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Brief 9 Januarij 1880, n°. 7,
afd. Walerstaat A.
Betreffende walcrweg

’sHagb, 16 April 1880.

Amsterdam naar den Rijn.

Bij nevenvermeld schrijven heeft Uwe Excellentie mededeeling gevraagd van het gevoelen
der Commissie van Hoofd-Ingenieurs omtrent het plan eener Eijnvaart, tusschen Waal en
Noordzeekanaal, van den directeur der publieke werken te Amsterdam.
Aan de tevens verstrekte opdragt om bij bet onderzoek na te gaan in boeverre dit plan
in verband te brengen zij met de ontwerpen waarover Uwe missive van 6 September 1879 j
n°. 2, afdeeling waterstaat A, bandelt, is reeds door ons bij het rapport van 19 Maart
1880 voldaan.
Na gehouden overleg, schriftelijk met den ontwerper den beer Kalff , schriftelijk en
mondeling met den door den Minister van Oorlog daartoe gemagtigden eerstaanwezend
officier der genie, hebben wij tbans de eer ons gevoelen over bet plan van den beer
Kalff mede te deelen.
Volledigheidshalve zal daarbij bier en daar eene resumtie worden ingelascht van hetgeen
omtrent sommige boofdtrekken van dat plan is medegedeeld in ons bovengenoemd rapport
van 19 Maart 1880, met name in de paragraphen 5, 7 en 11.
De aebt eerste pagina’s der met veel talent geschreven brochure meenen wij stilzwijgeud
te kunnen voorbijgaan, als bevattende meer eene kritiek van het plan van een kanaal door
de Gelderscbe Mallei, dan wel uiteenzetting van het plan van den ontwerper.
Wij kunnen dit te eerder doen, daar die critiek , zoowel wat vorm als inhoud betreft,
minder geschreven is voor deskundigen, dan wel voor het publiek, dat beter de litterarisebe dan de technische waarde van een vlugscbrift weet te beoordeelen, en zicb dan ook
om de eerste meer bekommert dan om de laatste.
Aanmngpunt. Het aanvangpunt wordt door den ontwerper gekozen te Doodewaard.
De redenering, waarmede bij de keuze van dit uitgangspunt regtvaardigt, gaat niet op.
Men leest tocb op pag. 9 dat » men zicb niet lang beboeft te bedenken om het aanvangen van een kanaal voor de Eijnvaart, lager op de Waal dan te Doodewaard, eene misdaad
te noemen.”
Die redenering berust op een lijstje van cijfers, genomen van de waterstaatskaart, waar
zij vermeld zijn als de: > geringste diepte in decimeters van het vaarwater van een riviervak
onder middelbaren rivierstand.”
Deze bladen der waterstaatskaart zijn in 1871 reeds bewerkt, en de cijfers daarop ingevuld, genomen uit bet Verslag der Openbare werken van 1869.
Dat sedert dien tijd veel aan de verbetering der slecbtste vakken op de Waal is ten
koste gelegd, is algemeen bekend en moet er, met het oog op den tocb steeds veranderAan den Heer Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid.
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lijken toestaud van de rivier, toe leiden in 1880, niet dan een zeer omzigtig gebruik te
maken van de vddr of in 1871 opgegeven cijfers.
Het volgendo staatje toont aan dat de keuze van het aanvangpunt Doodewaard aan de
Waal, niet gemotiveerd wordt door den toestand van de onmiddellijkdaarbenedengelegen
riviervakken, en dat de ontwerper niet voorzigtig was toen hij zijne keuze bepaalde op
grond van zoo oude cijfers.
Op de ondiepste punteu van het vaarwaier der rivier de Waal, werd bij middelbaren
rivierstand (1851—1860) gepeild;

TE

in 1869.

in 1879.

3.60

3.95

Echteld of Ooij

3.02

3.45

Tiel....

2.72

2.68

2.62

3.25

2.09

2.12

Doodewaard .

Ophemert.
Varik . .

.
.

,

.
.

Nader wordt aangetoond, dat de diepte van de rivier niet afneemt naarmate men verder
benedenwaarts komt, door de jaarpeilingen van 1879 in de vaste raaijen, op 250 M.
oiiderlingen afstand.
Daaruit blijkt, dat voor eene geul, breed 80 M., de geringste vaardiepte onder bovengenoemden rivierstand in meters is:

