mocht zijn die uitvoering te bevorderen, hem, adressant met uitsluiting van anderen, eene concessie zal worden verleend.
Amsterdam, 21 Augustus 1879.
Van Utoe Excellentien de zeer gehoorzame dienaar,
J. G. JaGEE.

Aan
Ilwnne Excellentien de Heeren Ministers
van Waterstaat, Handel en Nijverlieid
en van Financien.

Sclieepvaart-Kaiiaal

AMSTERDAM naar DUITSCHLAND.

1.

Memorie van Toelichting.

2.

Ontwerp-Concessie.
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MEMOKIE VAN TOELICHTING.
OITWERP-GOICESSIE voor een SGheepvaart-kanaal Tan Amsterdam

naar Duitscliland.
Na de voltooijing van de Doorgraving van Holland op zijn Smalst, waarvoor bij ’sKonings
beschikking van 5 December 1861 , n°. 2 , aan den ondergeteekencle concessie werd verleend en waardoor alzoo de nieuwe gemeenschap van Amsterdam met de Noordzee volgens
dat ontwerp werd tot stand gebracbt, is de aandacht algemeen met steeds klimmende belangstelling gevestigcl geworden op bet verkrijgen eener betere communicatie te water
van Amsterdam met Duitschland.
In de zitting van den gemeenteraad van Amsterdam werd, reeds jaren geleden , door
den ondergeteekende op die omstandigheden gewezen.
De poging door de Regeering beproefd om eene verbeterde gemeenschap te water met
Duitschland tot stand te brengen , mocht de noodige medewerking van een deel der Wetgevende Macht niet verkrijgen.
Een streven om op een anderen grondslag daartoe te geraken, schijnt thans kans tot
welslageu aan te bieden.
Van daar de tegenwoordige aanvrage om bij wijze van concessie met beperkte geldelijke medewerking van de schatkist, landaanwinning en landverbetering, bet tot stand
komen van een’ betere communicatie te water met Duitschland te verzekeren.
Het bestaand Regeeringsplan is daarbij gevolgd en is er alleen slechts voor zoover wat de
■richting van het kanaal betreft, afgewekeii, als voor de thans aangenomen economic noodig is.
Zich te Amsterdam aansluitend door de Stadsrietlanden , wordt van nabij Weesp thans
voorgesteld eene richting zooveel mogelijk rechtstreeks naar den Eem , in plaats van met eene
bocht via Muiden en Naarden. Voorts is nu aan het ontwerp verbonden eene landaanwin¬
ning , bij de vroeger reeds voorgestelde landverbetering, die reeds daardoor alleen de zaak
geschikt maakt om door de bijzondere nijverheid met Staatshulp te worden ondernomen ,
doch waardoor tevens de jaarlijksche lasten, die door de schatkist zouden moeten worden
geleden , aanzienlijk worden verminderd , en eene bron van inkomsten in het leven geroepen,
die vroeger geheel ontbrak.
Het algemeen nut en voordeel van de aanwinst van ongeveer vijf duizend hectaren
goeden grond in het welvarend centrum des lands , behoeft geen betoog.
De droogmakmg der plassen heoosten de Veclit werd buitendien vddr 20 jaren reeds door
eene gemengde speciale Staatscommissie aanbevolen en sedert door de meest bevoegde technische, lokale en provinciale autoriteiten ten sterkste ondersteund.
De bezwaren in het belang der defensie, laatstelijk door den Minister van Oorlog de Roo
VAN Aldeewereld oj) dcu voorgrond gesteld, ofschoon door vele zijner voorgangers niet
gedeeld , tegen de droogmaking der plassen op zich zelf, vervallen bij dit ontwerp.
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Het'nieuwe kanaal door de droog te maken groiiden geeft een water-reservoir in de onmiddehjke nabijheid, dat afgescheiden van den invloed van bet geheele kanalisatie-plan
op de defensie, een geheel nieuwen toestand schept.
By de finantiegle organisatie waardoor eene kapitaal-formatie tot ruim twintig millioen
gulden ter beschikking der onderneming is aangenomen, is party getrokken van hetgeen
de ondervinding by de uitvoering der concessien voor de doorgraving van Holland op ziin
K?malst en der O.-L spoorweg*eii in de praktijk heeft opg’eleverd.
De bepaling waarbij de eigenaren van de door irrigatie en den nieuwen waterweg doer
bun bezittingen aanzienlijk in waarde te verbeteren grond, duizendtallen van hectaren in
(jelderland en Utrecht thans byna inproductief, tot tijdelijke afstand van een deel hunner
meerdere voordeelen worden aangewezen, is allezints billijk.
Zij houdt trouwens op zoodra de Staat zelf niet meer geldelijk bijdraagt voor de
onderneming.
Deze belasting eener landverbetering in andere landen bestaande en in Italie bij de wet
Bonificatione genoemd, introduceert trouwens in onze wetgeving een beginsel dat in andere
gevallen , ook als eene meerdere bron van inkomsten voor de schatkist zonder ernstig bezwaar der schuldpligtigen , in de Staatshuishouding nuttig kan zijn. Bit laatste moge ook
gelden ten aanzien van de bepaling van vrijdom van proportionele regten w^egens eigendoms-overgang, die in casu in bet welbegrepen, ofschoon niet onmiddellyk belang is van
de schatkist. Wordt inmiddels, gelijk te verwachten is, de vrije vaart op bet Noordzeekanaal verkregen, en is de vaart tusschen Amsterdam en den Eijn kosteloos, dan zullen
eerlang onze koloniale producten , door Nederlandsche havens naar Duitscbland, zonder
ongelden worden vervoerd en aan de grootste consumenten onder gelijke condition van
aanvoer verstrekt, als waren zij rechtstreeks in de Duitsche havens geleverd.
De voordeelen die de natuur aan Nederland schonk door zijne ligging en die door de
werken van'de kunsten des vredes en eener ware handelspolitiek werden verhoogd, zullen
door geheel Midden-Europa worden genoten, alsof onze zeehavens en groote waterwegen
tot haar eigen en vrij stroomgebied behooren.
De ondergeteekende heeft zich de overtuiging verschaft dat, wordt de concessie hem op
de algemeene__grondslagen van het ontwerp verleend , de geldmiddelen voor de uitvoering
beschikbaar zijn, mits de gunstige beslissing niet worde vertraagd en althans in hetaanstaand zittingsjaar, door de Wotgevende Magt een eindoordeel zal zijn uitgesproken
waartoe bij ernstigen wil om de zaak binnen vijf jaren tot stand te brengen, naar ziina
bescheiden meening alle voorafgaande noodige gegevens thans aanwezig zijn.
Amsterdam, den 21sten Augustus 1879.
J. G. JaGER.
0
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ONTWEEP-CONOESSIE.

OlJTWEIlP-GOJfOESSIE tot het maken van een Kanaal ter verkinding van Amsterdam met Duitscliland door den BovenEijn en de Greldersche Yallei en daarmede in verband staande
werken, benevens droogmaking van gronden in de plassen
beoosten de VecM.
Krachteus beschikking des Koiiings van den
, wordt mits
^
, behoudens bekrachtilinff door de wet waar deze vereisclit wordt, concessie verleend tot het maken en gedurende
een tiidvak van 60 achtereenvolgende jaren exploiteren van een kanaal, ter verbmding
van Amsterdam met Duitschland door den Boven-Rijn en door de Geldersche Vallei enhet
droogmaken van gronden gelegen in de plassen beoosten de Vecht, en zulks onder de
navolgende voorwaarden en beiingen;
Art. 1.

,

De tegenwoordige concessie heeft ten doel het tot stand brengen van eene doorloopende
nemeens^ap tusschen Amsterdam en Duitschland door den Boven-Rijn met eene droogma¬
king van gronden in de plassen beoosten de Vecht van ruim vijfduizend hectaren.
Art. 2.
De concessionaris is verpligt binnen zes maanden na den datum dezer concessie aan den
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, ter goedkeuriug , in te zenden een uit-y_.
werijr plan van het werk met de noodige teekeningen, profillen en begrooting van kosten, •
benevens eene schets van den tijd en de orde der uitvoering. Bij dit plan worden als de.
o-rondslafen voor de richting van het kanaal aangenomen, het ontwerp door de ingemenrs
van den^waterstaat den 23sten January 1878 aan de Regering aangeboden , behoudens de
navolo-ende wiiziging: het gedeelte, aanvangende in de Rietlanden te Amsterdam, zal
loopen van af of nabij Weesp in de richting van het Horstermeer en van daar in zooveelmoo-eliike regte Bin door de plassen beoosten de Vecht tot aan het m het plan aangewez°en punt bij Eemnes , van waar de rigting wordt hervat van het bovengenoemd ontwerp.
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Art. 3.
Na de goedkeuriiig van het plan , in het vorig artikel bedoeld , biedt de concessionaris aan
den Minister van Waterstaat achtereenvolgend ter goedkeuring aan de bestekken van al de
nit te voeren werken met de noodige teekeningen van de onderdeelen.
Art. 4.
De Minister van Waterstaat is bevoegd, na den concessionaris te hebben gehoord , in
de ter goedkeuring ontvangen plannen, leekening, profillen en bestekken de noodig geoordeelde wijzigingen te brengen, zonder evenwel iets voor te schrijven , dat strijdig zoude
zijn met de voorwaarden , onder M'elke de concessie verleend is.
Art. 5.
De concessionaris is verpligt het kanaal, uitwatering, irrigatie en andere werken van
dien aard op de in het plan vast te stellen afmetingen te onderbouden , voor zoo ver de
verplichting daartoe niet op anderen wordt gelegd.
Art. 6.
Al de tot de concessie behoorende werken, welker afmetingen niet in bet plan zijn vastgesteld , moeten mede ten alien tijde in voldoenden en veiligen staat w’orden onderbouden
en bediend, alles ten genoege van den Minister van Waterstaat.
Art. 7.
De concessionaris is bevoegd een elect ro-magnetiscbe telegraaf op te rigten, onder de
voorwaarden bij de wet bepaald.
Art. 8.
Op de behoorlijke uitvoering der werken, zoowel van eersten aanleg als van onderboud,
wordt onverminderd de bepaling van art. 21 , van Regeringswege, toezicht gehouden op
zoodanige wijze, als door den Minister van Waterstaat zal worden bepaald.
De kosten van dit toezigt komen ten laste van den concessionaris en worden door den
Minister van Waterstaat geregeld.
Art. 9.
Zoodra de concessionaris, naar bet oordcel van den Minister van Waterstaat niet behoorlijk
voldoet aan zijne bij de artt. 5 en 6 aangeduide verplichtingen kan de Minister daarin ten
koste van den concessionaris doen voorzien.
De Minister kan zich in bet bezit stellen van de daartoe benoodigde, den concessionaris
toebehoorende voorwerpen , die op of nabij de betrokken werken mochten voorbanden zijn.
Hetgeen krachtens dit artikel ten koste van den concessionaris is uitgegeven, gaat boven
elke andere schuld der onderneming.
Art. 10.
De concessionaris i» verplicbt om met de besturen der waterscbappen en gemeenten ,
welker belangen bij de onderneming betrokken zijn, deswege overeenkomsten aantegaan.
Indien , door verscbil van gevoelen, bet aangaan der overeenkomsten mislukt, beslist
de Minister van Waterstaat of de Minister van Financien , behoudens de gevallen , waarin
de beslissing krachtens de wet op eenige andere wijze behoort te geschieden.
2

10

Art. 11.
Voor zoover particulieren in hun middelen van gemeenschap of van waterloozing of wel
in soortgelijke andere belangen door of ten gevolge der onderneming mochten worden benadeeld, zal de concessionaris daarin moeten voorzien, door bet maken van de noodige
werken of door bet verleenen van scbadeloosstelling, ten genoege van de betrokken Gedeputeerde Staten.
Bij verscbil van gevoelen beslist de Minister van Waterstaat, beboudens de gevallen ,
waarin die beslissing, krachtens de wet, op eenige andere wijs beboort te gescbieden.
Art. 12.
Het gebruik van bet kanaal is vrij en kosteloos; beboudens bet door den Koning vast
te stelleii politiereglemeut.
Art. 13.
Bij de openstelling van bet kanaal komt in werking een door den Koning vast te stellen
reglement van politie op het gebruik dier werken.
Daarin worden bepalingen opgenomen omtrent bet doen van spuiingen.
De concessionaris is verplicbt, uiterlijk zes maanden vddr de openstelling, een ontwerp
van zoodanig reglement aan den Minister van Waterstaat in te zenden.
Art. 14.
Bij den aanleg en de exploitatie van het kanaal mag geeu binder worden toegebracbt
aan den aanleg en de exploitatie van spoorwegen over of in de richting van bet kanaal.
Wederkeerig zal de aanleg en exploitatie van spoorwegen niet aan de kanaalonderneming binderlijk mogen zijn.
Art. 15.
In het plan bij art. 2 vermeld , worden aangewezen de gronden of wateren , waarvan de
indijking , droogmaking of gebruik ten bate der onderneming , beboudens een ieders regt, aan
den concessionaris wordt vergund.
Voor zoover die gronden of wateren aan den Staat behooren, worden zij kosteloos aan
den concessionaris afgestaan. De aanwijzing der aldus afgestane gronden , met de afbakening
der grenzen, geschiedt gemeenschappelijk van wege den Minister van Financien en door
den concessionaris, met dien verstande dat de Staat in geen geval tot eenige vrij waring te
dezer zake zal gebouden zijn, en dat de kosten dier aanwijzing en afbakeninggeheel ten
laste van den concessionaris zullen zijn.
De bijzondere plannen van de indijkingen en droogmakingen, met de daarbij in acht te
nemen bepalingen worden, op voordracbt van den concessionaris, door de Ministers van
Waterstaat en van Financien vastgesteld.
Art. 16.
De kosten , welke ten gevolge van den aanleg der werken in bet belang van ’s Rijks
verdediging geeiscbt worden, komen ten laste van den Staat.
Art. 17.
De aanleg en exploitatie van wegen, spoorwegen en kanalen, verandering van in- en
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uitgaande recliten als anderzints, geven aan den concessionaris geen reclit op sehadeloosstelliug, behoudons ingeval van gewone onieigening.
De concesslonaris is bevoegd jaarlijksch gedurende de exploitatie der concessie, zoo lang
de uitkeering van den Staat, volgens art. 23 duurt, eene recognitie te helFen van de eigenaren der landen , die rechtstreekscb door de uitvoering van de werken, in deze concessie
bedoeld, landverbetering ondergaan. Deze recognitie bedraagt de helft van de vermeerderde
jaarlijksche opbrengst dier landen sedert den datum dezer concessie.
De waardeschatting geschieit door 3 deskundigen , een door den concessionaris, een door
den belanghebbenden en de derde door de beiden alzoo gekozen te kiezen. Bij verschil ook
over de keuze dezer derde deskundige geschiedt de benoeming op verzoek van de meest
gereede partij door de arroudissements-regtbauk, in vvelks gebied bet goed ligt.
De opbrengst dier recognitie wordt, voor zoover zij niet strekt voor bet onderboud der
werken , besteed tot amortisatie van aandeelen of obligation der vennootscbap.
Art. 18.
Tot waarborg voor de goede uitvoering der werken en de getrouwe nakoming van alle
door den concessionaris op zich genomen verpligtingen, worden verbonden :
Een kapitaal van vijfmaal bonderd duizend gulden.
De storting van dit kapitaal gescbiedt in geld of in Nederlandscbe Staatseffecteu met de
onverscbenen coupons en de coupon-bladen, in twee gelijke bedragen in twee acbtereenvolgende jaren.
De eerste termijn groot f 2.50,000 verscbijnt binnen eene maand na goedkeuring der
statuten , in art. 20 bedoeld.
Van bet gestorte geld wordt geen intrest betaald.
De verscbenen coupons der effecten worden te zijuer tijd aan den concessionaris afgegeven , wanneer bet blijkt dat bij aan zijne verpligtingen beeft voldaan.
Het kapitaal w’ordt aan den concessionaris ternggegeven, zoodra de drooggemaakte
gronden zijn verkaveld en de overige werken regelmatig w'orden gemaakt in de orde voor
hunne uitvoering vastgesteld.
Art. 19.
Wordt de vereischte goedkeuring bij de wet niet verkregen , of wordt het algemeen nut
der onderneming, met betrekking tot de onteigeningen, niet door de Staten-Generaal
erkend, dan wordt de concessie als niet geschied bescbouwd, zonler dat de concessionaris
daarom regt beeft op eenige scbadevergoeding.
De gestorte waarborggelden of effecten worden in dat geval teruggegeven.
Art. 20.
De concessionaris is verpligt binnen 6 maanden na het afkondigen der wet in art. 19
bedoeld, met inachtneming der op dat stuk bestaande wetten en verordeningen, eene
naamlooze vennootscbap van koophaudel op te rigten, en aan deze de verkregen concessien in baar geheel, zonder eenige wijziging over te doen.
De statuten van die vennootscbap worden vbdr de oprigting onderworpen aan de goed¬
keuring van de Ministers van Waterstaat en van Financien, ten einde de zekerbeid te
erlangen dat daarin uiets voorkomt wat met de voorwaarden der concessie in strijd is en dat
daarbij , voor zooveel noodig , de uitvoering dier voorwaarden op voldoende wijze is geregeld.
Op deze vennootscbap gaan , zoodra zij baar wettig bestaan beeft verkregen, in voile
kracbt over al de regten en verpligtingen, zonder eenige uitzondering, die volgens de
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voorwaardea der concessie aan den coucessLonaris toekomen of op hem rosten , even als of
de concessie onraiddellijk aan haar was verleend.
Art. 21.
Een door den Konhig' aan te wijzen Rijks-commissaris heeft net recht, zoowel de vergaderingeu van het bestuur der vennootschap als van de aandeelheaders bij te wonen en er
eene raadgevende stem uit te brengen.
Daartoe wordt hem van alle vergadertngen, zoo gawone als buitengewone , vooraf kennis gegeven.
Hij heeft ten alien tijle toegang tot da bureaux en de werken , inzage der boeken en
is bevoegd de kas en de geldswaarden, die daarbij aanwazig mosten zljn, te verifieren.
Art. 22.
Een verschil tusschen den Rijks-commLssaris en de directie gerezen, wordt ter kennis van
den Minister van Waterstaat gebragt.
Indien deze het niet in der minne kan verelfenen, dan wordt het verschil onderworpen
aan de uitspraak van drie scheidslieden, 6en te benoemen door den gezegden Minister ,
66n door den concessionaris en 6en door den Hoogen Raad. Hunne uitspraak is in het
hoogste ressort.
Art 23.
Te rekenen van den dag waarop de naamlooze vennootschap is opgerigt in art. 20 voorgeschreven , waarborgt de Staat der Nelerlanden aan de vennootschap eene jaarlijksche
uitkeering van zes honderd vijftig duizend gulden, om door haar uitsluitend te wordeu
aangewend tot uitkeering van dividend en rente op haar aandeelen-kapitaal of op de door
haar te sluiten geldleening en de amortisatie van die kapitalen binnen den tijd van uiterlijk
60 jaren na den datum van oprigting der vennootschap.
Uit de gelden, gedurende den aanleg der werken, overscinetende van de f 650,000 voor
rente of dividend bestemd , wordt jaarlijksch het geheele bedrag door de Directie der Maatschappij afgezonderd tot het formeeren van het amortisatiefonds bedoeld in art. 25.
Art. 24.
De verplichting van den Staat tot het doen van de betaling in art. 23 genoemd , houdt op :
a. Zoodra het kapitaal tot hetwelk de waarborg belrekkelijk is, geheel is ingekocht
of afgelost, en in elk geval zestig jaren na den dag waarop het kanaal ten gebruike is
voltooid.
h. Wanneer de vennootschap de exploitatie staakt of wanneer de concessie door den
Staat in een der gevallen , bedoeld bij art. 30, wordt ingetrokken.

Art. 25.
Jaarlijks, aan te vangen het jaar der voltooijing der werken, wordt met de Regeringhet
bedrag vastgesteld om uitsluitend tot amortisatie van obligatien van leening of van aandeelen
in het maatschappeiijk kapitaal te worden aangewend ten einde onder of tegen pari te
worden ingekocht, of anders k pari, door het lot aan te wijzen, afgelost, en wel tot zoodanig minimum dat bij het einde dor concessie al die obligatien en aandeelen in handen van
het bestuur der vennootschap zijn, om ter vernietiging aan den Staat te wordeu overgegeven.

\
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De daartoe vereischte gelden kunnen gevonder. wordeu uit de bij art. 23 bedoelde uitkeering, uit de opbrengst van vrijwillig verkochte gronden , en bet saldo van recognitie
in art. 17 bedoeld.
Oin de wederuiugifte der volgens dit artikel verkregen aandeeleu en obligatien te voorkoinen , worden zij, van Staatswege, van een stempel voorzien.
Art. 26.
Onverminderd de bepaling van bet vorig artikel, is de vennootschap ten alien tijde verplichttoteene intrekking van hare aandeelen k pari, wanneer de Staat de daartoe noodige
gelden verschaffen wil.
De alzoo ingetrokken aandeeleu worden , behoudens de rechten der eveutuele obligatiehouders, eigendom van den Staat, die deswege de rechten van de houders dier aandeelen
verkrijgt.
De vennootschap kaii zich van de verplichting, in dit artikel opgelegJ., ontslaan , door
den Staat te bevrijden van de verplichting, waartoe deze krachtens art. 23 verbonden is.
Art. 27.
De
tien ,
rente
ming

baton die de vennootschap verkrijgt uit de droog te maken gronden en de recogniin art. 17 bedoeld, worden door haar aangewendtotonderhoudder werken en dividenden winst over de kapitaleu welke tot bestrijding der kosten van aanleg die de onderneboven de kapitalen zal vereischen, die krachtens art. 23 door haar worden genegotieerd.
Art. 28.

De winsten der onderneining na kwijting der lasten van rente en der verplichte amortisatie van leeningen moeten jaarlijks verdeeld worden, als volgt;
In de eerste plants. Inkoop en dividend aan de aandeelhouders, gezamenlijk niet hooger
dan ten bedrage van vier en een half ten honderd van het gestort bedrag der aandeelen.
In de tweede plants. Tien percent van het overschietende, aan degenen die bij de statuten
daartoe zullen worden aangewezen.
Hetgeen meer te verdeeleu valt wordt besteed:
De helft tot buitengewone inkoop of aflossing op den voet van art. 25 en voor de
wederhelft onder de aandeelhouders verdeeld tot zoolang de inkoop of aflossing- niet is volbragt,
waarna zij geheel ten bate ziju der aandeelhouders of die de statuten daartoe aanwijzen.
Art. 29.
De balans en de winst- en verlies-rekening der vennootschap zijn aan de goedkeuring
van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van FinanciSn onderworpen.
Voor dat die goedkeuring heaft plaats gehad, worden deze stukken niet onderworpen
aan de goedkeuring van de aandeelhouders.
Da boeken, registers en verdere papieren der onderneming moeten in de bureaux van
den concessionaris ter beschikking worden gesteld van de boveugenoemde Ministers, of van
degenen, die zij met de opneming der balans enz. belasten.
Indien over deze stukken of over de toepassing dezer voorwaarden geschil ontstaat,
wordt daarover in het hoogste ressort beslist, door drie scheidslieden van wederzijden 66n
en de derde door den Hoogen Raad te benoemen.
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Art. 30.
De concessionaris zal vau al zijne rechten vervallen zijn :
1°. Indien hij het plan met de verdere stukken , in art. 2 genooind , niet blnnen den
aldaar voorg'eschreven termijn aan den Minister van MTaterstaat lieeft onderworpen.
2°. Indien de tot de onderneming’ behoorende werken niet overeenkomstig bet goedgekeurde plan en bestekken eu binnen den daarbij bepaalden tijd worden uitge'voerd, of
indien na eene herliaalde toepassing van het bepaalde bij art. 5 en G , de door den con¬
cessionaris op zich genomen verplicbtingen niet beboorlijk worden nageleefJ.
(

3°. Indien de concessionaris niet voldoet aan de bepalingen van art. 20.
Art. 31.
In geval van vervallen-verklaring wordt de concessie ingetrokken. Het waarborg-kapi1aal, voor zoo ver het niet is teruggeven, vervalt alsdan aan den Staat.
De Staat is bevoegd bij vervallen-verklaring der concessie, de op te richten vennootschap te ontbiuden , en zich te stellen in het bezit van al hare eigendommen , ten einde,
zoo hij het noodig acht, de onderneming in het pnbliek belang en ten bate en schade
van de liquidatie der vennootschap voort te zetten. Hij is gedurende een jaar na de vervallenverklaring bevoegd, zich de geheele onderneming met al hare baten en lasten toe
te eigenen , tegen betaling eener vergoeding als volgt:
a. Wordt de concessie ingetrokken vodrdat het kanaal in exploitatie zijn gebracht, dan
wordt de verkoopwaarde van al de zaken , roerende en onroerende, geschat door drie deskundigen, van weerszijde 6en en de derde door den Hoogen Raad der Nederlanden te
benoemen.
' De Staat betaalt alsdan de door die drie deskundigen geschatte waarde, verminderd met
twintig ten honderd.
Art. 32.
De bepalingen der beide voorgaande artikelen zijn niet toepasselijk , indien de conces¬
sionaris aantoont, dat de vertraging of de staking der werken het gevolg is van een behoorlijk
bewezen geval van overmagt.
De Minister van Waterstaat is bovendien bevoegd, de in die artikelen bedoeldetermijnen
te verlengen , indien hij zulks noodig oordeelt.
De vervallenverklaring heeft dan plants bij het einde van den alzoo verlengden tijclstermijn.
Art. 33.
De concessionaris is niet ontvankelijk, voor welke reden ook, de overmagt in te roepeu,
tenzij hij binnen de dertig dagen na de gebeurtenissen of omstandigheden, waaruit de
overmagt ontstaat, aan den Minister van Waterstaat heeft doen blijken dat die gebeurte¬
nissen of omstandigheden werkelijk bestaan, en zij haren iuvloed hebben doen kennen.
Evenzoo zal het gesteld zijn met daden, die de concessionaris aan Rijksbeambten vermeent to kunnen wijten. Hij zal er geen beklag op mogen gronden, tenzij hij het bestaan
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eu den invloed bij het plegen der daad hebbe doen kennen , of zulks binneu boogstens
dertig dagen bebbe gedaan.
In geen geval zal bij eenige vordering op mondelinge lastgeving mogen gronden.
Art. 34.
De concessionaris wordt bescbouwd in gebreTje te zijn gebleven , de op bem rustende
verplicbtingen te bebben volbracbt, door bet eenvoudig verstrijken der verscbillende daartoe
gestelde termijnen en zonder dat bet noodig zij , daarvan door eenige acten te doen blijken,
mits de vertraging niet aan daden van Rijksbeambten is toe te scbrijven.
Art. 35.
Met de werken mag geen aanvang worden gemaakt alvorens het plan , in art. 2 bedoeld, is goedgekeurd en de eerste termijii van bet waarborgkapitaal gestort.
Bovendien inag met die werken welke, ter beslissing van den Minister van Waterstaat
afbankelijk zijn van de overeenkomsten , in art. 10 bedoeld, niet worden aangevangen,
zoolang die overeenkomsten niet zijn getroffen of daaromtrent, op de wijze bij dat artikel
aangegeven, niet is beslist.
Art. 36.
Alle kosten en recbten op het verleenen, verkrijgen en exploiteren van de concessie
vallende, zijn ten laste van den concessionaris. Vrijdom van registratie- en overschrijvingsregten, wordt gedurende 30 acbtereenvolgende jaren van den datum der wet in art. 19
bedoeld verleend voor alle acten van koop en vonnissen houdende onteigening van onroerende zaken, benoodigd voor het maken van de geconcessioneerde werken en verkoop en
overdracbt der droog te maken gronden gedurende die dertig jaren door opvolgende eige'
naren onder voorwaarden :
Dat de bovenbedoelde acte en vonnissen binnen de daartoe bij de wet bepaalde termijnen
ter registratie en overschrijving worden aangeboden.
Art. 37.
Na afloop dezer concessie is het kanaal van rechtswege, zonder eenige vergoedingeigendom van den Staat.
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ler volcloening aan de ons door Uwe Excellentie gedane opdragt, hebben wij de eer U
hierneveus aan te bieden, eene in overleg met de drie betrokken Arrondissements-Ingeiiieurs J. J. Eoelants, W. J. S. J. Blom en W. H. Hubeecht opgemaakte Nota, bevattende eene beschrijving van de tegenwoordige Keulsclie vaart van Amsterdam naar
Vreeswijk, van den overtogt van de Lek en van den waterweg van Vianen naar Gorinchem,
het Zederikkanaal, met opgave der werken die noodig zijn om deze waterwegen in zoodamgen toestand te brengen dat zij beantwoorden aan de eischen, gesteld voor den ontworpen waterweg tusschen Amsterdam en de Waal, en met mededeeling der bezwai-en ,
zoo van teclmisclien als finantielen aard, welke aan de uitvoering van zoodanige verbetering
zouden zijn verbonden.
De Iloofd-Ingenieurs van den Waterstaat in het 9% 10= en 8= District
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Aan
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid.