lusschen de kilometerraaijen
41—43

Plaats
te Doodewaard,

43-52
52-54

te Echteld,

3.70
3.50

te Ophemert,

63— 64
64- 66

3.90
4.30

te Tiel,

58—61
61—63

4.60
4.00

54-56
56-58

Diepte

4.00
4.70

te Varik,

3.90

Dit klemt te meer wanneer men bedenkt, 'dat boven Doodewaard op de Waal boven
Altena, bij Sprokkelenburg en bij het Gentsche veer, punten bestaan waar minder vaar-
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diepte dau te Doodewaard wordt aaagetroffen , en wel respectively k 3.70 M., 3.90 M. en
3.30 M., onder den genoemden middelbaren rivierstand.
Betuwepand. De kwel is, bij bet doorsnijden van de Betuwe, een niet te vermijden
bezwaar.
Bij elk ontwerp zal bet streven moeten zijn de kwel tot een minimum terug te brengen.
Hierop is bij bet door den beer Kalff ontworpen Betuwepand in bet gebeel niet gelet.
Hij acbt bet een groot voordeel, dat bij, te Doodewaard de Waal verlatende, den NederRijn op een overeenkomstig veel meer benedenwaarts gelegen punt bereikt. Daardoor toch
wordt bet bij zijn ontwerp (5.20 M. + A.P. op bet Betuwepand als maximum stand aannemende) mogelijk de scbutsluis aan den Neder-Rijn open te bouden zelfs tot standen
0.26 il. boven middelbaren rivierstand op bet punt van den Rijnovergang.
Daar bij bij lagere rivierstanden op den Rijn de sluis tegenover Amerongen openlaat,
ontwerpt bij den bodem van zijn Betuwepand op 1 M. + A.P.
Dat is dus eene ligging 1.20 M. dieper dan voor bet Betuwepand, dat bij bet Gelderscbe
Vallei-kanaal beboort, ontworpen is.
Voor bet gedeelte van bet trac6 van den Waalbandijk tot de Linge , zijn de grondlagen
door boringen bekend. (Bijlage M. Memorie van Beantwoording Kanalenwet).
Daaruit blijkt dat, bij zulk eene diepe ligging van den kanaalbodem , zeer kwelacbtige
gronden doorsneden worden, en dus veel kracbtiger toevoer van kwelwater daardoor te
wachten is.
Voor bet gedeelte van de Linge tot den Rijnbandijk tegenover Amerongen zijn geen
boringen bekend. Docb al nemen wij aan, dat de ligging der kwelacbtige grondslagen
daar iets gunstiger zal zijn, dan zullen de beide omstandigbeden: en dat bet Betuwekauaalpand zoo aanzienlijk veel langer is (12300 M. tegen 3350 M. bij bet Gelderscbe valleiplan), en dat bet over zoo groote leugte veel meer in de nabijbeid (minder dan 1100 M.
afstand) van den bandijk ligt, ook over dit gedeelte zeer aanzienlijke uitbreiding geven
aan de beboefte tot kunstmatige verwijdering van kwelwater. Want of bet kanaal de
Betuwe of den Marscbpolder doorsnijdt, bet kwelwater door den bodem van bet kanaal
opkomende , zal daardoor niet minder zijn, en even goed verwijderd moeten worden; terwijl
gedane waarnemingen leeren, dat nabij de bandijken de drukboogte van bet kwelwater
bet grootste is.
Als de ontwerper dan ook scbrijft: »Het zal wel onnoodig zijn te doen uitkomen, dat
»de kwel zicb bet meest vertoont in de nabijbeid der rivierdijken, en dus de op te voeren
» boeveelbeid water niet in reden der oppervlakte toeneemt” (pag. 27), dan geeft bij zelf
daardoor aan, waarom op bet door bem ontworpen Betuwepand zeer veel kwelwater is te
wachten.
Ook gaat het niet op te beweren ; » Nu, ten gevolge der keuze van het overgangspunt,
»de sluis aan den Rijn zoo dikwerf openstaat, beeft de kwestie van bemaling veel van
» haar belang verloren” (pag. 27). Want die bemalingkwestie is bij geen enkel Betuwe¬
pand van belang bij rivierstanden , die niet booger zijn dan 0.26 M. boven M. R. Docb eerst
bij hoogere en boogste rivierstanden, wanneer dit Betuwepand even als elk ander gesloten
is aan beide einden, klemt de bemalingskwestie.
En die klemt te meer omdat bet peil van 5.20 M. -p A.P., waarbij de Rijnsluis van
het ontwerp voor bet Gelderscbe vallei-kanaal gesloten zou worden (1), bier de maximum
kanaalstand is.
(1) Blijkbaar heeft cle ontwerper, als hij zegt dat 5.20 M. -t- A.P. het maximum peil in het Betuwepand
Toor het Gelderscbe valleikanaal is (pag. 11), niet aandachtig gelezen. In onzen brief van 17 October 1878
n°. 12, staat:
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De heer Kalff ziet in de lange doorsnijding der Betuwe een voordeel, omdat die »in
»de lengte” ligt, j^en bij inundatie, en in gewone tijden, slechts den afloop kan bevor»deren , mits in die gewone tijden bet peil niet te hoog zij” (pag. 12).
Het nut, dat bij inundatie 'van het kanaal getrokken kan worden tot ontlasting van
inundatiewater, is moeijelijk vooruit te schatten. Dit toch zal geheel af hangen van de
plaats wa&r, en de omstandigheden waaronder de doorbraak valt, benevens van den toestand die op den Neder-Rijn wordt aangetroffen. Grooten invloed daarvan op bet gei'nundeerde
gebied zal men evenwel nimmer kunnen verwacbten , omdat eene lozing door eene sluisopening van 10.50 M. in dezen nooit veel gewigt in de scbaal kan leggen.
Ook aan de bevordering van den afloop van water in gewone tijden is niet veel waarde
te becbten. Dit kan tocb alleen gelden voor de gronden, die tbans ook op den Neder-Rijn
uitwateren, zijnde de terreinen van den Marscbpolder. Het nieuwe punt van lozing, de
kanaalsluis, ligt niet meer dan ongeveer 2500 M. beneden bet bestaande lozingspunt,
zoodat waarscbijnlijk de biervan te verwacbten verbetering niet zeer groot zal zijn. Verder zullen de afgesneden strook van Neder-Betuwe , bewesten den Siarscbpolder (1) , en de
gronden tusscben den Marscbpolder en de Linie, die door bet kanaal worden afgesneden
door dat kanaal kunnen afwateren ; docb dit is een detail van zoo localen aard en zoo
weinig uitgestrektbeid , dat bet geen regt geeft van bevordering van den afloop van water
in gew'one tijden te spreken. En van afleiding van Lingewater zal wel nooit sprake kunnen
of beboeven te zijn ; want, onder omstandigheden waarbij aftapping van de Linge gewenscbt wordt, staat de Neder-Rijn te Amerongen steeds booger dan de Linge op bet
punt vau kruising.
De ontwerper acht bet een groot voordeel, dat in verband met de door bem aan bet
Betuwepand gegeven rigtir.g, met weinig kosten een nieuwe bandijk door den Marscb¬
polder te leggen is. Deze polder is dan voor bet grooter deel met de Betuwe te vereenigen
en de bestaande Marscbdijk kan in bet rivierbelang worden afgegraven (pag. 12 en 13).
Dit voordeel is evenwel niet zoo groot als bet oppervlakkig scbijnt. Want men zal, opdat bet winterbed niet overmatig breed worde, den nieuwen bandijk niet te ver binnen
den bestaanden Marscbdijk moeten leggen. In 1855 , toen eene dijksverlegging ter sprake
werd gebragt, was de nieuwe bandijk in gebogen rigting ontworpen van bet boveneind
van den Marscbdijk bij de Spees tot bet benedeneind tegenover Remmerden, en was de
dijk slecbts 100 M. van bet meest inspringende punt van den Marscbdijk verwijderd.
Zoodanige rigting voor den bandijk als de meest gewenscbte aannemende, zou de bandijk
op ongeveer 1000 M. uit de as van bet kanaal bggen , en de kosten van grondvervoer,
vooral voor bet gedeelte beoosten den spoorweg Rbenen-Elst, zeer aanzienlijk worden.
Het naddW van de te verwacbten aanzienlijke vergrooting van de boeveelbeid kwelwater ,
wordt dus niet opgewogen door de voordeelen, die in bet oog van den ontwerper aan de
Het aannemen van een minimum kanaalpeil van 5.20 M. boven A.P., en het doen rijzen van het kanaalpeil,
in verband met den waterspiegel in de Linge, aangegeven in § 14 der voormelde nota, heeft ten gevolge
enz.", terwijl in die § 14 uiteengezet is, waarom de door ons voorgestelde maximum stand van 7.50 M. -H A.P.
op 6.50 M. -H A.P. is gebragt. Op verlangen van het bestuur van de Over-Betu-we is bepaald , dat het peil,
waarbij de Eijnsluis zal gesloten worden , -5.20 M. + A.P. is, en deze niet tot 6.50 M. -t- A.P. zou blijven
openstaan. Dit is geheel ieti anders dan dat 5.20 M. -1- A,P. het maximum peil zou zijn.
(1)

De ontwerper schrijft:

„Maar bovendien ligt in mijne rigting het kanaal niet over meerdere lengte in de Over-Betuwe, dan in het
» vroegere ontwerp” (pag. 12).
Het vroegere ontwerp ligt uergens in de Over-Betuwe , evenmin als dat van den ontwerper.
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groote lengte van het Betuwepand verbonden zijn.
durven aanbevelen.