Mazel.

DU Celliee Mullee.

N 0 T A 'over de hestaande Keulsche vaart van Amsterdam langs

Utrecht, Vreeswijk, Vianen en Gorinchem, en hare
verbetering.

Hitgewerkte beschrijving.

§ 1. Het Entrepotclok te Amsterdam, gelegeu nabij het noordelijk uiteinde van de
Nieuwe HeerengracM, mag als beginpunt van de hestaande Keulsche vaart beschouwd worden.
Bit dok tocli is het begin- of eindpunt van de reis der meeste Rijnschefen die van Amster¬
dam naar den Boven-Rijn vertrekken of van daar te Amsterdam aankomen.
De hestaande Keulsche vaart strekt van den ingang van het Entrepotdok door de Nieuwe
HeerengracM tot den Amstel. Zij volgt dezen tot de Amstelsluis, en na door deze schutsluis
van het Stadsioater op Amstellands hoezem te zijn overgegaan, vervolgt zij haren weg langs
den Amstel tot nabij den Omval. Hier buigt zij zich oostwaarts om, doorsnijdt den Rhijnsjgoorweg, volgt de Ringvaart van den Watergraafs- of Diemermeerpolder, tot nabij de Ilartsvelderhrug, neemt voor die brug een zuidoostelijke rigting aan, volgt de Weespertrehvaart,
om langs deze, en langs de Gaasp en het zoogenaamd AwaZ JUse^^jdestad JVeesptehereiken.
Na het doorvaren van deze stad gaat zij door eene schutsluis op de Vecht over. In
zuidelijke rigting wordt dit sterk kronkelend beezeinwater gevolgd langs de forten TJitermeer, Hinder dam, de dorpen Nederhorst den Berg, Vreeland, Loenen, 'hei lovt Nieuwerslwis,
de dorpen BreuRelen Nyenrode en B^'euhelen St. Pieters, Maarssen en Zuylen om aan de
uoordwestzijde de stad Utrecht te naderen.
Hier wordt door eene schutsluis, de Weerdsluis, overgegaan op den boezem van den Vaartschen
Rijn. De Singel ten zuidwesten der stad volgende, wordt door de Tolsteeghrug en de spoorwegbruggen van Aen Rhijnspoorweg en Staatsspoorweg
de Jeremie, de eigenlijke FaarfccAe
Rijn bereikt. Langs Jutphaas voert dit water naar Vrees'wijk alwaar door middel van de
schutsluis op de rivier de Leh wordt overgegaan.
Deze rivier wordt in eenigzins schuine zuidoostelijke rigting overgestoken om de voorhaven van de schutsluis te Via7ien, de Wilhelmmasluis, te bereiken. Deze sluis geeft uit de
rivier de Leh tot het Zederikkanaal toegang.
Dit kanaal, dat tot Meerkerk een zuidwestelijke rigting heeft, wordt langs dit dorp en van
daar in zuidelijke rigting tot den Arkelschendam nabij Arkel gevolgd;
Door eene schutsluis wordt hier ter plaatse overgegaan op het benedengedeelte der Binge,
waarlangs Gormchem, en door deze stad en de zich aldaar bevindende schutsluis, de Merwede wordt bereikt.
De als Bijlage I hierbij gevoegde situatie geeft de hestaande Keulsche vaa^'t en het Zede7'ikkanaal aan.
De lengte van dezen waterweg bedraagt ongeveer 84 kilometer, als:
Van het Entrepotdok tot de Amstelsluis.
»

de Amstelsluis tot de sluis te Weesp.
Overbrengen

1 150 M13 200 »
14 350 M.

3
Overgebragt
Van de sluis te JVeesp tot de WcerdsMs te Utrecht.. .

14 350 M.
33 800 »

»

»

Weerdsluis te Utrecht tot de schutsluis te Vreeswijk.

11 800 »

»

» schutsluis te Vreeswijk tot de Wilhelnimasluis te Vio-nen {Lekovergancj
en voorhaven).

850 »

»

»

Wilhelminasluis te Vianen tot de sluis aan den Arkelschendam ...

18 283 »

»

» sluis aan den Arkelschendam tot de Merioede keersluis te Gorinchem

4 753 »

Voor de Merioede keersluis te Gorinchem, de voorhaven tot de Merwede . .

150 »
83 986 M.

Op dezen -waterweg die hoofdzakelijk hestaande boezem- en uitwateringskanalen volgt,
vindt men behalve de rivier de Lek zes waterspiegels, als:
het Stadswater van Amsterdam;
Amstellandsioezem;
de Vecht;
de Vaartsche Rijn;
de Zederiliboezem ;
de Linge.
Daarop worden zeven schutsluizen aangetroffen. In gunstige omstandigheden kan het
Stadswater met Amstellandsioezem, en de Zederikioezem met de Linge gemeen liggen. Het
aantal schuttingen wordt in die gevallen derhalve vijf.
Over den waterweg liggen vier, en als de Staatsspoorweg Dordrecht-Blst gereed is, vijf
spoorwegbruggen. Hiervan liggen er twee te Utrecht aan de Jeremie onmiddelijk naast
elkander.
Verder, zonder die over de sluizen mede te tellen, 36 bruggen voor gewoon verkeer, waaronder vier bruggen te Amsterdam en twee te Utrecht, dus te zamen zes, met beperkte
openingstijden, ten behoeve der spoorwegstations, waartoe zij toegang geven.
Nog worden twee militaire inundatiesluizen, een bij Nieuwersluis en een bij Rotsoord nabij
Utrecht aangetroffen.
De bogten zijn zeer talrijk, waarvan een blik op de situatiekaart een denkbeeld kan
geven. Zijn er bij , die voor een stoomsleepvaart niet hinderlijk mogen geacht worden, een
zeer groot aantal is zoo scherp, dat stoomsleepvaart voor de groote Rijnaken daar langs
zeer bezwarend is, terwijl op die punten gelijktijdig slepen in beide rigtingen onmogelijk
mag geacht worden.
Als de meest hinderlijken komen in aanmerking:
de bogt, eigenlijk hoek, Ileerengracht-Amstel;
de bogt bij den Omval;
de bogt bij de Hartsrelderirug;
de bogt bij JVeesp op de Vecht; ofschoon omdat de schepen hier voor het schutten toch
uponthoud ondervinden, deze bogt niet zoo hinderlijk is als andere bogten;
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de bogt om de vooruitstekende punt van deu BinnematsvelclerjioUer tegenover het fort
Uiternieer;
de bogt om het fort Hinder dam;
de bogt bij de Qlasblazc'i^ tusschen Vreeland en Loenen;
de bogt bij Maarssen;
de bogten beneden Zuijle7i;
de bogt boven de Weerdslnis naar deu Singel; wegeus het schutteu is hier hetzelfde op
te merken als bij die te IVeesp;
de bogt op den Noordwestlioek van Utrecht bij het zoogenaamde Paardenvcld;
de bogten op den Zuulwesthoeli van Utrecht eii bij de Tolsteeggmrt aldaar;
de bogt bij den Door slag;
de bogt bij den Bongcnaar;
de bogten tusschen de Biezen- en Bloemendaalscle Iruggen en bezuiden laatstgenoemde brug;
de bogten, eigenlijk hoeken , bij den Heiko;pper watermolen en bij den Scharpei-wijkschen
luatermolen;
de bogt bij Meerkerk;
de bogten bij den Arlelschen dam.
Wat het profil van dezen waterweg aaugaat, dat is zoo verschillend, niet alleen op de
verschillehde boezemwateren, maar ook op denzelfden boezein dat daarvan onmogelijk eene
opgaaf kan gegeven worden.
Eeu voorbeeld tot toelichting.
Op de Vccht tusschen Utrecht en Weesp heeft, — alles bij een waterstand van 0.40 M.
A.P., — het kleinste profil een bovenbreedte van 13.90 M., een gemiddelde diepte van 1.69 M. en
dus een inhoud van 23.50
, terwijl het grootste profil een bovenbreedte heeft van 96 M.,
een gemiddelde diepte van 3.01 M. en dus een inhoud van 288.96 M^. Het verschil der
breedten bedraagt 82.10 M. ; dat der inliouden niet minder dan 265.46 M-.
Behalve de naauwe xjrofillen in de meeste dorpen langs de Vecht, zijn als naauwste gedeelten van de hestaande Keulsche mart te vermelden , de passage bij Diernerh'ug en sommige
punten van het zoogenaamd Smal Weesp, dat in zijn geheel 2200 M. lang is. De lestaande
Keulsche vaart heeft op deze punten, bij een waterstand van 0.35 M.
A. P. slechts een
profil van 31.50
en 31.8D ,M^. bij 18.80 M. en 19 M. bovenbreedte.
In aanmerking nemende dat krachtens de vigerende politiereglemeuteu iiet grootste toe
te laten vaartuig 7.50 M. breed en 2.10 M. diep mag zijn, en derhalve de dwarsdoorsnede
van het ingedompeld gedeelte ongeveer 14.70 M^. bedraagt, is het duidelijk dat zelfs deze
beperkte grootte der vaartuigen nog te groot is, om twee vaartuigen van die afmetingen
elkander bij ontmoeting op dergelijke punten te doen voorbij varen.
Alleen de diepten waarop de verschillende panden van dezen waterweg gehouden worden ,
kunnen opgegeven worden.
Het Stadswater wordt gehouden op eene diepte van 3 M. — A. P. over eene breedte van
18.80 M., verminderende tot 14 M. op het smalste punt in de Heerengracht.
Zoover Amstellaoidsloezem strekt wordt de diepte van 2.65 M. -p A. P. over. 13 M, breedte

g-ehouden met taluds van 2 op 1. In te smalle gedeelten zijn cle taluds steiler gernaakt, IV2 op 1. — In den Amstel is de bodem ruim 20 M. breed.
Op de VecJit
zooveel mogelijk over 13 M. breedte, de diepte op 2.'65 M. — A.P. gehouden.
Op den VciATtschen Rijn vindt men den bodem op 1.76 M. -f- A.P. zooveel doenlijk over
13 M. breedte.
*
Op de Lek heeffc de diep'e nog geen aanleiding tot bag-gerwerken gegeveu ten behoeve
(ler schepen die de hestaa'ude Keidsclie vaart mogen bevaren , en die zooal.s gezegd is, nergeus
dieper mogen gaan dan 2.i0 M.
De voorhaven te Viaiien wordt gehouden op 0.60 M.
A.P. over 16 M. bodemsbreedte
Het Zederikkanaal en de Linge worden gehouden op 1.75 M. ~ A.P. over 13 il. bodemsbreedt'e, en de voorhaven te Gorinchem over 20 M. breedte op 2 M. ~ A.P.
Waniieer men de laagste sfcanden van de verschillende boezemwateren, waarnaar de
bodemsdiepten moeten bepaald worden , op grond • der waarnemingen aanneemt: ■
voor het Stadswater gelijk Amstellands loezem, op 0.60 M. ~ A.P.
voor de VecM op 0.60 M.
A.P.;
voor den Vaartschen Rijn op 0.48 M. + A.P.;
voor den Zederikhoezem op 0.50 M. + A.P.;
voor de Linge op 0.80 M. + A.P.; (*)
dan volgt hieruit dat, voor het oogenblik afziende van den overgang van de Lek, bij
die standen de vaartuigen om de hestaande Keulsche mart te bevaren geen grooter diepgang kunnen hebben dan 1.90 M., als men slechts 0.10 M. water onder de kiel als noodig
aanneemt.
Die diepgang moet evenwel nog verminderd worden omdat de benedendorpel van de
Weerdsluis te Utrecht op 2.20 M. A- A.P. ligt, en dus bij eene niet zeldzame Vechtsfand
te Utrecht van 0.40 M. -7- A.P.
slechts een diepg-ang van 1.70 M. mogelijk is, als men,
gelijk zoo even, slechts op 0.10 M. water onder de kiel rekent.
Bij een Vechtstand van 0.60 M.
A.P. is slechts 1.50 M. diepgang mogelijk op dit punt.
Ter verklaring van het feit dat er bij die lagere Vcchtstanden wel schepen met iets
grooter diepgang varen , zij hier medegedeeld, dat zij dan over den dorpel der WeerdsMs
worden heengeholpen door plotselinge opening der waaijerdeur in de kleine opening der
Weerdsluis. Op die wijze voor een oogenblik een kortstondige verhooging van den waterspiegel veroorzakende wordt het-vaartuig slepende over den dorpel, daarover heengewerkt.
Noch voor de sluiswerken , noch voor do vaartuigen is zulk eene wijze van handelen voordeelig.
Ten einde het overzigt der kunstwerken oj) de hestaande Keulsche vaart gemakkelijk te
maken volgt hier een staat waarin zij met opgaaf hunner afmetingen voorkomen.

(1) Dit is de stand waarop men de Linge als minimumpeil tracht te liouden. Men sluit bij dat peil de
Steeneiihoeksche kanaalsluis te Gorinchem.
Daar de Mermcdekeeringcn in Gorinchem geen ebdeuren hebben daalt de Linge evenwel door vrlje uitlozing
bij lagere Merwedcstanden tot die standen.
(2) In 1868 stond de Veeht
dan 0.50 M. ^ A.P.

0.

a. 71 dagen lager dan 0.40 M. -p A.P., waarvan 25 dagen zelfs lager
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DER KUNSTWERKEN OP DE BESTAAlSfDE KEULSCHE YAART.

DoorCD

a
a0

vaart
RENAMING.

a

wiidte

Schut
lensrte
in M.

in M.

'o

1

Brug over de Heerengracht

9.00

2

Brug in de Muiderstraat .

9.00

3

Brug in de Weesperstraat

9.00

4

Brug langs den Amstel

9.00

5

Magere brug ....

8.95

6

Amstelslnis.

8.52

7

Hooge sluis (brug) .

8.00

8

Rhijnspoorwegbrug-Omva

8.10

9

Duivendrechtsche brug.

8.50

10

Diemerbrug.

7.75 _

11

Zwaantjesbrug te Weesp

7.78

12

.

te Weesp.

8.16

.

13

Lange brug te Weesp .

7.80

14

Brug te Nederhorst den
Berg.

7.95

15

Brug te Vreeland

.

.

8.60

16

Brug te Loenen .

.

.

8.25

17

Damsluis te Nieuwersluis

9.00

18

Brug te Nieuwersluis .

8.25

19

Brug te Breukelen .

.

8.25

20

Brug te Maarssen

.

.

8.05

21

Brug te Zuylen .

.

.

8.15

22

Roodebrug .

9.35

23

Centraalspoorwegbrug .

9.18

24

Knollebrug.

9.15

25

Steenenbrug of brug in de
Kaatsteeg ....

26

W'eerdsliiis te Utrecht .

.

Dorpel
onder
A.P
m M.

Gekoppelde fundering op
3.70 M. 4- A.P.

52.12

2.81

De grootste opening is
bier vermeld. Eene andere opening van 8.49 M.
wijdte heeft 51.93 M.
schutlengte en 2.91 M.
-J- A. P. dorpeldiepte;
terwijl er nog twee openingen met kleiner afmetingen zijn.

53 en 32
of 85

2.80
2.60

De brug over de sluis
heeft siechts een wijdte
van 8 M.

3.10

Twee zijopeningen ieder
wijd 3.50 M., diep 2.68
M."
A.P.

10.00
8.15

Aanmerkingen.

82.64

2.20
1.76
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Doorg
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pq
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vaart

B E N A MI N G.

wijdte
in M.

27

Oatharijnebrug ....

8.85

28

Willemsbrug

8.90

....

29

PP

Tolsteegpoortbrug.

30

,^3

Ehij nspoorwegbrug (J eremie)

8.20

Staatsspoorwegbrug (

8.00

31

o

C3

.

.
»

)

Inundatiesluis bij Eotsoord

8.20

33

Brug te Jutphaas.

8.70

34

Sliiis te Vreeswijk.

.

.
.

lengte
in M.

8.05

.

67

1.90

76.70

1.76
1.03
0.37

en
87.30

Pi!

57

35

Willielininasliiis te Viaiien .

8.16

en
107

36

Brug in den Hagenweg

.

8.35

37

Brug in den Hooglandscben
weg.

8.35

Brug in den Biezenweg

8.35

38
39
40
41

o
■fP
D

•nD
N

Brug te Bloemendaal

.

.

8.35

Brug te Zwaanskuiken .

.

8.35

Brug te Meerkerk.

.

8.48

Kranebrug .

7.90

43

Brug in den Bazeldijk .

.

8.35

44

Brug te Scliotdeuren.

.

8.25

Sliiis aaii den Arkelschendani.

8.30

42

45

.

.

.

46

Korenbrugsluis.

47

Viscbbrug

.

..

8.35

Peterbrug.

.

.

8.35

48
49
50

D

6C

H

Dorpeldiepte
onder
A.P.
in M.

AanmerMngen.

9.55

32

.

Sehut-

Derde waterkeeriiig iiiakende
met.
de Merwede keerslnls de
schiitsluis.

—

120

10.00

2.29
2.44

10.00
64
10.00

0.80
1.96
2.25

2.50
2.71,2.49

|De te bouwen Staatsspoor¬
wegbrug komt tusschen
deze beide bruggen.
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Een noddzakelijk gevolg van deze, voor de tegenwoordige eischen der vaart kekrornpeii
afmetingen der kunstwerken, en nog veel ineer van liet ongelijke profil en deii kronkelenden
loop van den waterweg is, dat eene stoomsleepvaart op de hcstaande Keulsche mart voor
groote scliepen met veel bezwaren gepaard gaat, zoodat dan ook geen geregelde stoomdeepdienst op die vaart bestaat.
Bij windstilte of bij ongunstigen wind, moeten de vaartuigeii derlialve gejaagd worden.
Laat mem dit aan de particuliere ondernemingsgeest over, dan is de scheepvaart zooars
de onderviuding heeft geleerd , aan onbillijke eischen ten prooi. Wil men de jagerij van
Rijkswege reglementeren, en de jaagloonen bepalen zooals thans gescbiedt, dan doet zich
het zeer verklaarbaar verschijnsel op, dat in tijden van hooge dagloonen voor een paard
met geleider, bet jagerpersoneel voor de scheepvaart niet aanwezig is.
Ten slotte moet bier nog vermeld worden dat tusschen den ingang van het Entrepotdok
aan de IleerengracM te Amsterdaon quAg Menvede , door een vaartuig moeten betaald worden ,
bruggelden, watertollen en sluisgelden.
Het tarief voor vele dezer tollen is ingerigt naar de grootte der vaartuigen.
Ter bepaling van de gedachten omtrent bet bedrag dier heflfiugen zij bet voldoende liier
mede te deelen , dat een vaartuig van 400 ton van 20 centenaars, varende met Bijnpatent,
tusschen Amsterdam en de Merwede moet betalen f 40.05 (').
Een vaartuig groot 400 ton varende op binnenlandscb patent en vervoerende veldproducten
moet voor de reis betalen f 33.31 (')
Vervoert het vaartuig geen. veldproducten dan moet het tusschen Lek en Merwede ook
f 22.60 betalen en derlialve voor de geheele reis f 42.31 *.
Deze opgaven gelden alleen voor bet varen tusschen zonsop- en ondergang. Vaartuigen
die tusschen zonsonder- en opgang sluizen of bruggen passeren betalen voor de meeste
heffingen dubbel geld.
Sommige sluizen zooals de Weerdsltds en sommige bruggen, zooals die te Utrecht over
den Singel, worden van 10 uur ’savonds, tot ’s morgens 5 uur des zomers of tot zonsopgang
in den winter, in het geheel niet geopend.

Opg-ave der werken noodig om de
bestaande Eeulsche
vaartiu overeenstemmingte brengen met
bet ontworpen kanaal
door de G-eldersche
vallei.

§ 2. Het ontworpen kanaal door de Geldersclie vallei zooals dit omschreven is in het
rapport dd. 23 Januarij 1878, litt. A, aan den heer Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, heeft een bodemsbreedte van 20 M., bij de sluizen en bruggen verbreedende
tot 30 M., op een diepte van 3.10 M. onder de voorkomende lage standen der verschillende
panden.
Wederzijdsche beloopen- 2 en 2V2 op 1.
Aan de Waal zooiJvel als aan den Neder-Rijn zijii ruime voorhavens ontworpen.
De dubbele sluizen hebben twee opeiiingen, een van minstens 10 M. wijdte met 100 M.
schutlengte en een van 5.50 M. wijdte met ruim 50 M. schutlengte.
De bruggen hebben twee openingen wijd ieder 11 M.
Er is slechts een boog met een straal van 350 M. beschreven, waarin de bodemsbreedte
met 10 M. vermeerderd is; al de overige bogen hebben grooter straal.
(1)

Van Amsterdam tot Weesp. . f
6.26
„ Weesp tot de Lek. . . „ 12.20
„ de Lek tot de Merwede . „ 22.60
Te zamen.1 40.05

(2)

Van Amsterdam tot Weesp. . f
„ Weesp tot de Lek . . . „
„
de Lek tot de Merwede. „

6.25
14.46°
13.60

Te zamen.f

33.31 *
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De kanaalboordeii zijn kunstmatig' verdedig-d tegen afslag.
Het jji’ofil der kaiiaaldijken in slappe terreiiien is aangenomen zooals dat, in het rapport
van 30 November 1877 door de Commissie tot onderzoek van den waterweg van
naar Gorinchem (ontwerp Waldoei>) is voorgesteld.
Eene vergelijking^ van deze gegevens, met de besohrijving der iestaande KniUclie mart
doet in het oog springen , welk een grooten afstand er ligt tnsschen iietgeen bestaat en
hetgeen men voor een verbeterden waterweg verlang-t.
Zooals in het Vervolg-rapport der Commissie tot onderzoek van het ontwerp Waldoep
van 13 January 1878 is uiteengezet, is het maken van een gbeden weg door de stad^lmsterdam voor de Eijnvaart niet uitvoerbaar.
Men zal dus bij de verbetering van de hestaande Keulsclie vaart oni diezelfde redenen
te Amsterdam het beginjjunt moeten zoekeii in de Stads Metlandcn bij Zeelurg.
Met de bijbehoorende kunst- en aardewerken te Zeciurg, zal men geheel en al het trace
voor het kanaal door de Geldersche mild ontworpen, moeten volgen over ruim 4000 M.
d. i. tot over den Diemen. Daarna met een geleidelijke bogt zuidwaarts ombuigende door den
Overdiemerpolder, wordt do Oostcrspoorwerj haaks doorsneden , om dan met een geleidelijken
boog m zuidoostelijke rigting, de Muider Trekvaart kruissende, door den GemeenscJiapspolder
de Weesper trekvaart te bereiken. Deze wordt door achteruitlegging der kaden verbreed en
gei ectificeerd tot dat de Gaasp bereikt is. Dit water wordt tot de Gehibi'ug gevolgd.
Over dit gedeelte kanaal komen twee bruggen , ben in den weg geuaamd & iTer
een m den weg van Amsterdam naar Muiden. Over de Muider trekvaart moet eene jaagbrug gemaakt worden, eveneeus over de Weespertrekvaart.
De hoek tot invaart van het Gein wordt voldoende afgerond om met een geleidelijke
bogt daarin to kunnen varen, terwijl een nieuwe Geinbrug over het kanaal gemaakt wordt.
Het Gein zelf wordt door achteruitlegging der kaden verruimd, verbreed en zooveel mogelijk
gerectificeerd, althaus de scherpe hogten tot bogten met grooter straal gemaakt.
Met een behoorlijke bogt wordt benoordeu de Velderslaan uit het Gein oostwaarts omgebogen en eene doorsnijding door de liomolen- en Overaatsvelderpolders gemaakt naar den
linker VecJitdijk even boven Nigtevecht.
Aan het begin dezer afsnijding wordt in den Geindijk eene brug over het kanaal gelegd
en eene jaagbrug over het Gein.
^
’
Aan den Vechtdijk wordt eene nieuwe schutsluis gol^uwd om op de Vecht te schutten.
De Oude Vecht wordt dan in zuidwaartsche rigting met rectificering van een hinderlijke
korte bogt, gevolgd tot de scheiding tusschen de Garster- en Iloekerpolders. Met geleidelijke
bogen wordt door eene coujmre door den
en’door boezemland op den linkeroever,
de Vecht bij Overmeer bereikt. Twee jaagbruggen over de Oude Vecht zijn daartoe noodig!
Zooveel als voor het omschreven profil met behoorlijken jaagweg nooclig is wordt de Vecht
van hier, langs de oostzijde van den polder de Nes tot de Kortenhoefsche vaart verbreed.
Twee jaagbiuggen over de Vechttakken om den jiolder de Nes zijn noodig".
lot nabij de kom van het dorp Vreeland is de Vecht ruim breed genoeg voor het beschreven profil. Eenig baggerwerk is hier voldoende.
Juist beueden het dorp bevindt zich een westwaarts vooruitspringende hoek, die afgesneden zou moeten worden, wanneer er eenige kans was om met een, zij het ook eenig-zius
kleiner profil, door het dorp Vreeland te passeeren. Men zou eveuwel zooveel gebouwen
moeten onteigenen dat het beter is beneden het doiyi de vooruitstekende punt niet af te
snijden maar door den Voorhurgschen polder op den linker Vechtoever eene coupure te maken
tot in de breede Vecht boven het dorp. In deze coupure moet eene brug over het kanaal
worden gebouwd.
2
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Bij de GlasMazerij tusscheii Vrcelancl eu Loenen, moet door afgraving' van een hinderlijk
vooruitstekenden punt op don regteroever, een zeer lastige knik in het vaarwater gerectificeerd, of wellig’t eene coupure gemaakt worden.
Bij Lcenen zal eene coupure achter liet dorp op den regteroever noodig zijn oin uit liet
breede gedeelte van de, Veclit beneden het dorp, dit water boven het dorp op een punt van
voldoende breedte te bereiken, zonder een hiiiderlijke bogt te inoeten maken. Over de cou¬
pure moet eene brug, en over de Veclit twee jaagbruggeii gemaakt worden.
De waterweg zal door het fort Nieuwerslwis, met onteigening en afgraving in eon geleidelijken boog kunnen gebragt worden, op het vereischte prolil. De damsluis zal dan
evenwel verwijd moeten worden tot eene met twee openingen ieder minstens 10 M. wijd.
Het bebouwd zijn van de oevers in een krom gedeelte strekt niet tot aanbeveling van
deze rigting. Hier komt bij dat de Veclit een bogt inaakt even beneden Nieuioersluis.
De voorkeur zal derhalve eene afsnijdiug op den regteroever door den Mijndensclienpolder
verdienen , beginnende ongeveer bij den molen van Mijnden tot nabij de Weersluis. In verband daarmede zullen uitgebreide geniewerken, o. a. eene nieuwe inundatiesluis noodig zijn;
over de coupure moet eene brug gelegd, en over
fdJcA# twee jaag'bruggen gemaakt worden.
Den waterweg met een behoorlijk ruim profil door het dorp BreuJielen te brengen is,
wegens het digt bebouwd zijn van de oevers zeer moeijelijk. Ook hier zal eene coupure
op den regteroever die moeijelijkheid moeten doen vermijden.
Onteigening der buitenplaatsen , onmiddelijk achter de aan de Veclit gelegen woonliuizen
zal welligt zooveel aan aankoopsommen en schadeloosstelling voor schadesnijding vorderen ,
dat het de voorkeur zal verdienen de strook langs de Veclit aan te koopen en door af braak
der woonhuizeii van de buitenplaatsen , gelegenlieid te vinden om de bestaande Veclit aan
de oostzijdc te verbreeden. De bogt is zoo flaauw dat er geen bezwaar bestaat dien te volgen.
Over de coupure zou eene brug, en over ffe
twee jaagbruggeii moeten gemaakt worden.
Beneden de uit waterings! uis van den Ilaarrijn begiiit een aantal bogten op de Veclit
waarvan bijv. die om het op den regteroever gelegen Kromivijli, bepaald hinderlijk is.
Moet bij en boven de sluis van den Ilaarrijn de Veclit verbreed worden , eene afsnijding
boven Kromioijli is noodig. Die afsnijding zal op den linkeroever moeten gemaakt worden
meestal door boezemland, gedeeltelijk in den polder de Iloofje Neermatcn.
De Veclit dan volgende tot de uitwateringsluis van de Stadsioeterinij, moet op het laatstgenoeinde punt eene coupure op den linkeroever beginnon, waardoor de bogt en de naauwe
passage door Maarssetiy&fvaG&en wordt.
Na een gedeelte Vecht volgt dan weder eene coupure op den linkeroever, waardoor verscheidene bogten en de passage door Zuijlen worden afgesneden.
Men kan van daar verruimende eu verbreedendo de Veclit volgen tot nabij Utrecht.
Beneden do Roode hrug moet hier eene coupure naar den Vaartsclwi Rijn begiimen.
De passage door de voorstad van Utrecht, door de Weerdshiis, en langs den zuidwestelijken Singel langs de Tolsteeg kan niet verbeterd w'orden zoodanig dat die zelfs maar eenigzins voldoet aan do eischen aan de verbotering van dezen waterweg gesteld. Daartoe leveren
en de passage door de voorstad met het ruiraore profil, dat door de grootere vaartuigen
noodig is geworden , en de verbouwing van de Weerdshiis te Utrecht, en de hoekuaar&»
Singel, en de hoek bij het Paardenveld, onoverkomelijke moeijelijkheden op.
In vorige rapporten over een verbetering van de bestaande Keulsclie vaart was sprake van
twee coupuros, die met eene geblokte en met eene getrokken roode lijn op de situatiekaart
zijn aangewezen.
De eene begint beneden de Rmdebrwj strekt door de
doorsnijdt den C'dKilraa/spoorweg en komt op den Noordwestelijkeii hook van Utrecht in den Singel, vervolgtdezen
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Singel, omdoor eene afsnijding' door de Tolstcegiiiurt benedon de Jeremie spoorivegiruggen Aen
Vaaitschen Rijn te bereiken.
De andere coupure, begint eveneens benedeu de Roodehnig, doorsnijdt A-en Rhijnspoorweg
tweemaal, (weg Amsterdam eii weg Rotterdam), kruist den Leidsclien Rijn eii bereikt den
Vaartsclien Rijn even boveii de militaire immdatiesluis.
De bij bet kleiner profil eii kleiner kunstwerkeii nog nitvoerbare eerstgenoemde coupure
moet tlians geheel en al ter zijde gesteld worden.
Vooreerst kan de Singel niet voldoende verruimd worden , op het thans vereisclite grootere
profil.
Vervolgens is de afsnijding door de Tolsteeglimrt buitengemeon kostbaar, en zou, als
onmiddelijk benedeu de Jeremiebruggen uitkomende, op den verbeterden waterweg een zeer
binderlijken bogt veroorzaken.
Al verder moeten de Jeremiespoonoegbriiggen die te naauw zijn, thans tocli verbouwd worden.
Eindelijk wordt de stad Utrecht van het RMjnspoorwegstation gescheideu, waardoor de
twee bruggen over den Singel, bruggen met beperkte openingstijden moeten blijven.
Wordt zooveel ten koste gelegd aan de verbetering van den waterweg, dan moet zulk
een nadeel alleen in de uiterste uoodzakelijkheid op den verbeterden waterweg geduld worden.
Bhjft dus over de reeds hiervoren vermelde grootere omleiding met twee spoorwegbruggen,
want eene omleiding beoosten Utrecht en door den Oostelijken Singel zou met drie spoorwegbruggen, waarvan twee bij de Jeremie bezwaard zijn, en boveiidien door digt bebouwde
gedeelten van de gemeente Utrecht moeten doorgetrokken worden. Ook hierover zouden
bruggen met beperkte openingstijden, ten behoeve van het station van den Oosterspoorwen
moeten gelegd worden.
De grootere omleiding is tot grondslag van de globale raining gelegd. Daaraan zijn
evenwel ook bezwaren verbonden; o. a. wordt uitbreiding der spoorwegterreinen naar die
zijde voor goed onmogelijk gemaakt, terwijl de spoorwegen doorsneden worden in gedeelten
waarop de binnenkomende treinen dikwerf moeten stilstaan.
Bij uitvoering zal het welligt wenschelijk blijken deze coupure uit te breiden, en die
te doen beginnen onmiddelijk boven de laatstgemelde coupure bij Zuijlen, om met drie
bogen den Vaartschen Rijn te bereiken, zooals eveneens met eene roode geblokte lijn op
de situatie Bijlage I is aangegeven.
Eene uiundatiesluis voor de militaire genie zal op de omleiding vermoedelijk niet noodig
zijn, daar integendeel, overeenkomstig de bedoeling der inundatiekade beoosten den Vaartschen
Rijn, de omleiding, het inundatiewater van den, Vaartschen Rijn gemakkelijker naar de
Vecht zal brengeu.
De Vaartsche Rijn kan zooveel noodig verbreed worden. Bij de brug te Jutpliaas moet
eene nieuwe brug over het kanaal gebouwd worden en verruiming plaats vmden.
De bogten bij den Door slag en bij den Bongenaar , moeten aanmerkelijk verruimd worden ,
door afgravmg van deii bollen oever, respect!velijk aan de oost-en aan de westzijde der vaart!
Van den hoek bij den Bongenaar tot Vreesioijl moet de Vaartsche Rijn worden verbreed
en verruimd, terwijl voordatdit dorp bereikt wordt met een flaauwc bogt westwaarts moet
afgebogen worden naar de in den Noorder Lehdigli nieuw te bouwen sluis tusschen het
dorp en het veerhuis.
Door plaatsing van die sluis binnendijks zal tevens bier gelegenheid gevonden worden
voor eene ruime voorhaven.
In den overgang van de Lek {') wordt thans gevonden een diepte van 0.38 tot 3.68 M
A.P., zoodat alhier bij den lagen stand van 0.90 M. + A.P. in 1874 waargenomen ^
(1)