Wy zouden die rigting dan ook niet

Rivierovergang. Als de ontwerper den rivierovergang zal bebandelen begint hij met
de mededeeling dat kuilen en ondiepten op bet lengte profil der rivieren zicb opvolgen ,
en voegt er meer aardig dan juist aan toe, dat de ingenieurs » door hunne werken er
soms uitmuntend in slagen om eene ondiepte weg te nemen en door een kuil te vervangen , docb meestal niet, zonder op eenigen afstand daarvan , een kuil tot ondiepte te
maken, zoodat ten slotte de weerbarstige rivier haren eigen zin volgt. ” (pag. 10).
»Meer aardig dan juist,” want hij ziet bierbij over het boofd, dat de weggenomen on¬
diepte binderlijk en de kuil die verondiept wordt, bovenmate groot kan zijn , zoodat die
sterk kan verondiepen (op een lengteprofil een leelijk gezigt) zonder dat die verondieping
in het minst binderlijk wordt voor scbeepvaart, of voor geregelden waterafvoer. Hieruit
volgt, dat zelfs door eene kleiue verdieping van eene ondiepte, al veroorzaakt die — wat
nog niet bewezen is — eene sterke verondieping van een lager gelegen kuil, toch bet
riviervak aanmerkelijk kan verbeterd zijn , daar er eene meer gelijkmatige diepte verkregen
is, zoodat ten slotte de rivier, die niet weerbarstig is voor wie met kennis en oordeel baar
leidt, baren eigen zin niet volgt.
Zag de ontwerper dit over het boofd toen bij het aangehaalde ter neder scbreef, tevens
zag hij over het boofd dat hij, die een xWmr-overgang — betzij eene doorwaadbare plaats,
hetzij een scheepvaartovergang — zoekt, niet langer dan het allereerste oogenblik op een
lengteprofil mag zien om zijne keuze van het geschiktste punt te bepalen. Hoogstens mag
dit lengteprofil hem eene aanduiding geven op welk gedeelte der rivier hij zijn onderzoek
waarschijnlijk zal moeten instellen , om een geschikt punt van overgang te vinden.
Daar het te doen is om de keuze van een punt van overgang, dus van een weg dwars
over de rivier, is verder de op het lengteprofil aangegeven diepte van minder invloed en
meet bestudering van den toestand der rivier, om en nabij het door het lengteprofil aangewezen punt, bepalen waar op de rivier het gemakkelijkste de overtogt dwars over zal
kunnen gevonden worden.
Een profil der peilingen in de rigting van het gekozen overgangspuut geeft weinig
afdoende zekerheid in dezen.
De ontwerper heeft ons , op ons verzoek , een schetsontwerp van den door hem gedachten
rivierovergang doen toekomen. Dat is met rood aangegeven op het als Bijlage A, hierbij
gevoegde kaartje der rivier.
Hij voegde daar deze toelichting bij:
» De bocht, welke de Neder-Eijn maakt, onmiddelijk boven het overgangspuut, werpt
den stroom van den linker- naar den regteroever.
» Van dien stroom, — in die rigting bevestigd door het vooruitbrengen van den havenkop A- maakt het, van boven komend, en dus in de rigting Doodewaard-Amerongen
varend schip gebruik om de op den regteroever 200 M. lager gelegen voorhaven geleidelijk te bereiken.
» De stroom is van den regteroever eenigzins naar den linkeroever terug te werpen door
het vooruit brengen van den havenkop B.
» Doch in elk geval kan geen schip, hetwelk van Amerongen naar Doodewaard wil
varen en dus van den regter- naar den linkeroever wil oversteken , moeite hebben den
linkeroever te bereiken, zij het dan ook lager op de rivier, doch niet lager dan de aan
dien oever te maken tweede invaart, alwaar dus dadelijk stil water wordt gevonden.
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Dus doende zal, ook zonder eenig ander hulpmiddel dan aan de palen te bevestigen
touwen, geen schip hetwelk den Neder-Rijn in welke rigting ook oversteekt, zich op de
rivier tegen stroom behoeven op te werken,
» De monden der invaart zijn 100 M. wijd , zoodat bet langste schip daarin draaijen kan. Op
een overgangspunt als Amerongen en bij genormaliseerde rivier — dat is bij sterken stroom — is
dit noodig, zal het schip in alle omstandigheden den overkant kunnen bereiken.”
De uitslag van eene opzettelijk daartoe verrigte peiling van het riviervak, den 21sten
February 1880 gedaan, is door ons op het kaartje geplaatst. Duidelijk toonen die peilingen
aan, dat, zal hier bij een goeden overgang eene vaardiepte van 3.00 M. dwars over de
rivier bij den rivierstand van 1.50 M. te Keulen verkregen worden, dan ook hier beduidende veranderingen door aan te leggen rivier werken noodig zijn.
Het blijkt, dat de bestaande toestand geenzins het beweren van den ontwerper bevestigt,
dat men op het door hem gekozen punt » ongeveer de diepte gereed vindt, die elders nog
moet gemaakt worden” (pag. 11). Er meet hier evenzeer diepte gemaakt worden als in het
overgangspunt van het Geldersche vallei-ontwerp.
Wat betreft het denkbeeld van den ontwerper om de voorhaven op den linkeroever als
het ware dubbel le maken, zoo zal dit het geinakkelijk uit- en invaren der voorhavens
zeker bevorderen, maar daarom mag men niet het oog sluiten voor de bezwaren daaraan
verbonden, waaronder al dadelijk deze twee in het oog springen, dat men over grootere
lengte de meerdere diepte over hare voile breedte aan de rivier moet geven, en dat de
twee takken van de voorhaven meer bag’gerwerk zullen eischen om op de gevorderde
diejjte te blijven.
Spoorweglruggen. Naar aanleiding van de doorsnijding van den Staatsspoorweg DordrechtElst, behandelt de ontwerper de inrigting van vaste hooge spoorwegbruggen.
Over die hooge vaste spoorwegbruggen en over de door hem becijferde vrije doorvaarthoogte, werd in paragraaph 7 van het rapport van 19 Maart 1880, ons gevoelen medegedeeld. Dit kwam kortelijk zaS,mgevat op het volgende neer.
Kruising van een druk bevaren kanaal door spoorwegen met druk verkeer, door middel
van lage beweegbare bruggen, heeft voor beiden groot bezwaar.
Opheffing van dat bezwaar kan plaats vinden door de brug zoo hoog te leggen, dat de
schepen daaronder door kunnen varen. In het rapport van 24 January 1879 werd dit door
ons voorgesteld voor de brug aan de Haar. De ontwerper stelt het nu voor alle spoorweg¬
bruggen — behalve die over den zijtak naar Utrecht — voor.
Welke vrije doorvaarthoogte is noodig ?
Verreweg de meeste schepen, die de Keulsche vaart bevaren, kunnen den mast strijken,
slechts een zeer klein gedeelte kan dit niet.
Onbereikbaar is het de brug zoo hoog te leggen , dat schepen met staanden mast daar¬
onder door kunnen varen; 20 M. zou minstens daarvoor noodig zijn.
Vaste bruggen met minder groote vrije doorvaarthoogte voldoen dus niet aan alle eischen.
De vrije doorvaarthoogte van 10.75 M., door den heer Kalff gesteld op grond van de
in 1858 aangenomen gevorderde hoogte voor een ledig vaartuig met staanden sprenkel
onder de brug te Keulen , is ondoelmatig, want voor schepen met staanden mast is deze
hoogte toch ontoereikend, terwijl schepen met gestreken mast zooveel doorvaarthoogte niet
behoeven.
De meting van de grootste hoogte van een Rijnschip (lang 74.60 M., breed 8.22 M.,
diepgang 2.12 M., iuhoud 587 ton) boven den waterspiegel, leverde als resultaat, ledig 6.47 M.,
geladen 4.84 LI.
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Eene vrije doorvaarthoogte van 6.50 M. is voor de groote Rijnschepen even als voor de
overige zeilschepen en voor de op het kanaal varende stoombooten voldoende.
De schepen , die op het kanaal varen , kunnen den sprenkel ook strijken, iets dat zij
zeilende op de rivier, waar zij terstond na het doorvaren van de brug den mast wederopzetten moeten, moeijelijk doen kunnen.
Friesche tjalken hebben bij gestreken mast eene hoogte boven den waterspiegel van 3.60 M.,
wanneer zij met turf, en van 4.60 M. als zij met hooi geladen zijn.
De sleepbooten op de bestaande Keulsche vaart hebben met staanden schoorsteen slechts
eene hoogte van 4.85 M. boven den waterspiegel, terwijl die op het Noordzeekanaal voor
de sleepbooten met gestreken schoorsteen ruim 4 M. bedraagt.
Alleen een weinig talrijk soort Rijnschepen, genaamd ijzeren kasten, die een tweeden
ingekorten mast voeren voor het hijschen van goederen , heeft eene hoogte van 9 M. boven
den waterspiegel noodig.
Worden dus spoorwegbruggen met eene vrije doorvaarthoogte van 6.50 M. boven de
hooge kanaalstanden gebouwd, dan is de scheepvaart zeer gebaat.
Deze hooge bruggen moeten, ten behoeve der binnenlandsche scheepvaart met staanden
mast, beweegbaar zijn.
De bovenkant spoorstaaf 0.75 M. boven den onderkant van den brugligger aannemende,
moet dus de bovenkant spoorstaaf op 7.25 M. boven de hooge kanaalstanden bepaald worden.
Op grond van een en ander meenen wij dat de onderkant van de brug in de Betuwe,
niet hooger dan 11.70 M. + AP., en de spoorstaaf met den bovenkant niet hooger dan
12.45 M. + A.P. in plaats van op 16.70 M. + A.P. behoeft ontworpen te worden. Ten
behoeve van de weinige schepen met staanden mast, waarvoor de brug te laag is, zal
die tevens beweegbaar moeten zijn, hetgeen bij eene ligging van 16.70 M. + A.P. evenzeer het geval zou moeten zijn.
Belangeti der defensie. Alvorens het tracd benoorden den Neder-Rijn te behandelen,
zullen wij den uitslag van onze besprekingen met den luitenant-kolonel J. A. Schuueman ,
eerstaanwezend officier der genie te Amsterdam, door den Minister van Oorlog daartoe
aangewezen, mededeelen.
Ten einde het overzigt der defensiebelangen gemakkelijk te maken, zullen wij na de
behandeling van het Betuwepand, tevens de mededeelingeu omtrent het overige gedeelte
van het tracd doen volgen.
De genoemde hoofdofficier heeft zijne overwegingen, omtrent de defensiebelangen in betrekking tot het kanaalontwerp van den heer Kalff, in eene nota zaamgevat, die door
hem aan den Minister van Oorlog is ingediend.
Zijne conclusion, waarvan de gronden in die nota uitvoerig zijn uiteengezet, komen in
hoofdzaak op het volgende neder:
I. Het kanaal in de Betuwe vermindert de verdedigingskracht der bestaande linie
Ocliten-Spees. De verbeteringen echter, die aan genoemde linie, ten gevolge van den aanleg van den spoorweg Dordt-Elst, moeten geschieden, kunnen zoodanig worden ontwor¬
pen , dat de belangen der verdediging door den Kanaal-aanleg niet noemenswaard geschaad
worden.
Het is verder noodig dat de 3 grondduikers, ten oosten der linie onder het kanaal ont¬
worpen , in oorlogstijd gesloten kunnen worden, en dat de bouwstoffen worden opgelegd
tot het bij oorlogsgevaar maken van eene vlotbrug voor de gemeenschap tusschen de twee
door het kanaal gescheiden deelen der linie.
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Eindelijk zullen de belangen der verdediging in de Betuwe gebaat worden door aan de
ontworpen kanaalwerken toe te voegen:
a.