Middelbare rivierstand te Vree.swijk 2.32 M. + A.P.
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geen voldoende diepte voor vaartuigen met 3 M. diepgang aanwezig is. Daar evenwel bij
dien lagen rivierstand vooreerst op de Waal on Boveu-llijn goeii scheepraart met 3 M. diep¬
gang inogelijk is, belioeft bier niet reeds nu op baggerwerk gerekend te worden. Bij den
stand van 1.50 M. aan de peilschaal te Ketilen , of 37.35 M. -f- A.P., worden te Vreesivijk
standen waargenomen tot 1.22 M. + A.P. of 0.30 M. hooger dan de zeer lage stand in
1874 waargenomen.
Voor laagste Lekpeil aannemende 1.20 M. + A.P., zou de slagdrempeldiepte voor de
beide Lekslidzeu moeten zijn 1.90 M. -1- A.P. docli wordt die voorzigtigheidshalve met bet oog
op mogelijke verlaging van den waterspiegel op 2.10 M. — A.P. voorgesteld.
De voorbavens zouden dan ook tot 2.20 M. 4- A.P. moeten verdiept worden.
Zoo als uit den .staat der bestaande kunstwerken hierboven medegedeeld volgt, moet
ook de sluis in den Zuider Lekdijk dcjor eene nieuwe sluis vervangen worden.
Men zou die bewesten de voorbaven in de onmiddelijke nabijbeid der bestaande sluis
kunnen bouwen, en door onteigening van een paar woouhuizen, doelinatige verlegging
van den dijk, en uitbreken der bestaande sluis eene g-oede ruime kom achter de sluis tot
toegang naar bet kanaal verkrijgen.
Het kanaal waarvan de bodem 7 M. verljreed en 0.85 il. verdiept zou moeten worden,
vordert eene verbreeding op de hoogte van de kruin der jaag’paden (2 M.
A.P.,) van
10.40 M. Op vole plaatsen behoort meer dan deze breedte aan het Rijk, docti op vele andere
})laatsen zal het vooral door den stand der molens nabij bogteu moeijelijk zijn genoeg ruimte
voor een’ beboorlijken boog te verkrijgen.
Verder zulltm alle bruggen moeten veranderd worden, terwijl de bogt bij den BloemendaalscJien molen door eene afsnijding aan de oostzijde in den Bolgerijenpolder is weg te
nemen. Twee jaagbruggeu over het afgesneden kanaal zullen noodig zijn.
De twee regte boeken van bet kanaal bij den Ileikopper- en bij den ScliarperwijJtsciwi
molen moeten door eene afsnijding, beginnende bij den
, door den polder d/Afdelliooj) en verplaatsing van den watermolen van dezen polder vermeden w'orden. Ook bier
zijn twee jaagbruggeu over bet afgesneden kanaal noodig.
Eene afsnijding van de bogt bij MecrlierJi, beginnende ongeveer bij de Voorwetering van
de gecombineerde polders Niemoland en Leerhroek tot bij de Kraneburg zal dezen hinderlijken lioek moeten doen vermijden. Twee jaagbruggeu over liet afgesneden kanaal zullen
de jaagpadcommuuicatie moeten herstellen.
Viet alleen de zeer naauwo en zeer bogtige passage te ArJiel moet vermeden worden,
rnaar tevens do scliutsluis om van den Zederiliboezem op de Linge te schutten. De stork afLingcstanden ^ 4.19 M. + A.P. tot 0.18 M. + A.P., toonen voldoende aan dat,
dit w'ater gebeel ongeschikt is voor een kanaalpand. Beboudt men de’ Linge als deel van
het kanaal, dan is met bet oog op den wmterlast op den Zederiliboezem, een scbutpeil aan
deze sluis, die geen riviersluis is, moeijelijk to vermijden. Deze toestand mag op den verbeterden weg niet bestaan.
Daar waar de Zederik langs den polder Kort Nieuwland zuidoostwaarts buigt, wordt in
een nieuw kanaaltraco meer zuid-zuidwestwaarts voortgegaan, en bewesten den iStaatsspoorweg, de Schotdeureiische vliet bereikt. Deze ’wordt verbreed, verdiept, van kaden van
voldoende lioogte voorzion , en de Zederiliboezem alzoo doorgetrokkeu tot den Noorder StcenenlioeJiSchen kanaaldijli. Hier wordt eene scliutsluis gebouwd, wmnneer de op pag. 14 van het
rapport dd. 30 November 1877 der Commissie van ouderzoek van het ontw'erp Wai.dobp,
aangowezen verandering- in de Linge uitwatering bij hooge standen niet wordt gemaakt.
In den Zuider SteenenhoeAsche AanaaldijA komt de Merwede scliutsluis, en w^ordt de Ztoaanpolder tot voorbaven enz. iiigerigt, even als bij bet ontwerp Waldorp.
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Het maken van een nieuw gedeelte kanaal lang ruim 5500 M. uit den ZederikUezem
naai hat StccuGuliocliScliG huudcil bij dc'ii Zio(i(i%'j}old(iT is onverinijdelijk, want men nioet te
GorincJiem, zal men . een belioorlijke voorliaven verkrijgen, toch naar den
gaan,
terwijl^ bovendien de jiassage door de stad zeer bezwaarlijk is te verruimen. Verder blijft
men hierdoor onafliaukelijk van de Liagestanden en brengt do tweede sluis nabij de riviersluis, zoodat het oponthoud veel minder is, daar de vaartuigen de riviersluis doorgaande
onmiddellijk do tweedo sluis aantreffen, en dus eorst biiinen die tweede sluis het slepen of
jagen begint, dat dan onafgebroken tot Vianen door kan gaan.
De uitvoering dezer verschillende verbeteringen kan op vele plaatsen te gelijkertijd aanvangen.
De tijd Yoor die uitvoering noodig, kan gesteld worden op ongeveer vier jaren iia de aanneining^van bet wetsontwerp waarbij tot den aanleg’ liesloten wordt, wanneer altliaiis, zoo
als bij deze moeijelijke onteigening wel te vreezen is, geen aanmerkelijke vertragiiig door
de onteigening wordt veroorzaakt.
§ 3. ^ Tegen de omschrevon verbeteringswerken, bestaan geen onoverkomelijke bezwaren
van zuiver techiiischen aard. Het bouwen dor sluizen in den Noorder- en Zuider Lelidijk,
terwijl de gescliiedenis der bestaaiide sluizen de geaardheid der grondeii als zeer si edit heeft
doen kennen, mag inoeijelijkheden opleveren, dock die zijn even als vroeger geschied is
ook thans te overwinnen.
’
ilaar er bestaan, ofschoon niet strikt genomen teclmische, toch drio andere overwegende
bezwaren tegen de verbeteriiig van de bestaande Kculsclie mart, die onverinijdelijk. zijn:
Vooreerst de noodzakelijkheid om bij Utrecht twee spoorwegen zoo nabij elkandor te doorsnijden. De bruggen zulleii ongeveer 500 M. van elkander verwijderd liggeii. Hetzalmeermalen gebeuren dat een vaartuig de eene brug in eeii korten openiugstijd kaii passeren
maar do andere reeds weder gesloten vindt.
’
Bovendien twee beweegbare spoorwegbruggen, vordereii dubbele bewaking en bediening,
zoodat het bij eene uitvoering zeer zeker overweging verdienen zou eene der spoorweglijneii
die naar Amsterdam of die naar Rotterdam te verleggen, zoodanig dat die over grootere
leiigte eene gemeenscliappelijke baan verkrijgen. In dat gemeeiischappelijk eiiid spoorweokiiii men dan een beweeg'bare brug’ bouwen.
^
Doch hoeveel tijd zou die eene brug voor de beide wegen hier in de onmiddelijke nabiilieid vail het centrale station Utrecht gesloten moeten zijn? ^
Keemt men aan dat de brug- een kwartier voor de aankomst oj), of het vertrek van het sta
tioii Utrecht moot gesloten zijn, en dat zij nadat de treinen gepasseerd zijn, biniien viif
miiiuteii weder door de scheepvaart kan gebruikt worden, dan zou alleen voor de personeiitreineii van den wmterdienst de brug tusschen ’s morgens 7 eii ’s avoiids 11 uur of
gedureiide 16 uur, gesloten zijn 8 uur 36 miiiuteii en 7 uur 24 minuten geopend.
Die tijdperioden zijn nog te gunstig voor de openingstijden, want er is niet gerekend on
goederentreinen , noch .opde vermeerdering van het aantal treinen met den zomerdienst noch
ook op extra treinen of te late aankomst der gewone treinen. Door een en ander wordt
meermalen veroorzaakt dat van de 12 daguren, de bestaande Jeremiebruggen slechts 2 a 3
uren geopend zijn.
Het tweede bezwaar is dat de volgeiis de bovenvermelde opgaven verbeterde waterweg
over de geheele leiigte gemeen ligt met uitwateriiigskanaleu.
Sommigen van die uitwateriiigskanaleu en met name twee, liebben zeer verschillenden
boezemstaud. Op den ZederMoezem waar men door uit- en afmaliiig do hooge staiiden
1
voorkomen, gaat de boezem in normale tijden tusschen 0.50 M. + AP en
1.42 M. + A.P. op en ueder, gevende dikwerf in korte tijdsruimten 0.92 M verschil in

Bezwaren van
techiiischen aard.
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waterspieg^el. Deze wisseling in de iiormale standeii is voor de veiliglieid der scheepvaart
iiiet wenschelijk te achteii.
Ook op dc VecJit doet zicli dit verscliijnsel iu nog sterker mate gevoelen. Hier ontstaan
af en toe sterke stroomingon die de scheepvaart zcer liinderlijk zijn, zoowel hij de geregelde
vaart op liet kanaal als bij het passeren van bruggen of sluizen.
Verruiming en rectificering van den boezem zal aan dit "bezwaar eenigzins te gemoet
koinen, niaar geheel overwinuen zal, men het iiimmer omdat op de Veclit beneden de
Weerdsluis uitwateren.27 095 hectaren.
en zij bovendien te Utrecht nog ontvangt het vrij afloopende suatiewater van. 24 488
zoodat langs de

'
Fiiiantiels

bezwaren.

Fec'A# nit-en

»

afwatert eerie gezamenlijke oppervlakte van 51 583 hectaren.

Voor deze grooto oppervlakte heeft de Vechihoezem maar eene uitlozing te Muiden, die
bi] een’ stand van 0.25 M. 4- A.P. aldaar, 65.018 Mk doorstroomingsprofil aanbiedt.
Een derde bezvvaar is het volgende. Men -wenscht de hestaande Keulsche vaart te verbeteren ten einde de Vechtstreek en de stad Utrecht die vaart te doen behouden. Daarlatende
of het in het belang van de Vechtstreek wenschelijk is de hestaande vaart te volgen, maken
de eischen voor eene verbeterde vcrbinding van Amsterdam met den Rijn, zoovele afsnijdingen noodig dat het nut voor de dorpen in de Vechtstreek door geheele verandering van
den bestaanden toestand onzeker is.
Vreelaud, Loenen, NiemversMs zullen onmiddelijk bij de bebouwde kom door eene tweede
breedere vaart, zoowel de uitbreiding als de gemeenschap in de rigting dier vaart belemmerd zien.
Behoeft dit te Breukelen door aankoop der buitenplaatsen op den oostelijken oever niet
liet geval te zijn, zoo blijft het de vraag of deze buitenplaatsen als hare woonhuizen eenmaal opgeruirnd zijn, door het verrijzen van nieuwe woonhuizen als zoodanig zullen
blijven bestaan.
Maarssen en Zuijlen worden geheel van de vaart afgesneden en blijven liggen aan gedeelten Vecht die alle overeenkomst hebben met de Oude Yeclit nabij Nigtevecht.
Utrecht eindelijk kan niet aan de verbeterde Keulsche vaart blijven liggen. De spoorwegen die de stad vmn alle zijden omringen, terwijl de stations buiten die stad liggen,
zoodat de toegangswegen daarJieen over de verbeterde Keulsche vaart zouden moeteu gelegd
worden , maken behalve een spoorwegbrug meer, ook onderscheidene bruggen voor gewooii verkeer met beperkte opeuingstijden over den waterweg noodig. Deze omstandigheid
maakt dat de ontzagchelijke kosten noodig voor de verbetering van dit korte gedeelte
langs Utrecht veel beter aan een ander trace, eene onileidiug buiten Utrecht om, die niet
deze bezwaren van het landverkeer oplevert, kunnen besteed worden.
Welk nut, welk voordeel, zal Utrecht dan hebben van de verbetering van de hestaande
Keulsche vaart, die op geruimen afstand van die geineente omgelegd moet worden?
Even als men zicli in Noordholland door het bouwen der nieuwe sluizen en bruggen en
het wijzigen der rigting van de heffingen en dus van de locale inkomsten geheel los heeft
gemaakt, is dit ook in Utrecht en de Vechtstreek op enkele uitzonderingen na het geval.
§ 4. Zooals voor de aiidere ontwerpen voor de waterverbinding van Amsterdam met den
Rijn en met Rotterdam is geschied, is ook van de verbetering van de hestaande Keulsche
vaart, overeenkomstig de bovenvermelde opgaven der verbeteringswerken, en met dezelfde
eenheidsprijzen eene globale raining opgemaakt, die als Bijlage II hierbij gevoegd is.
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Die globale begrooting bedraagt:

Volgnummer.

OMSCHEIJVING

1

Onteigening van gronclen, gebouwcle eigendommen, schadesnijding, enz.

2

Onteigening van fabrieken, buitenplaatsen enz. naeerdere vergocding boven de alg'eineen geraamde onteigeningsprijzen

3

Dene zeesluis, eene sypbonsluis en eene keersluis benevens
tijdelijke afdammingen.

775 000.

4
5

Verlegging van den zeedijk met steenglooijing bekleed en
vergravingen in do Stads Rietlanden . ...
Ingraving en dijksophooging.

2 792 840.

6

Drie rivier- en vier binnensluizen op bet kaiiaal

3 999 000.

7

2 286 000.

8

28 dubbele ijzeren draaibruggon, 4 spoorwegbruggen over het
kanaal en 33 bruggen en jaagbruggeu in de kanaaldijkeii.
Oovervoorziening langs de kanaaldijkeii.

9

Elf grondduikers, met plaatsen.

34 100.

10

2 728 GOO.
Memorie.

247 500.

413 567.

Diverse belangrijke werken aan wegen en waterleidingen .

, 81258.-

Te zamen.

f

Onvoorziene uitgaven, hard maken van dijken, meerpalen
meerder grondvervoer, enz., enz., 4 pet. ].[
Totaal bedrag’ .

.

.

13 357865.
542 135.

f

13 900 000.

Bij deze globale raming moet opgomerkt worden dat voor de onteigening van de vele
gebouwde eigendommen, fabrieken enz. langs de boorden van de bestaande vaarten, een
Memoriepost is uitgetrokken , omdat de kosten dier onteigening niet voor eenigzins betrouwbare raming vatbaar zijn.
Daar de hiervoor gevorderde som wegens de onzekerheid der grondslagen die telkens
door de locale omstandiglieden gewijzigd worden, niet in cijfers is uitgedrukt, mag men
met aannemeu dat de geheele verbetering voor de genoemde som kan uitgevoerd worden.
01 die veel of weinig overschreden zal worden, hangt van allerlei consideraties bij de
onteigening af. Wordt bijv. door des regters uitspraak bepaald, dat bij het onteigenen van
et huis van eene buitenplaats, of van een gedeelte van eene fabriek, die geheel moet aangekocht wden als lustplaats of als fabriek, dan zullen de onteigeningskosten boven hetgeen m de globale raming daarvoor tegen denzelfden eenlieidsprijs van andere outeigeningen
IS uitgetrokken, aanzienlijk rijzen,
”
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Wat hiervaii ook zij, voor het boveiigenoemde toch reeds zeer aanzienlijke bedrag zal
men verkregen hebben, een’ waterweg van cle Menvede naar Amsterdam, laiig ongeveer
71 kilometers, met tal van krommingen, onderworpen aan de nadeelen van het gemeen
liggen met uitwateringskanalen.
Behalve de Rijkssluis- en bruggeldeii op bet ZederiManaal en het bruggeld voor jaagpaarden aan den Doorslag, die afgeschaft moeten worden , zal men nog moeten afkoopen
den tol te Jutpliaas en liet jaagpadsgeld, den tol aan de brug to Breulielen, den watertol
aan de Nieuioershds benevens het brug- en jaagpadsgeld. Deze tollen te laten bestaan , en
door de vermeerderde scheepvaart op den verbeterden waterweg aanzienlijk in waarde te
doen rijzen , zoodat eventuele latere afkoop veel grooter sommen zou vorderen, is voorzeker
geen voorzigtig beleid.
Ten slotte zij hier nog opgemerkt dat aan de verbetering der bestaande Keulsche mart
ook onafsclieidelijk verbonden is de gelijktijdige verbetering van de rivier boven Gorincliem
naar den Bijn.
’sGravenhage, den Oden Februarij 1878.
Opgemaakt door de ondergeteekenden,
Hoofdingenieurs van den Waterstaat
in het Ode , lOde en 8ste district.
J.

F. W.

L.

H.

L. J.

CONEA.D.

J. J.

Mazel.

DU Celliee Muli.eh.

en Ingenieurs van den Waterstaat
in het Ode, 8.ste en lOde district.
Roelants.

W.

Blom.

W.

H. Hubkeoiit.

RAPPORT der Commissie van Hoofd-Ingenieurs nopens
een nader onderzoek naar de vereischte verbeteringen van
de bestaande Keiilsclie vaart en betreffende een globaal
ontwerp voor een waterweg van Amsterdam tot Utrecht
de verbeterde Keulsche vaart volgende en verder over
Wijk bij Duurstede naar de "Waal bij Tiel.
§ 1.

Opdragt. Bij brief van 6 September 1879, n°. 2, Afd. Waterstaat A,

Vraagt Uwe JExcellentie ons gevoeUn •» in hoever vermiiidering- der belang-rijke kosten voor
de verbetering van de besiaande Keulsche vaart van Amsterdam tot Gorinchem ware te
verkrijgen zonder te kort te doen aan de redelijke eischen in het belang der scheepvaart
te stellen, door bijv. op sornmige plaatsen en over niet te groote lengte verminderiog te
brengen in de voorgestelde breedte van het vaarwater, waardoor kostbare onteigeningen
en welligt ook moeijelijkheden van technischen aard zouden zijn te vermijden”,
Texens wensclit U te zien aangegeven of » bovendien van dit zelfde standpunt ook nog
andere wijzigingen als bijv. het behoud van enkele krommingen in de rigting, zonder te
veel bezwaar kunnen worden toegelaten, die belangrijke vermindering der kosten ten
gevolge zouden hebben.”
Volgens voornoemden brief verlangt O marls te onnangen: » een naar dezelfde grondslagen opgemaakt globaal ontwerp voor een nieuweu waterweg, die van Amsterdam tot
Utrecht de bestaande, dock te verbeteren, Keulsche vaart zou volgen, en verder zooveel
mogelijk in de rigtiag van den Krommen Rijn naar Wijk bij Duurstede loopen , om bij
Rijswijk over de Lek te gaan en bij Tiel de Waal te bereiken.”
Eindelijk iveri ons bij Uwen brief, dd. 9 January 1880 n°. 7, afd. Waterstaat A, o. m.
opgedragen: »na te gaan in hoeverre het plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzeekanaal van den directeur der openbare werken te Amsterdam in verband te brengen
zij met de ontwerpen waarover Uwe (boven aangehaalde) missive van G September jl.,
11°. 2, handelt.”
Wij hebben de eer bij dezen aan de aangehaalde opdragten te voldoen , en mede te
deelen dat wij ons , even als bij onzen vorigeu arbeid , hebben doen bijstaan door de betrokken arrondissements-ingenieurs.
1.

Tei'beterlng van de bestaande Keulsche vaart.