den bouw van 2 damsluizen in de kaden langs bet kanaal;

I. bet zoodanig inrigten van bet stoomgemaal aan den Neder-Rijn, dat bet bij oorlogsgevaar water in bet kanaal kunne malen ; en
c.

bet maken van ebdeuren aan de sluizen te Doodewaard en aan den Neder-Rijn.

II. Het kanaal Amerongen-Muiden is, zonder den ontworpen zijtak naar Utrecht, voor
de belangen der defensie niet nadeelig, indien bij den aanleg aan de navolgende eischen
gevolg wordt gegeven:
a. Er meet eene keering in het kanaal worden gebouwd, ongeveer bij Naarden , die in
vredestijd steeds in geopenden toestand kan zijn , doch in oorlogstijd, als de omstandigheden het eischen , gesloten moet kunnen worden;
h. De kaden langs bet kanaal moeten niet hooger en breeder worden aangelegd dan noodig is;
c.

De ontworpen sluis in de Galgesloot moet van ebdeuren voorzien zijn,

d. Tot watergemeenschap tusschen de twee door het kanaal gescheiden deelen der
Karnemelksloot moet een syphon onder het kanaal gebouwd worden, en
e. De bouwstofFen moeten worden opgelegd, tot het bij oorlogsgovaar maken eener
vlotbrug over het kanaal, in de Meersteeg bij Naarden.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat dit kanaalgedeelte (altijd zonder den
Utrechtschen zijtak) voordeelig voor de defensiebelangen te achten is.
III. De zijtak naar Utrecht wordt voor de belangen der verdediging nadeelig geacht.
Vorderen de algemeene landsbelangen dat die tak worde gemaakt, dan kunnen de nadeelen, hoewel zij niet geheel zijn weg te nemen, voor zooveel mogelijk worden verminderd, door bij den aanleg van het hoofdkanaal met den zijtak gevolg te geven aan de
eischen hierboven onder 11, a, b , c, d en e opgegeven, en bovendien aan de navolgende.
f. Ongeveer bij de snijding van het kanaal met den Maartensdijkschen kunstweg moet
eene schutsluis in het kanaal worden gebouwd, keerende naar hetoosten tot ongeveer 1.60
en naar het westen tot ongeveer 1 M. -t- AP.
Die schutsluis kan in vredestijd steeds in geopenden toestand verkeeren.
g. De waterstand in het kanaal tusschen de sluis te Driebergen en de keering bij Naarden,
benevens in den zijtak naar Utrecht tot aan de onder / bedoelde schutsluis, moet bij oorlogsgevaar tot ongeveer 1.60 M. + AP. kunnen worden opgezet.
h. Aan het gedeelte van dien zijtak, tusschen den Maartensdijkschen kunstweg en den
Groenekanschen dijk, moet eene andere rigting gegeven worden.
De rigting, die tusschen die twee punten volgens een naar het noorden gekeerden boog
ontworpen is, moet gekozen worden volgens een naar het zuiden gekeerden boog.^ Het
komt wenschelijk voor dat het fort Voordorp ten noorden van het kanaal gelegen zij.
i. In de zuidelijke kade langs het kanaal, tusschen den Maartensdijkschen kunstweg
en den Voordorpschen dijk, moet eene schotbalksluis worden gebouwd, ten einde in som-
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mige omstandigheden het nieuwe kanaal te benutten als aaavoerweg van een deel van het
inundatiewater van de hooge kommen.
k. Onder het kanaal moeten de noodige syphons gelegd worden voor de verspreiding
van het inundatiewater, en
/.

De schutsluis in het Zwarte Water moet van ebdeuren voorzien wezen.