§ 2. Eischen van de scheepvaart. In de eerste plaats hebben wij overwogen , wat verstaan meet worden onder »redelijke eischen in het belang der scheepvaart te stellen”,
waaraan blijkens Uwer E.xcellenties bovenaangehaalden brief de voor te stellen verbeterin¬
gen aan de Keulsche vaart getoetst moeten worden.
De afmetingen van kanaal en kunstwerken , die ten grornkslag hebben gestrekt aan do
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voorgestelde verbeteringen van de bestaande Keulsche vaart zijn opgenomen in § 2 van
bet rapport van 9 Februarij 1878. Zij zijn bepaald naar aanleiding van de grootste
schepen die den Rijn bevaren en vermoedelijk in de naaste toekomst bevaren zullen,
waaromtrent in § 2 van bet rapport van 23 Januarij 1878 (Geldersche vallei-kanaal)
eenige gegevens en beschouwingen medegedeeld zijn.
In § 6 van bet rapport van 30 November 1877 (kanaal Waldorp) zijn drie boofdvereiscbten der exploitatie van een kanaal genoemd , waarop bij de bepaling der kanaalrigting gelet moet worden ; zij zijn :
» 1°. de mogelijkheid der toepassing van stoomsleepvaart op bet kanaal, zonder dat die
tot bet gelijktijdig slepen van een of twee scbepen beperkt moet blijven ;
» 2°. dat men een vast — tevens zoo mogelijk kort — maar bovenal een mst tijdsverloop voor den duur der reis vooraf kan bepalen , waartoe een klein aautal sluizen en spoorwegbruggen kracbtig medewerkt;
» 3°. dat de waterweg, voldoende aan de beide voorafgaande eiscben , daarbij de vaartaigen de gelegenbeid geeft bet traject in den kortst mogelijken tijd af te leggen.’’
Een nader onderzoek van bet bij rapport van 9 Februarij 1878 aangeboden ontwerp beeft
on.s eenparig de overtuiging gescbonken dat vermindering der afmetingen van de voorge¬
stelde werken niet mogelijk is zonder te kort te doen aan de bovenvermelde boofdvereiscbten.
Bij bet ons door u opgedragen onderzoek naar de vraag of evenwel vermindering der
belangrijke kosten mogelijk is, bebben wij op den voorgrond gesteld den eiscb dat de
grootste scbepen die den Rijn bevaren en vermoedelijk in de naaste toekomst bevaren zullen,
van bet kanaal gebruik moeten kunnen maken , docb overwogen of bet ongerief dat de
scbeepvaart in enkele als onvoldoend aangewezen kanaal vakken zal ondervinden , wel opweegt tegen de kosten die tot verbetering van zoodanig vak gevorderd worden. Hiervan
uitgaaude , bebben wij de bestaande vaart en de daaraan voorgestelde verbeteringeu op
nieuw onderzocbt en laten den uitslag van dat onderzoek alsmede de bescbouwingeu,
waartoe bet aanleiding gaf, bier volgen.
§ 3. Profil 'oan Jiet kanaal. In aanmerking nemende de breedte van de grootste schepen
die tbans reeds den Rijn bevaren, is de aangenomen bodemsbreedte van 20 M. voor geeu
(loorgaande vermindering vatbaar. Immers de Ludwigsliafen IV en VII, in § 2 van bet
rapport van 23 Januarij 1878 (Geldersche valleikanaal) genoemd, zijn beide 9.80 M. breed.
Wat de voorgestelde kanaaldiepte betreft zoo bedraagt de diepgang van de genoemde
scbepen 2.40 M. en met grooteren diepgang worden nog geene aangetroffen. Hoe gegrond
nu ook de verwachting zij dat toenemende verbetering van de riviereu en van de daarmede
in verband staande kanalen , onmiddelijk den aanbouw van schepen met grooteren diep¬
gang ten gevolge zal bebben , zoo is evenwel bet tijdstip daarvoor nog niet aangebroken.
Uit dezen boofde zouden de vaart, waar deze verdiept moet worden , en ook de nieuwe
kanaalgedeelten aanvankelijk enkele decimeters minder diep gebaggerd kunnen worden
dan in § 2 van bet rapport van 9 Februarij 1878 is aangenomen.
De glooijingen zouden desuiettemin al dadelijk tot bet voile profil opgemaakt moeten
worden, aangezien deze gedeeltelijk kunstmatig verdedigd worden. De beperkiiig van
bet piofil zou zicb dus uitsluitend tot den bodem moeten bepalen en slecbts tot eeneluttele
aanvankelijke besparing op bet baggerwerk aanleiding geven.
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Bovendien zou dat baggerwerk later met hooger kosten en met meer ongerief voor de
scheepvaart moeten worden uitgevoerd.
Uit een en ander blijkt genoegzaam dat geene aanvankelijke beperking van bet profit
kan worden aanbevolen.
§ 4. Voorliavens. Te Vreeswijk, te Vianen en te Gorincbem kan er sprake zijn van
bet maken van voorhavens. Te Vianen en meer nog te Vreeswijk zijn voorhavens gewenscht, doch de bergruiinte die zij aanbieden behoeft niet zeer groot te zijn. De bij bet
aangeboden on twerp voorgestelde voorhavens vloeijen gebeel voort uit de gesteldbeid van
bet terrein, zoodat de kosten daardoor niet noemenswaard worden verhoogd. De voorge¬
stelde voorhaven aan de Merwede daarentegen eischt direct en indirect zeer aanzienlijke
uitgaven; maar aan bet eindpunt van bet kanaal is eene voorbaven onontbeerlijk te
acbten. Hei, ontwerp moet in verband met bet aansluitend kanaalvak bescbouwd worden,
waarom wij bij § 17 op dat punt terugkomen.
§ 5. Sluizen. De groote belemmering die sluizen in scheepvaartkanalen te weeg brengen ,
de kostbaarbeid van den bouw, van bet onderboud en van de exploitatie, zijn zoovele
redenen om bet aantal tot bet onvermijdelijke te beperken. Uit dien boofde is bet raadzaam
om, nadat tot de uitvoering van eenig kanaal is besloten, in overleg met de belanghebbende
waterschapsbesturen, te tracbten panden te vereenigen en zoodoende bet aantal aanvankelijk
geprojecteerde sluizen te verminderen.
Een voorloopig ontwerp mag echter niet op een gewijzigden waterstaatkundigen toestand
gegrond zijn; veeleer beboort daar te worden aangetoond dat liet Ji(inaal-07itwer]} lian
wovde7i 'uitgcvoei'd gcheel oncifJicinJtelijJi van elite tvijzighig van dien toestand.
Wat later in overleg tusscben Eegering en Waterschapsbestuur voor wijziging vatbaar
blijkt te zijn zal bet kanaal ten goede komen. Het is echter minstens voorbarig vooraf
overeenstemming omtrent eenig punt te onderstellen en boog op te geven van de voordeelen
die daaruit v^oortvloeijen, zonder dat de offers bekend zijn die daarvoor gebrag’t moeten
W'Orden j ja zelG zonder dat men zekerbeid beeft, of de verlangde wijzig'ing wel tot stand
kan komen.
Bovendien tot bezuiniging zullen dergelijke wijzigingen in bet algemeen geen aanleiding
geven, want wat ter eene zijde bespaard wordt moet meestal weder ten koste worden gelegd aan scbadeloosstellingen en aan bijkomende werken.
Deze beschouwingen zijn o. a. van toepassing op bet denkbeeld om de Vecht door te
trehlien tot An^isterdam ^ door den ingenieur van Gendt ^ den boogleeraar Henket en
anderen en nu ook weder door den ingenieur Kalff aanbevolen.
Zoolang belanghebbenden niet zijn gehoord, kent men de eischen niet die zij aan hunne
toestemming tot den veranderden waterstaatkundigen toestand verbinden, en mist men
derhalve de vaste grondslagen waarop zelfs een voorloopig ontwerp met zijne begrooting
moet steunen.
Zonder in algemeene beoordeeling van bet denkbeeld te treden merken wij tocb op dat
het voordeel voor de scheepvaart verbonden aan de openstelling van de sluis te Nigtevegt
grootendeels, zoo niet gebeel, wordt opgeheven door de daaruit voortvloeijende noodzakelijkheid tot schulting aan de sluis te Amsterdam, die bij niet doortrekking" van bet Vechtjiand meestal zal open staan.
Stellen wij derhalve geen vermindering van het aantal sluizen voor, dan blijft de vraag
over of de afmetingen welligt beperkt en dus de bouw minder kostbaar kan worden.
De sluiswijdte van 10 d 10.50 M. is zeker de geringste waarmede volstaan kan worden.
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Da diepte van de slagdrempels en de lengte van de schutkolken zijn grooter dan da tegeawoordige behoeften medebrengen, maar bet zou zeer onvoorzigtig zijn niet op toekomstige
behoeften te letten en daardoor gevaar te loopen, ja de zekerheid te hebben , dat na een
betrekkelijk kort tijdsverloop de te bouwen sluizen weder door nieiiwe zouden moeten
worden vervangen.
Alleen ten opzigte van de Ideine sluizen van 5.50 M. 2vijdte en 50 M. schutkolldengte,
die naast alle schutsluizen ontw^orpen zijn, kan eenige bazuimgmg worden toegepast. Wanneer te Utrecht, te Vreesvvijk, te Viaiien en te Gorinchemnieuwasluizen worden gebouwd,
en de bestaande in stand blijven, verkrijgt men op die plaatsen reeds twee sluizen en knnnen kleine sluizen, naast de groote daar gemist worden, mits het gemeentebestunr van
Utrecht het schutten door de Weerdsluis en de sluis te Vreeswijk op gelijke voorwaarden
toesta als voor de nieuw^e Rijksslnizen zullen worden bepaald.
§ 7. Bruggen voor geiooon vcrkeer. In het algemeen wordt behoud van de voorgestelde
hruggen met twee doorvaartopeningen, elJi van 11 M. luijdte noodig geaclit. Waar de bouw
kan plaats hebben zonder in buitengewoon kostbare onteigeuingen te vervallen , bevelen
wij aan daarin geene verandering te brengen.
bp de Vecht echter zou het volstrekt handhaven van dezen eisch medebrengen, dat geen
der voorgestelde coupures achterwege kon blijven, want het behoeft geen betoog, dat een
brug met twee doorvaartopeningen geen w’aarde heeft, wanueer daarbij passende mime toegangen ontbreken.
Waar in verband met het vermijden van eene coupure van het algemeen type wordt aigeweken, wordt hieronder voor elk bijzoiider geval de inrigting der brug omschreven.
§ 7. Spoorweghruggen. Voor een w'aterweg waarop zich nu reeds jaarlijks 28,000 schepenbewegen, met een gezamenlijken inhoud van ruirn 960,000 ton, en waarop na de verbetering een nog drukker verkeer , vooral van groote schepen , verwacht w'ordt, is de kruising van
spoorwegen een groot bezwaar, te grooter naar mate het vervoer over die spoorwegen aanzienlijker is. De in ons land steeds toegepaste leioeeglare hruggen zijn een groot gedeelte
van den dag gesloten en veroorzaken veel oponthoud aan de scheepvaart.
Dit bezwaar is op te heffen door de hruggen zoo hoog te leggen, dat de schepen daaronder
door Inmnen varen. Dit denkbeeld lag reeds ten grondslag aan het ontwerp voor de brug
aan de Haar in het Geldersche vallei-kanaal, Uwer Excellentie’s voorganger doordehooldingenieurs van den waterstaat in bet 9do, lOde en 8ste district aangeboden bij brief van
den 24sten January 1879, en is op groote schaal toegepast in het ontwerp van een scheepvaartkanaal door den ingenieur Kalkf opgemaakt. Wij zullen onderzoeken welke doorvaarthoogte voor de scheepvaart geeischt wordt en wat ten deze bereikbaar is.
De Keulsche vaart wordt verreweg het meest bevaren door schepen die den mast liunnen
strijken; slechts een gering getal is niet van de daartoe gevorderde inrigting voorzien.
Spoorwegbruggen zoo hoog aan te leggen, dat schepen met staanden mast daaronder door
kunnen varen, waartoe eene vrije doorvaartlioogte van minstens 20 M. gevorderd wordt, is
onbereikbaar te achten.
Vaste bruggen van eene meer beperkte hoogte zullen dus niet aan alle eischen voldoen
en slechts toepassing kunnen vinden in coupures, w'aar de bestaande vaart mede in stand blijft.
De grondslagen die geleid hebben tot de bepaling van de hoogte der eerste vaste brug
over den Boven-Rijn, namelijk die te Keulen, zijn te vinden in de bijlage van het protocol
n°. Ill cer deliberatien van de technische leden van de Commissie van afgevaardigden uit
de Eijn-oeverstaten van 1858. Destijds werd een groot aantal zeilschepen geraeten en voor

de grootste boogte van den sprenkel bij half geladen schip gevonden 31 voet boven den
waterspiegel, waarbij nog 2 voet voor speelruimte gevoegd werd. Ook werden stoombooten
gdmeten ; de grootste boogte van deze bleek 26 li 27 voet boven den waterspiegel te zijn.
De beer Kalff bepaalt de vrije doorvaarthoogte onder de spoorvvegbruggen in zijn ontwerp op 10.75 M. of ruim 34 voet, zijnde de grootste boogte boven den waterspiegel van
de in 1858 gemeten schepen met staanden sprenkel, dock zouder speelruimte en bet schij)
geheel ledig zijnde.
Het nut van deze meerdere boogte zien wij niet in. Voor schepen met staanden mast
Uijft zij o7itoereiliend en schepen met gestreJien mast behoeven zooveel doorvaarthoogte niet.
Wij bebben een zelfstandig onderzoek naar de boogte der schepen ingesteld , ten einde
de eischen te leeren kennen , die meer in het bijzonder aan de doorvaarthoog-te op dezen
waterweg gesteld behooren te worden.
Vooreerst zij opgemerkt, dat de stoombooten, die invloed uitoefenden op de hoogtebepaling van de brug te Keulen , groote raderbooten waren , die bet kanaal niet kunnen bevaren en bier dus buiten aanmerking blijven.
De thans in de vaart zijnde Rijnschepen, ook de grootsten , kunnen met weinige uitzonderingen den mast volledig strijken. De boogte, die zij met volledig gestreken mast nog
boven den waterspiegel bebben , wordt doorgaans bepaald door den koker, waarin de mast
draait en somtijds door een getimmerte op het dek , waarop de mast wordt neergelaten.
De boogte boven den waterspiegel is niet volstrekt afbankelijk van de grootte en bet laadvermogen der schepen. De sprenk of sprenkel, die op de groote Rijnschepen dient tot bet
strijken van den mast, kan mede neergelaten worden. Dit moge, uithoofde van het meerder tijdverlios dat er aan verbonden is, zeer bezwarend zijn voor op de rivier zeilende
schepen , die onmiddellijk na de brug doorgevaren te zijn , den mast weder moeten oprigten , voor de kanaalvaart bestaat dit bezwaar niet.
Bij meting van een groot aantal schepen , is een Rijnsobip lang 74.60 M., breed 8.22 M. ,
diepgang 2.12 M. en inboud 587 ton, gebleken het hoogst te zijn, en wel geheel ledig
6.47 M. en geladen 4.84 M. boven den waterspiegel. Dit schip bad een bovenbouw op het
dek, die bet volledig strijken van den mast belemmerde.
Neemt men in aanmerking, dat iia de genoemde boogte van 6.47 M., opvolgend als
grootste hoogten gemeten werden de Mannhehn I 6.36 M. , cle Mannheim V 6.21 M. en de
Mannheim 6.20 M. boven den waterspiegel, dan mag eene vrije doorvaarthoogte van 6.50 M.
voor de groote Rijnschepen als voldoende aangemerkt worden.
Die boogte is ook meer dan voldoende voor de overige zeilscbepen en voor de stoonivaart. Met turf geladen Friesche tjalken bebben met gestreken mast slechts eene boogte
van 3.60 M., en die met hooi, stroo of vias geladen , van 4.60 SI. boven den waterspiegel.
De lading wordt op deze schepen zoodanig gestuwd, dat het strijken van den mast mog-elijk blijft.
De sleepbooten op de Keulsche vaart bebben met staanden scboorsteen slechts eene boogte
van 4.85 M., terwijl die op het Noordzeekanaal met gestreken scboorsteen slechts ruim
4 M. hoog zijn.
De scboorsteenen der passagiers- en goederenbooten , overeind staande , bereiken de boogte
van 0.50 M. boven den waterspiegel niet.
Er bestaat intusscben eene soort van Rijnschepen, meerendeels van een laadvermogen van 300
ii 400 ton, en onder den naam van ijzeren kasten bekend, dat eene veel grootere doorvaart
boogte behoeft. Deze schepen kunnen wel den grooten mast strijken , maar zijn voorzien
van een tweeden vasten mast, waaraan de takel voor het bijschen der goederen is verbonden.
Deze vaste mast is ingekort met het oog op de boogte der rivier overbruggingen en reikt
tot ruim 9 M. boven den waterspiegel.
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Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de scheepvaart zeer zal zijn gebaat
wanneer de spoorioeglruogen met eene vrije doorvaartJioogte mn 6.50 M. hoven de hooge lanaalstandcn gebouwd toorden. Deze bruggen zullen ten behoeve van de schepen met staanden
mast nog beweegbaar moeten zijn, tenzij overwegingen ontleend aan de locale gesteldheid
dit overbodig rnaken.
Neemt men voorts aan dat de afstand tusschen onderkant spoorwegligger en bovenkant
spoorstaaf 0.75 M. meet zijn , dan wordt de Tioogte mn den spoorstaaf op 7.25 M. boven de
hooge kanaalstanden bepaald.
i)at bet bonwen van zulke hooge bruggen meer nut heeft en dus ook meer in aanmerkiiig komt naarmate bet vervoer over den spoorweg drukker is , ligt voor de hand. De
hooge bouw kan echter schier onoverkomelijke bezwaren opleveren of zeer kostbaar worden,
b. V. wanneer de kruising in de nabijheid van een groot stationsterrein plaats heeft,
wanneer men met defensiebelangen in aanraking komt, enz. Ook heeft men rekening te
bouden met de bezwaren die de hellingen aan de exploitatie van den spoorweg veroorzaken.
Men kan intusscben eene andere inrigting zonder hoogen bouw maken, die bij de
kruising van spoorwegen met druk verkeer het oponthoud voor de scheepvaart verrnindert, en met den naam van schutbrug bestempeld zou kunnen worden.
Daartoe bouwt men twee beweegbare bruggen over het kanaal met eene tusschenruimte
die toelaat eenige schepen te bevatten.
Beide bruggen w^orden aan w'eerszijden met de spoorbaan in gemeenschap gebragt, zoodat de spoorweg ter plaatse van de kruising verdubbeld is. Het spoorwegverkeer wordt
beurtelings over een der bruggen geleid en de andere geopend , naarmate dit voor het
doorvaren van schepen gevorderd wordt. Bij zeer druk verkeer op den spoorweg en het
kanaal beide , komt zelfs in aanmerking met vaste tusschenpoozen de verwisseling te doen
plaats hebben. De scheepvaart is nu verzekerd dat het oponthoud bij de spoorwegkruising
te ondervinden van korten duur zal zijn.
Kaarmate de ruimte tusschen de spoorwegbruggen geschikt moet zijn een grooter getal
schepen te bevatten , moet de afstand tusschen beide vergroot en dus de spoorbaan over
grooter lengte verdubbeld worden ; de inrigting wordt daardoor kostbaarder in aanleg en
omslagtiger in het gebruik. Het zou b. v. minder aanbeveling verdienen de tusschenruimte
zoolang te maken dat een geheele sleeptrein van 8 & 10 schepen daarin plaatskon vindcn.
Het beginsel kan echter eene zeer doelmatige toepassing vinden ter plaatse waar de
Kruising van een spoorioeg met eene schutsluis mmenvalt. Brengt men daar spoorwegbrug¬
gen over het boven en over het benedensluishoofd, dan valt het oponthoud, dat het schip
voor den spoorweg ontmoet, zamen met dat om van het eene kanaalpand op het andere
geschut te worden , en is dus de belemmering, die de spoorwegkruising te weeg breiigt,
tot een minimum teruggebragt, ja schier geheel opgeheven.
De verbeterde Keulsche vaart kruist de volgende spoorwegen: den Oosterspoorwegin den
Overdiemer polder, de Eijnspoorwegen bij Utrecht, en den in aanleg zijnden Staatsspoorweg bij Utrecht.
Het verkeer op den Oosterspoorweg van Amsterdam naar Utrecht en Amersfoort, waar
zich thans behalve de goederentreinen in iedere rigtiog twaalf treinen daags bewegen, is
voorzeKer druk genoeg om het bouwen van eene hooge brug in aanmerking te doen komen.
Het kanaal gemeen liggende met Amstel lands boezem, kan de hoogste kanaalstand
= A.P. worden aangenomen , waardoor de onderkant der brug op 6.50 M.
A.P. en de
hoogte op 7.25 M.
A.P. bepaald wordt.
De spoorbaan ligt thans op het punt van kruising 1.80 M.
A.P., zoodat eene opliooging van 5.45 M. noodig is.
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Eene brug tot genoemde hoogte aaiigelegd zal voldoeiide doorvaarthoogte voor alle
schepen met gestreken mast aanbieden. Alleen de weinige schepen met staanden mast en
de bovenvermelde ijzeren kasten zullen er niet onder door kunnen varen. Het komt iiiet
iioodig voor ter wille van dit betrekkelijk klein getal schepen die booge brug nog bovendien beweegbaar te maken. De brug wordt in een nieuw kanaalvak aangelegd, ^vaar
naast de thans bestaande waterweg langs de Weespertrekvaart en den Amstel aanwezig
blijft. Bedoelde schepen zullen dezen kunnen blijven volgen.
van oordeel dat eene booge vaste brug op dit punt zeer wel uitvoerbaar is en
aanbeveling verdient; in de begrooting is daarop gerekend. Eene schutbrug, die bier niet
met eene scbutsluis vereenigd kan worden, komt uit dien boofde bier minder in aanmerking.
De spoorwegkruising bij Utrecht staat in zoo naauw verband met de uit te voeren
coupure aldaar, dat deze bieronder gelijktijdig met die coupure bebandeld zal worden.
Bij Gorinchem snijdt de ontworpen coupure den in aanleg zijnden Staatsspoorweg onmiddellijk bij bet stationsemplacement, waarvan de hoogte op 3.50 M.-f-A.P. bepaald is. De
hoogste stand op bet Zederikkanaal stellende op 1.60 M. + A.P., komt de onderkantlegger van eene booge brug op 8.10 M. + A.P. en de bovenkant spoorstaaf op 8.85 M.
-1- A.P. te liggen , en zou de opbooging 5.30 M. moeten bedragen.
De nabijheid van het stationsemplacement, dat over zijne geheele uitgestrektheid tot
dezelfde hoogte zou moeten warden aangelegd, doet bier den bouw van eene booge bruoontraden.
^
Eene schutbrug kan evenmin wegens de nabijheid van bet station toepassing vinden.
Op dit kruispunt kan bezwaarlijk anders dan eene gewone beweegbare spoorwe'>-bruf
gebouwd worden.
°
§ 8. Jaagpaden. De verbetering van de Keulsche vaart, in bet rapport van 9 P^ebruarij
1878 omschreven, omvat doorloopende jaagpaden op de wederzijdscJic oevers. Over een aanzienbjk deel der lengte worden deze zonder kosten verkregen , omdat de uit bet profil
komende specie ter wederzijden van het kanaal geborgen wordt.
In verband met de stoomsleepvaart, die op de verbeterde Keulsche vaart verwacbt mag
worden , is ben jaagpad intusschen voldoende te achten. Daarom stellen wij voor b^t
jaagpad^ op den tegenovergestelden oever acbterwege te laten , overal waar de aanleg afzonderlijke uitgaven zou vorderen.
Wauneer te Loenen geen coupure wordt gemaakt, waarover later, dan ontbreekt aldaar
de gelegenheid om in bet tot dus verre bestaande gemis aan jaagpad te voorzien.
Voorts kan men een aantal bruggen in bet jaagpad ter bezuiniging door pontjcs vervangen, die door de jagers zelven bediend worden.
Wij gaan nu over tot de beschouwing van de voorgestelde coupures en zullen daarbij
de wijzigingen aangeven die kunnen worden toegelaten. De situatieteekenino- biilar-e C
strekke daarbij tot toelichting.
°
§ 9.^ Beginpunt te Amsterdam. Om de redenen ontwikkeld in het vervolgrapport der
Commissie , dd. 13 January 1878, meenen wij dat in verband met de in uitvoeriug zijnde
en ontworpen bandelsinrigtingen te Amsterdam , de waterweg naar de Waal moet aanvangen by die mrigtingen in bet Noordzeekanaal.
§ 10.