IV. Het kanaalgedeelte Utrecht-Amsterdam, is voor de helangen der verdediging niet
nadeelig te achten, indien de sluizen te Amsterdam van ebdeuren voorzien worden en de
kaden langs het kanaal niet hooger.en breeder worden aangelegd dan noodig is.
Die belangen zullen eindelijk worden bevorderd, indien de stoomgemalen in den Eietpolder en bij Zeeburg geschikt worden gemaakt tot het mmalen van water.
Amerongen-Muiden. De heer Kalff heeft voor dit gedeelte van het kanaal het trac6 bij
voorkeur door hooge groiiden gelegd. De ontwerper komt, als wij wel zien, door de volgende
beschouwingen tot deze voorkeur.
Vooreerst dat hij hooge vaste spoorwegbruggen wil maken.
Vervolgens, dat hij het eerste pand benoordeu den Neder-Rijn wil openlaten tot een
rivierstand van 0.75 M. boven M. R.; hetgeen hem door het volgen der hooge gronden
mogelijk wordt.
Eindelijk, dat hij te Amerongen een goed punt van overgang meent gevonden te hebben.
Ten einde van deze drie voordeelen in zijn kanaalplan gebruik te kuunen maken, heeft hij het
groote nadeel van de verplaatsing van de kolossale hoeveelheid grand'’ (pag. 18) die daarvan
het gevolg is, niet gevreesd.
Wij zijn door ons onderzoek tot eene tegenovergestelde meaning gekomen. Wij meenen,
dat de genoemde voordeelen bij nadere beschouwing niet zdd groot blijken, dat zij tegen
het nadeel der kolossale grondverplaatsing opioegen.
Zooals reeds hierboven kortelijk herinnerd en in ons rapport van 19 Maart 1880 uitvoerig uiteengezet werd, is het niet noodig wanneer men spoorwegbruggen , waaronder
alle schepen met gestreken mast door kunnen varen , maken wil, die op de door den heer
Kalff aangegeven vrije doorvaarthoogte van 10.75 M. te ontwerpen. Voor de Rijnvaart
veel hooger dan noodig is , voldoen zij toch niet voor de binnenlandsche vaart met staanden mast.
Kunnen de vaste spoorwegbruggen lager liggen , dan is dit eene omstandigheid, die de
uitvoering van het tracd van den ontwerper vergemakkelijkt. Bijv. de kruising van den
Centraal-spoorweg wordt er aanzienlijk door vereenvoudigd. De Rijnspoorweg behoeftniet,
de Oosterspoorweg aanzienlijk veel minder, opgehoogd te worden.
Aan den eenen kant hierop wijzende, moeten wij evenwel opmerken , dat ook op andere
trace’s, die niet bij voorkeur door hooge gronden looxjen , en dus niet zulke kolossale
grondverplaatsingen vorderen, dergelijke voor de scheepvaart weinig te openen spoorweg¬
bruggen uitvoerbaar zijn.
De hoogere waterstand, die op het eerste pand benoorden den Neder-Rijn kan toegelaten,
en dus het langere tijdsverloop dat de riviersluis opengezet kan worden , is een niet te
miskennen voordeel van dit trac6.
Wat het derde voordeel aangaat, de waarde daaraan te hechten is hierboven, bij de behandeling van den rivierovergang, reeds in het licht gesteld. De meerdere voortreffelijkheid van dat riviervak boven andere, is niet gebleken , en motiveert dus allerminst de
keuze van een trac6, dat zulk eene groote grondverplaatsing vereischt.
2
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Het Bacleel aan het trac6 door hooge terreinen verbonden, namelijk de kolossale grondverplaatsing, komt ons voor niet opgewogen te worden door de voordeelen, en dus niet
genoegzaam gemotiveerd te zijn.
In het voorbijgaan merken wy op , dat, zoo als het lengteprofil aantoont, niet alle gronden tusschen den Neder-Rijn en de Driebergsche sluis hooger liggen dan het voor dit pand
aangenomen peil van 5.70 M. + A. P. (pag. 16). Een grondduiker zal hier, ook volgens
nadere mededeeling van den ontwerper, noodig zijn.
Eene gekoppelde sluis te Driebergen veroorzaakt een groot oponthoud voor de scheepvaart; een oponthoud veel grooter dan twee afzonderlijke sluizen doen.
De terreinhoogten geven hier geen aanleiding tot den bouw eener gekoppelde sluis.
Integendeel, zou de hooge ligging der gronden noordwaarts eerder tot verhooging van
kanaalpeil en bodem doen besluiten.
A1 geeft de zinsnede : »De schuthoogte in de sluis te Driebergen is nooit ineer dan
van 0.60 M.
A. P. tot 5.70 M. + A. P., dat is 6.30 M., welke in twee hoogten kan
geschieden,” (pag. 26) den indruk, dat het hier eene zeer gewone, dikwerf voorkomende
schuthoogte geldt, zoo is dit toch geenzins het geval. 6.30 M. verschil in twee hoogten,
geeft voor elk paar deuren nog 3.15 M. schuthoogte, zijnde eene zeer groote hoogte. Die
kan, als het boveupand op 4.00 M. + A. P. en het benedenpand op A. P. staat, tot
4.00 M. verschil, of voor elk paar deuren 2 M. schuthoogte afnemen , maar die zamenloop
van omstandigheden zal zelden voorkomen, daar als de rivier zoo laag is, de Vecht in den
regel ook laag is.
Zoolang de situatie van het terrein niet noodzaakt een waterverschil van 6.30 M. op' 6en
j)unt zamen te brengen , mag dit, in het belang van de exploitatie van het kanaal, niet
geschieden.
Door het feit, dat de sluis te Driebergen eene gehoppelde sluis is, verliest de door den
beer Kalff zoo hoog geschatte omstandigheid, dat: »in den regel de sluis te Dodewaard
en die te Driebergen , de eenigen znllen zijn , waarop door de Rijnvaart tusschen Keulen
en het Noordzeekanaal zal worden geschut”, (pag. 16) veel van hare waarde. En dit is
nog meer het geval wanneer men bedenkt, dat het Noordzeekanaal meestentijds met
Amstellandsboezem gemeen ligt, en nooit met de Vecht, zoodat, al brengt men de Vecht
tot Amsterdam , er altijd toch nog eene sluis en schutting noodig is, om in het Noordzee¬
kanaal te geraken.
De beer Kalff beeft er niet genoeg op gelet dat Amstellandsboezem en de Vecht
bijna nooit gemeen liggen.
Wij moeten het daaraan dan ook toeschrijven, dat de ontwerper op pag. 23, zegt: »Het
Eijnvaartkanaal kruist het lozingskanaal boven den reeds genoemden syphon, voorts de
Nieuwe vaart (waarvoor tot scbeiding van stadswater eene schutsluis bezijden het kanaal
noodig is) en wordt met bet Noordzeekanaal verbonden door eene sluis op bet kanaal (de
eerste, mits die te Driebergen) welke nog in den regel zal ojgenstaan." Want in den regel
is het Noordzeekanaal gemeen met stadswater (waarvan hij zelf het Rijnkanaal op de Nieuwe
Vaart afscbeidt) en met Amstelland, en kan dus niet de Vecht, tegelijkertijd ook met het
Noordzeekanaal gemeen zijn; zoodat in de plaats van » in den regel open” die
altigd
gesloten zal zijn.
Welligt dat het brengen van het Vechtpeil tot Driebergen bij de, door den ontwerper,
becijferde doorvaarthoogte onder de bruggen paste.
Nadat wij, uaar wij verirouwen afdoende, aangetooud hebben dat slechts eene vrije door-

11
vaarthoogte van 6.50 M. vereiseht worcll, is dit niet meer noodig. Want zelfs bij eene verhooging van bet benedenpeil, beeft bet overspannen van de doorsnijding van den Rijnspoorweg door eene vaste brug, zonder opbooging van dien spoorweg, geen bezwaar.
Op dit punt van bruising ligt de bovenkant spoorstaaf van den Rijnspoorweg 9.65 M.
4-A.P. (pag. 16). De boogste kanaalstand 7.25 M. lager moetende liggen, kan dus onder
de brug in den Rijnspoorweg 2.40 M. + A.P. als boogste kanaalstand worden toegelaten,
zonder dat, ten beboeve eener vaste brug, de Rijnspoor in bet minst beboeft opgeboogd te
worden.
Eene opbooging van 0.20 M. van de spoorstaaf, ten beboeve der naar wij meenen wenscbelijke vaststelling van den kanaalstand op 2.60 M. + A.P., kan evenwel bier voor den
spoorweg geen bezwaar opleveren.
Het leggen van eene enkele sluis , keerende van 5.70 M.+ AP of lager tot 2.60 M. + A.P.,
en het plaatsen van eene tweede sluis tusschen Hilversum en Naarden, keerende van 2.60
M.-t-A.P. tot het Vecbtpeil, zal de scheepvaart minder oponthoud veroorzaken dan eene
gekoppelde sluis met 6.30 M. verschil.
Tevens zou door die tweede sluis in ruime mate voldaan worden aan den eisch der
defensie, hierboven vermeld sub III^, waarvoor in ieder geval noodig zijn de sluizen II«
en III/.
Wanneer de sluis bij Naarden zoo geplaatst wordt dat het kanaal de hooge gronden nog
niet beeft verlaten, zoodat de kaden langs het kanaal niet boog boven het maaiveld komen, bestaat uit bet oogpunt der defensiebelangen geen bezwaar tegen het peil van
2.60 M. + A.P.
Voor den zijtak naar Utrecht leveren die boog boven het maaiveld liggende kanaalkaden wel bezwaar uit het oogpunt der defensiebelangen.
Doch wat van deze wijziging ter vermijding der gekoppelde sluis ook zij , in ieder geval
moeten wij het maken van eene gekoppelde sluis 6.30 M. waterkeerende, met het oog op
de exploitatie van het kanaal, ontraden.
Muiden-Amsterdam. — Het Irengen van de Vecht te Driehergen en te Amsterdam. Wat
het eerste betreft, merken wij op , dat bet brengen van de Vecht naar Driebergen meer
het karakter vertoont van het openen eener diep ingegraven spreng in grinddiluvium ,
dan van eene vergrooting van den Vechtboezem. Die vergrooting van den Vechtboezem
wordt als een groot voordeel voorgesteld, maar is dit van naderbij beschouwd geenzins
in die mate. Want die uitbreiding van den boezem ligt vooreerst niet in de rigting van de
uitwatering van den boezem, maar juist'in tegengestelde rigting; en vervolgens wordt
het door boezemvergrooting verkregen voordeel ruimschoots opgewogen — zoo niet overtroifen — door het nadeel, dat de boezem ondervindt ten gevolge van de zoo diepe insnijding in de hooge uit grinddiluvium bestaande gronden. Het water, dat ter wefirsziiden van
het kanaal op de Stichtsche heuvelen valt, zal over eene aanzienlijke breedte snel door
dien bodem naar de diepe ingraving uitzakken, en zoo doende veel spoediger op den boe¬
zem gebragt worden, dan dat het, zoo als thans het geval is, gedeeltelijk in den bodem
zinkt, en gedeeltelijk langs de oppervlakte vloeit, tot het ten lange laatste, opgenomen
in de wateren die naar Utrecht stroomen , door de Weerdsluis de Vecht bereikt. Op dien
weg verdampt bovendien nog veel.
Onder deze omstandigheden is het voordeel voor den Vechtboezem van de boezemver¬
grooting zeer denkbeeldig.
Wat aangaat het brengen van de Vecht tot Amsterdam , zoo moge eene korte herinnering aan hetgeen in de paragraphen 5 en 11 van het rapport van 19 Maart 1880 uitvoerig is uiteengezet, bier eene plaats vinden.
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Een voorloopig’ project mag niet berusten op onderstelde veranderingen van den waterstaatkundigen toestand , die zoo ingrijpend zijn als het brengen van een boezem door een
ander waterschap , of-als eene vereeniging van boezems is. Bij de uitvoering van een kanaalproject kan men trachten , in overleg met betrokken waterscliapsbesturen, dergelijke wijzigingen te maken en het kanaalproject dien overeenkomstig te vereenvoudigen ; maar het
ontwerp moet veeleer geheel onafhankelijk van elke 'wijziging van den bestaanden waterstaatkundigen toestand kunnen worden uitgevoerd.
Immers, zoolang men de eischen niet kent, door belanghebbenden voor zulk eene wiiziging van den waterstaatkundigen toestand gedaan , mist men de eerste grondslagen,
waarop een voorloopig ontwerp met zijne begrooting moet steunen.
Door het brengen van de Vecht naar Amsterdam wordt, in plaats van de sluis te
Nigtevegt, tusschen Vecht- en Amstelboezem, de schutting door de sluis te Amsterdam
noodzakelijk, daar het stadswater in den regel en het Noordzeekanaal veelal met Amstellandsboezem en dus ook onderling gemeen liggen. De ontwerper beoogt evenwel, met de
doortrekking van de Vecht tot Amsterdam , een ander voordeel, namelijk Amsterdam van
ververschiugswater nit de Vecht te voorzien, wanneer des zomers de waterstand in Iiet
Noordzeekanaal en in de Zuiderzee te laag is.
Dat voordeel is door hem beschreven in de twee laatste alinea’s van pag. 22 en pag. 23
bovenaan, alwaar hij onder anderen schi’ijft, dat men , als ververschingswater noodig is,
het Vechtwater door de sluis in de Nieuwe Vaart inlaat, om het na doorstrooming der
grachten weder op de Zuiderzee door het lozingskanaal te storten, hetzij met behulp
van het stoomgemaal, hetzij bij gewonen stand der Zuiderzee, » door eenvoudlge door¬
strooming" door de uitwateringsluis naast het stoomgemaal.
De verwezenlijking van dit denkbeeld zou evenwel niet die voordeelen opleveren , die
men op het eerste oogenblik zou verwacbten.
Men houde vooral het volgende in het oog:
I. Voor de waterverversching is inlating van water te Zeeburg voornamelijk noodig
gebleken in de maanden Junij, Julij en Augustus.
II. Als het water in de stad Amsterdam tot 0.20 M. -j- A.P. gerezen is, sluit men de
sluizen naar Amstelland en naar het Noordzeekanaal.
III. Waterverversching door inlating te Zeeburg en uitstrooming in het Noordzeekanaal,
brengt door het bezinken van het vuil voor Amsterdam een onhoudbaren toestand te weeg.
De waterstanden van de Zuiderzee te Zeeburg beheerschen de » eenvoudige doorstroo¬
ming’’ van de uit de stadsgrachten afkomstige wateren van het lozingskanaal door de
uitwateringsluis naast het stoomgemaal in de Zuiderzee.
In de drie genoemde zomermaanden van de jarenl877, 1878 en 1879, was aan de Oranjesluizen in de Zuiderzee, de gemiddelde stand van den vloed 0.13 M. -f- A.P.;
»
»
»

»

»

»

de eb 0.30 INI. ” A.P.;

hoogste vloedstand 0.61 M. -1- A.P.;
»

ebstand

0.48 M. -1- A.P.;

» laagste vloedstand 0.63 M.
el).stan’l

A.P.;

1.30 M. -i- A.P.
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De 'waterstanden van de Vecht beheerschen de hoogte van het Vechtwater boven de
ontworpen sluis in de Nieuwe vaart te Amsterdam , alwaar bet Vechtwater de doorstrooniing door de stadsgrachten , eindigende in het lozingskanaal, moet beginnen.
In de drie zomermaanden der genoemde jaren was van de Vecht te Weesp:
de gemiddelde waterstand
» hoogste stand. . . .
> laagste stand ....

. 0.25 M.
A.P.
. 0.10 M. -f- A.P.
. 0.70 M. -f- A.P.

Uit de gemiddelde waterstanden aan de beide genoemde waarnemingspunten zouvolgen,
dat in die drie jaren gedurende de drie zomermaanden van: inlaten van Vechtwater, doorstrooming der stadsgrachten en uitlating op de Zuiderzee door »eenvoudige doorstroo» ming der bestaande uitwateringsluis naast het gemaal”, geen sprake zijn kan.
Dit zou evenwel eene verkeerde toepassing der gemiddelden zijn.
De Vechtstanden te Weesp kan men welligt binnen bepaalde grenzen, wanneer de
lozende landen geen bezwaar maken, door inlating van water wijzigen.
De getijstanden van de Zuiderzee zijn echter niet voor wijziging vatbaar en moeten ,
om hierover een juist oordeel te kunnen vellen , nader beschouwd worden.
Van de 552 vloedgetijden in de drie zomermaanden der drie genoemde jaren , teekende
aan de Oranjesluizen de vloed:
418 malen een stand hooger dan A.P.;
126
»
een stand tusschen A.P. en 0.30 M. -p A.P. ;
7
»
een stand tusschen 0.30 en 0.50 M.
A.P.; en
etomaal een stand tusschen 0.60 en 0.70 M. -p A.P.
—