Van het Noordzeekanaal tot de Gaasp.

Nogmaals is een plaatselijk onderzeek door
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ons ino-esteia naar de bestaande vaart door Amsterdam ea naar het aansluiteud gedeelte
tot voorbii Diemerbrug. Wij liebben daarbij op nieuw overwogea welke verbeteringen
noodzakelijk en miastens moeten tot stand komen om een waterweg te verknjgea aan
redeliike eiscbeu voldoende.
.
, ,
i ^ c.. •
+
De uitsla^>- van deze overwegingen , zooveel de vaart door Amsterdam betreft, is geweest
dat rokening hoadende met het op bladz. 3-5 van het vervolgrapport van 13 Januaiij
1878 omschreven ontwerp tot waterververschiiig van Amsterdam, geen der op bladz. o-7
van dat rapport genoemie werken achterwege kan bhjven , met dien verstande evemvel,
dat de doorvaartwljdte van bruggen ea sliiizen verminderd kan worden.
Ee.nio-0 van die werken zijn op bladz. 9 van het vervolgrapport fmantieel onuitvoerhaar
'-enoemd Bovendien blijvea aan den vaarvveg door de stad bezwaren van technischen aard
ea voor de exploitatie verboaden , bladz. 9 en 10 van het vervolgrapport, die ook thans
hunne voile kracht behouden.
, . .
.lit
i
Eene meer beperkte verbeteriag van den vaarweg door de stad , in den geest als door den
heer Waldobp is voorgesteld, mede in het vervolgrapport omschreven , achten wij thans
eveninin als vroeger eene voldoende oplossing van het vraagstuk. Volledigheidshalve voegen
wii echter hicraan toe, dat de globale raming van deze beperkte verbeteringen ad f 1,870,000,
veo-ens mindero doorvaartwijdte van sluizen en bruggen met f 170,000 verminderd en dus
voo° de verbeterde Keulsche vaart op f 1,700,000 gesteld zou behooren te worden.
'Den bestaanden waterweg volg ende „ biedt de Amstel een zeer breed vaarwater aan , dat
alleen verdieping behoeft. Aan den Omval zou eeue nieu we brug over de Weesper trek vaart
in den Riinspoorweg gebouwd en voorts die vaart verbreed en verdiept moeten worden. Te
Diemerbruo-, waar de vaart aan weerszijden door huizen is ingesLoton, valt echter om der
kosten wille aan verbreeiing niet te denken. Door het opzettan der kanten met beschoeijingen
is hier geeiie genoegzame ruimte te verkrijgen , zoodat eeue coupure , lang 2875 M., onverBii iiet bedrag dat een verbeterde waterweg door Amsterdam zou vorderen , moeten
dus gevoeo-d worden de kosten voor eene coupure te Diemerbrug, voor eene spoorwegbrug aan °den Omval, voor het verdiepen van den Amstel en voor het verbreeden en
verdiepen van het westelijk gedeelte van de Weespertrekvaart.
Eindelijk is de vaarweg door Amsterdam 3.7 K. M. langer dan de voorgestelde nieuwe
kaiiaalrigting beoosten de stad.
Op grond van een en ander blijven wij aan een nieuw kanaal beoosten Amsterdam de
voorkeur schenken.
In hoever het vroeger aangeboden ontwerp van dat kanaal wijziging kan of zelfs moet
onder"-aan , is voor alsnog onzeker. Immers dat ontwerp wordt beheerscht door werken
van weo-e' de gemeente Amsterdam uit te voeren, en nog slechts in ontwerp be,staande.
Die werken zijn nog niet definitief vastgesteld, zoo als blijkt uit de omstandigheid dat o
directeur der opeubare werken to Amsterdam thans in zijn nitgewerkt plan eener Rijnvaart
tus^'chen Waal en Noordzeekunaal andere en minder bezwarende eischen voor het kanaal
steR dan in het begin van Januarij 1878 het geval was toen de door uwen voorganger
benoemde commissie inlichtingen aan hem gevraagd had.
Destiids moest iu verband met den bewesten Zeeburg voorgenoinen bouw van een abat¬
toir eene veemarkt, een entrepot enz. , volgens de ineeniug van den directeur de syphon
n het lozingskanaal zoo ver mogelijk oostwaarts aangelegd worden , en het kostbare ont¬
werp der werken bij Zeeburg was daarvan het gevolg. Wij nemen het thans door den
directeur aangegoven punt tot den bouw van den syphon onder het lozingskanaal aan , te
meer .omdat wij meenen dat daartegen geene gegronde bezwaren bestaan en vertrouwen
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clat bet gemeantebestuur van AmsterJam zieh met dat denkbeeld van zljnen directeur vereenigen zal, wanneer later onderhandelingen over de bij Zeeburg aan te leggen werkeii
met dat bestimr gftvoerd wordeu. Op de situatieteekening, bijlage D, is een ontwerp
aangeduid , waarbij van deze wijziging is partij getrokken. Even als bij bet vorig ont¬
werp vangt bet kanaal aan in bet Noordzeekanaal, kruist de Nieuwe vaart en bet lozingskana.ll en rigt zich jolgens een boog van 450 M. slraal naar de ringvaart van de Watergraafsmeer, welke rmgvaart over 1400 M. gevolgd wordt, waarna de verdere rigting met
(.e vroeger ontworpene zamenvalt. Deze rigting laat de gewijzigde plaats die voor abattoir
en veemarkt is aangewezen gebeel onaangeroerd , buigt zich om de perceelen , die tot de
Israehtiscbe begraafplaats behoorea, en vermijdt den kostbaren aanleg door den diepen
vVatergraafsmeer.
^
In dit kanaEdvak moeten twee schutsluizen aangelegd worden , nainelijk eene tot scheiding van bet Noordzeekanaal van bet stadswater (de Nieuwe vaart) en eene tot scbeidin^
van Imt stadswater van Amstellands boezem. Beide sluizen zullen veelvuldig openstaan.
Zij zyn als dubbele sluizen , elk mst openingen van 10 M. doorvaartwijdte ontworpeii, ten
einde de ongehmderde vaart in beide rigtingen mogelijk te niiiken.
\oor bet kanaal zou bet voorzeker meer gewenscht zijn indien bet stadswater, door eene
schutsluis te bouwen in de Nieuwe vaart, kon afgesloten worden. Hiervan moet ecliter
worden afgezien omdat de Nieuwe vaart teveiis dient om ververscliingswater uit de Zuiderzee naar de dokken te voeren.
Voorts moet bet lozingskanaal door iiiiddel van een svpbon wider bet kanaal door geleid
worden De binneuwaartscbe ligging maakt den aanleg van dit kunstwerk minder bezwarend can bij bet cianvankelijke ontwerp.
Dit ontwerp heeft ten gronds'lag gestrekt voor de begrooting van kosten, waarvan bieronder een verkorte inhoud is opg'enoineii.
fi
doorgetrohken iot Amsterdam. Wij hebben in § 5 de redenen ontwikkeld dieonsmt een waterstaatkundigoogpuntdoenafzien in dit voorloopig ontwerp bet dooire..en van de Vecht tot Amsterdam op te neinen. Met die doortrekking beoogt de
r irec eiir der openbare vverken tevens Amsterdam van ververscliingswater uit de Vecht te
vTOrzien Wij bebbeii dit denkbeeld aan een naauwgezet oiiderzoek oiiderworpen en ziiii
daarbij tot bet besluit gekomen dat de toepassing er van geene voordeelen oplevert.
Wij zullen de redenen die ons tut dat besluit bragten lateii volgen:
1

» Zoo stroomt dan een zijtak der Vecht", zegt de directeur op bladz. 22 van zijne brochure
.meteenvv'atersp.egel van oiigeveer 50 M. bieedte van Maiden naar Amsterdam, waardoo;
pvens le. nog altijd bestnande vraagstuk volkonien is opgelost van waar, als bet
Noordzeekanaal s zomers geen water heeft, en ook de Zuiderzee geen hoogen stand gelieft
aan te nemen — liet ververscliingswater voor Amsterdam is te ontleenen.
* Danrdoor toch komt Amsterdam in bet bezit van een der sleutels, - de andere is te
Muiden
van de \ edit, en kan dus bet water dier rivier, die altijd uit den Neder-Riin is
te voeden , dadelyk by Zeeburg uitlateii, als voor doorstrooming der stad geen Vecbtwater
noodig IS, door de beide boveiigenoemde sluizen” (namelijk door de bij Zeeburg beslaandu
schutsluis en doer do bestaande van Eijksvvege gemaakte keersluis tegen bet Noordzee¬
kanaal); ^oj- wanneer de stad VcchtwaUr tot verxersching van het grachiwatcr helioeft, dit
eerst door de te niaken binnensluis in de Nieuwe Vaart (dus bezijden het kanaal) inlaten
om het na doorstrooming der grachten weder op de Zuiderzee door bet lozingskanaal uit
met hehilp van sioomgemaal, indien de stand der Zuiderzee dit vordert;
2