Van de 552 ebgetijden, in diezelfde tijdruimte, teekende aan de Oranjesluizen de eb:
23 malen boven A.P.;
270
»
van A.P. tot 0.30 M. -p A.P.
dus te zamen 293 malen boven 0.30 M. -p A.P. en 259 malen van 0.30 M. -p A.P. tot
1.30 M. -p A.P.
Te Weesp stond de Vecht gedurende de voornoemde zomermaanden 24 dagen hooger
dan 0.10 M. -p A.P., en 251 dagen van 0.10 M. tot 0.70 M. -p A.P.
0.20 M. -P A.P. is de stand waarbij, zooals gezegd is , de grachten der stad Amsterdam ,
door sluiting der sluizen , worden afgesloten van Amstelland en van het Noordzeekanaal.
De afstand van de Vecht te Muiden tot de sluis op de Nieuwe Vaart te Amsterdam
bedraagt ongeveer 10 kilometer.
Van die sluis door de stadsgrachten tot het lozingspunt aan de Zuiderzee is de afstand
12 kilometer.
Een verval van 1 centimeter per kilometer aannemende, overeenkomende met een verhang van '/looooo en vasthoudende de maximumstand bij de inlaatsluis op de Nieuwe vaart
van 0.20 M. -p A.P., zal de Vechtstand te Muiden, om eene geregelde voeding te verzekeren , moeten zijn 0.10 M. -P A.P. en te Weesp, dat 3 kilometer hooger ligt, 0.07 M.-p A.P.
Gedurende de doorstrooming heeft men dan in het westelijk gedeelte der stad een waterstand van 0.26 M. -p A.P. en aan het einde van het lozingskanaal bij Zeeburg van
0.32 M. -P A.P.
De Vecht had dus slechts gedurende hoogstens 24 van de 275 dagen, of ongeveer 9
ten honderd van den tijd , een voldoendeu stand voor de voeding van de waterverversching
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vau A.m3terdain, terwijl de Zuiderzee van de 552 ebgetyden sleclits 259 malen lager daalt
dan 0.30 M. 4- A.P.
Men mag op grond dezer cLjfers evenwel niet beweren, dat gedurende nagenoeg de helft
van den tijd de vrije lozing te Zeeburg dan tocli zou kunnen plaats bebben , want de
lagere zeestanden komen slechts gedurende een kort tijdperk van elk getijde voor.
Uit de aanteekeningen der standen van het IJ , toen dit nog niet afgesloten was, door
den zelfregistrerenden getijmeter aan de schutsluis Willem III, gedurende de jaren 1866
en 1867 , die men in dozen zonder groote font te begaan mag toepassen op de Zuiderzeestandeii te Zeeburg , leert men , dat in de drie zomermaanden de zeestand slechts 15 ten
honderd van den tijd lager stond dan 0.30 M. 4- A.P., en dat gedurende 85 ten honderd
van den tijd de zeestand de vrije uitstrooming van het tot verversching ingelaten water
verhinderd zou hebben.
Hierin zijn nu begrepen zoowel de dag- als nachtgetijden.
Voor de waterverversching moeten alle stadssluizen gesloten zijn, opdat het ter verver¬
sching ingelaten Vechtwater niet op het Noordzeekanaal of op Amstellands boezeni afvloeije.
Groot ongerief voor de scheepvaart zou dus het gevolg zijn van het gebruik van de
geheele opgegeveu tijdruimten. Die zijn evenwel reeds zoo klein, dat men geen gedeelte
daarvan ongebruikt voorbij kan laten gaan.
Zal de waterverversching dus iets beteekenen, en op de belangen van scheepvaart tevens
gelet worden, dan moet dit verkregen worden door kunstmatige uitstorting op de Zuiderzee,
met behulp van het stoomgemaal op vooraf bepaalde tijden, die zoo geregeld zijn, dat zij
de scheepvaart zoo min mogelijk hinderen. Is dit zoo, dan kan men even goed, en minder
kostbaar, de stadsgrachten ververschen met Zuiderzee-water, dat men door afmaling van
het lozingskanaal de grachten laat doorstroomen. Vrees dat de Zuiderzee daarvoor te laag
zal zijn, is overdreven, zooals de bovenvermelde waarnemingscijfers aantoonen.
Mogt in de tijden dat het Nourdzeekanaal te laag is, ook de Zuiderzee ten gevolge van
oostenwind zeer laag blijven, dan is daaraan, door eenige afmaling van de stadsgrachten,
te gemoet te komen. Dan zal door de Nieuwe Vaart, Zuiderzeewater kunnen binnen komen.
Door afmaling der stadsgrachten, en nog lagere afmaling van het tusschenpoldertje, dat
met het lozingskanaal gemeen ligt, zal dan toch doorstrooming der grachten, ook onder
dien zamenloop van ongunstige omstandigheden, kunnen plaats hebben.
Door de werken voor de verwezenlijking van dit denkbeeld noodig, wordt aan de nabij
Zeeburg aan te leggen kanaalwerken geen meer stoornis veroorzaakt, dan bij het brengen
van de Vecht tot Amsterdam noodig zal zijn.
Het Noordzeekanaal is thans in de zomermaanden te laag om geregeld daaruit het ter
verversching der stadsgrachten benoodigde water te trekken. Daarom is ook steeds in de
onderhandelingen met de Regering , door het stedelijk bestuur, op hooger kanaalpeil aangedrongen , en lag inlatmg uit het Noordzeekanaal steeds ten grondslag aan de plannen tot
waterverversching, zooals die, nog weinige dagen voor de vaststelling van het vervolgrapport van 13 January 1878, door den ontwerper aan ons werden medegedeeld.
Ten slotte voegen wij hier nog bij , dat het ons voor de waterverversching zeer gewaagd
zou voorkomen , den kom benoorden den St. Antoniedijk , zooals de ontwerper voorstelt, niet
van het Rijnkanaal bezuiden dien dijk te kunnen afsluiten.
Daardoor toch wordt doorstrooming der stadsgrachten met te Zeeburg door de Nieuwe
vaart in te laten , en van het lozingskanaal weder af te malen Zuiderzeewater, onmogelijk.
A.ls — g'elijk te verwachten is — de Vecht, ten gevolge van andere belangen, slechts
zelden kan gevoed worden tot de te Weesp daarvoer gevorderde hoogte , zou derhalve de
doorspoeling der stadsgrachten onmogelijk zijn gemaakt.
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Omtrent de verandering in de rigting der verbinding van bet nieuve kanaal met het
Noordzeekanaal, aan de oostzijde bij Amsterdam, is in § 10 van het rapport van 19 Maart 1880
een en ander opgemerkt, en onze meening uiteengezet, dat de verbinding van het te maken
Rijnvaartkanaal met het Noordzeekanaal moest geschieden niet dddr de grachten van Am¬
sterdam , maar door den aanleg van een nieuw kanaal beoosten die stad.
Van de meer westelijke plaatsing van den syphon , door den directeur der publieke werken
thans mogelijk geacht, is gebruik gemaakt bij de aldaar op bijlage D door ons voorgestelde
rigting, die ons, als vermijdende de diepe Watergraafmeer, doelmatiger voorkomt dan de
verbinding door den ontwerper voorgesteld.
Ook hebben vsnj er op gewezen , dat alhier, in verband met de 'waterverversching, twee
sluizen noodig zijn op het kanaal, en wel d6n tusschen het water van het kanaal (hetzij
dit Vecht- of Amstellandswater is) en het stadswater, en edn tusschen het stadswater
en het Noordzeekanaal.
Ten einde zoo nabij het eindpunt van het kanaal, de zeker in beide rigtingen zeer
drukke vaart gemakkelijk te maken en door deze sluiswerken niet te belemmeren,
meenen wij dat elk dezer sluizen met twee openingen , wijdlOM., meet gebouwd worden.
Is de sluis bij Nigtevegt behouden , het kanaal dus gemeen met Amstellandsboezem,
dan zal van deze beide sluizen gelden , hetgeen de ontwerper ten onregte van zijne sluis,
die Vecht en Noordzeekanaal scheidt, beweert, namelijk: dat zij in den regel openstaan.
In het voorbijgaan wijzen wij er nog op dat de vraag:
» Maken zij (de kanalen) niet van de woeste, onbruikbare streken , zoo als mijn kanaal
over meer dan 26 kilometer doorsnijdt, bewoonde en bereikbare oorden , en wordt daardoor de waarde der aangrenzende gronden niet soms vertienvoudigd? ” (bladz. 34 en 35)
ontkennend meet beantwoord worden.
Immers de zeer diepe insnijding voor het kanaal, ligt voor het grooter deel in het veel
watergevende grinddiluviuin.
En als men er nu op let hoever ter weerszijden van het Noordzeekanaal bij het doorsnijden van de duinen , de invloed der uitdrooging zich deed gevoelen op de duinzandgronden , dan is, afgezien nog van de moeijelijke toegangen tot een w^aterspiegel , dievele
meters beneden de doorgaande terreinhoogte ligt, voor de grinddiluviumgronden langs
het kanaal niet veel anders dan nog meer uitdrooging te wachten.
De woorden van Stieltjes , door den ontwerper aangehaald , beamen wdj ten voile, mits
zij worden toegepast op kanalen zoo als zij hem daarbij voor den geest stonden : kanalen
waar geen bovenmatig diepe ingravingen voorkomen. Doch toegepast op streken, waar
het kanaal bet karakter vertoont van een spreng, tot eene diepte, afwisselende van 4 M.
tot 18.20 M. ingegraven in grinddiluvium, kunnen wij die woorden niet onderschrijven,
en durven wdj hare toepassing strijdig met de bedoeling van den spreker verklaren.
Begrooting. Zoover wij hebben kunnen nagaan zijn de kunstw'erken in deze globale
raming op dezelfde grondslagen als door ons werden aangenomen, enkelen zelf iets ruiiner,
aangeslagen. Maar bij twee posten van overwegenden invloed, namelijk VI. Grondwerk en
IX. Onteigening, is dit geenzins het geval.
Becijferingen, gegrond op de ondervinding en naauwkeurig gedaan, voor groote grondverplaatsingen met den excavater en de nieuwste soort van baggerwerktuigen, uit de doorgraving aan den Hoek van Holland, hebben ons de overtuiging gegeven dat f 0,35 per
Mb een te laag cijfer is, en dat dit minstens f 0,45 moet zijn.
Daar bij het ontwerp , dat ons thans bezig houdt, het drooge profil der ingraving het
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natte veel meer malen overtreft, dan bij de profillen van de tot heden behandelde kanaaltrace’s, meenen wij, dat de hoogere eenheidsprijs, door ons bij bet opmaken dier globale
ramingen aangenomen, bier niet beboeft toegepast te warden.
Op f 0,45, maar ook niets minder, moet ecbter de prijs per M®. grond gesteld worden.
Dit geeft f 1,850,000 verhooging der raming van den post VI.
Passen wij op post IX » Onteigening”, denzelfden maatstaf toe, die wij bij de dezerzijds
opgemaakte globale ramingen daarvoor hebben aangenomen, dan moet bet bedrag met
f 1,530,000 verboogd worden.
Het ruimer aanslaan van sommige posten voor kunstwerken in aanmerking nemende,
zal de globale raming van f 17,400,000, dus met ongeveer f 3,000,000 moeten verboogd
en op f 20,400,000 gesteld worden.
Daar komt nog bij voor de bierboven vermelde werken in bet belang der defensie , ongeveer
f 300,000, beneveus een memoriepost voor de scbadevergoeding aan de spoorwegmaatscbappijen.
De geraamde kostende prijs levert derbalve geen voordeel op in vergelijking met andere
plannen , te minder als men bedenkt dat in die begrootingeii ook begrepen waren de
ramingen voor de zeer kostbare werken te Zeeburg, die bieruit vervallen zijn.
BeslVrit.

Het bovenstaande zamenvattende , komen wij eenparig tot het volgende besluit:

I. De beer Kalff heeft het moeijelijk vraagstuk der spoorwegkruisingen eene schrede
verder gebragt, door de mogelijkheid eener meer algemeene toepassing van booge spoorwegbruggen aan te toonen.
II. De vrije doorvaarthoogte beboeft minder groot te zijn dan de beer Kalff aanneemt,
zoodat dit denkbeeld ook andere kanaalrigtingen ten goede komt.
III. De door den beer Kalff ontworpen kanaalrigting biedt voor de exploitatie geen
wezenlijke voordeelen boven andere reeds onderzocbte rigtingen aan , want:
a. tusschen het Noordzeekanaal en de V^aal zal, onder de gunstigste omstandigbeden,
minstens vier malen geschut moeten worden, waarbij schuthoogten voorkomen grooter
dan tot dusver bij eenig kanaal-ontwerp werden toegelaten;
b.

even als bij andere rigtingen worden ook bier vier spoorwegen gekruist.

IV. De bierboven ontwikkelde bedenkingen tegen de lange doorsnijding van de Betuwe,
tegeu de diepe doorsnijding der booge gronden en anderen, alsmede de boogere kosten van
aanleg, moeten als bezwaren worden aaugemerkt.
Derbalve zijn de voordeelen van het kanaal-ontwerp van den beer Kalff te breed uitgemeten , de nadeelen en bezwaren te ligt geteld, zoodat wij de uitvoering van dit plan
niet kunnen aanbevelen.
De Hoofd-Iiujenieurs van den Waterstaat in het %de, \0de, bde en
8ste district en van het Rivierbeheer,
J. F. W. C0NR.4.D.
Mazel.
DE BeUYN KOPS.
L. J. DU Gelliee Muller.
J. VAX DEE ToORN.
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N®. 630.
W'aterwcg van Amstferdam naar
den Rijn cn van
Amsterdam naar Rotterdam.

’s Geatexhage , den 2Qsien Maart 1880.

Bijgaande heb ik de eer Uwe Excellentie aan te bieden een ontwerjJ tan een Mnaal van
Amsterdam langs Utrecht over Wijkiij Duurstede naarTiel, en voor een lianaal van Amsterdam
over Gouda naar Rotterdam.
Daar bet uit den aard van de opdragt niet tot de taak der Commissie gerekend kon
vvorden om ook advies over andere ontwerpen te geven , zoo acht ik mij verpligt Uwe
E.Acelleiitie met dit ontwerp in kermis te stellen; welligt dat het als eene bijdrage kaii
dienen bij de oplossing van bet moeijelijke vraagstuk om de beste rigting voor die beide
groote waterwegeu te vinden.
Het hoofddenkbeeld waarop dit ontwerp rust is dat van den beer Waldoep , namelijk om
het bezwaar van de spoorwegsnijdingen zoo gering mogelijk te maken, niet door liooge
vaste bruggen of door spoorwegomleidingen , maar in de eerste plants door zoo weinig
mogelijk spoorwegen te snijden. Daarom is , met vermijding van de Ronde Veenen , de rigting van den beer 'VValdoep van Amsterdam tot bezuiden den Kijnspoorweg Harmelen—Woerden aangehouden. Heze rigting geeft tevens het voordeel dat (iirect van Amstellandsboezem, op den boezem van den Vaartschen Rijn gescbut kan worden.
In de tweede plants is getracht bet bezwaar der spoorwegkruisingen zooveel mogelijk te
vermindererf door den onderkant der draaibruggen op 5 Meter boven den waterspiegel te bepalen, waardoor een groot aantal vaartuigen de bruggen kuiinen passeren zonder deze te
openen.
Eveneens is bet denkbeeld van den beer Waldoep aangehouden om de twee waterwegen
van Amsterdam naar de Waal en van Amsterdam naar Rotterdam, voor een groot gedeelte
te vereenigen.
Verder heb ik gemeend mij op een vrij standpunt to mogen stellen wat betreft het bepalen der afmetingen. Zoo komt het mij voor dat bet niet raadzaam is om den waterweg
van Amsterdam naar Rotterdam ook geschikt voor monitors te maken. Hooge kosten en
slechts geringe voordeelen zouden daarvan het gevolg zijn.
Voor het Rijnvaartkanaal is vroeger steeds gerekend op schepen van 3 Meter diepgang,
10 M. breedte en 100 M. scbutlengte.
De breedte en diepte acht ik voldoende en in overeenstemming met de bestaande en in
de naaste toekomst te verwacbten afmetingen der grootste Rijnschepen. De lengte echter
komt mij overdreven voor. Het grootste Rijnschip toch heeft eene lengte van 76 M., en
Aan Zijne Excellentie den Minister van
IVaterstaat, Handel en Nijverlieii.
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liet is niet waarschijnlijk dat er ia de toekomst schepen van veel grooter lengte gebouwd
zullen worden , omdat riviervaarfc uit den aard der zaak moeijelijker wordt naarmate de
schepen langer zijn. Ik meen dan ook dat een achip van ineer dan 7G M. lengte niet zonder
g-roote moeite den Boven-Rijn zou kunnen bevaren , vooral als men de Rijnvaart zich eenigszins ruimer voorstelt ea' het einddoel der rois niet te Keulen , maar te Mainz of te Mannheim
aanneemt.
Evenwel kan wegens de geringa kosten die daarmede gepaard gaan , de sluislengte ,
evenals vroeger, op 100 M. worden aangehouden.
De lengte van het langste schip bepaalt echter voornamelijk de mogelijkheid van een
goeden vaarweg door de stad Amsterdam , terwijl eene dergelijke vaart voor de tegenwoordige langste schepen van 76 M. lengte zeer goed mogelijk is, zou dit voor langere schepen
bezwaarlijk zijn en tot groote kosten leiden.
Het is vooral met het oog op die verbindingsvaart te Amsterdam , dat ik meende er op
te moeten wijzen, dat op schepen van 100 M. lengte niet gerekend behoeft te worden.
De redenen waarom de weg door de stad Amsterdam wordt voorgesteld, zijn in het
ontwerp zelf omschreven.
De kosten van het geheele ontwerp voor de
zijn geraamd op f 17 400 000
dus op gelijk bedrag als het Geldersche valleikanaal of het kanaalontwerp van den heer
Kalff werd geraamd.
De kosten van het kanaal van het Noordzeekanaal naar de Waal zijn geraamd op
dertien en een half millioen gulden.
Dit ontwerp zou dus eene besparing van ongeveer mer millioen gulden geven , ten opzigte
van het kanaal door de Geldersche vallei.
Ten slotte moet ik nog opmerken dat ik bij het opmaken van dit ontwerp ook gebruik
heb gemaakt van eenige gegevens die mij als lid der kanaalcommissie bekend waren.
De stukken , hiernevensgaande , zijn:
1°. Eenenota omtrent denaanleg van een groot scheepvaartkanaal van Amsterdam kings
Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel en van Amsterdam naar Gouda.
2. De bladen Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Gorinchem en Harderwijk
der topografische kaart, waarop het voorgestelde ontwerp, het ontwerp van het kanaal
door de Geldersche vallei, en van het kanaal ontwerp van den heer Kalff zijn aangegeven.
3°.

Een lengteprofil van het kanaal van Amsterdam naar Tiel.

4°.

Een lengteprofil van den zijtak naar Gouda.

Aan het slot van dezen brief vermeen ik op grond van billijkheid, er Uwer Excellentie’s
aandacht op te mogen vestigen, dat de heer civiel ingenieur C. Lely mij bij het uitwerken van dit ontwerp op uitstekende wijze heeft geadsisteerd.
De Hoofd-Ingenieur , ielast met het ieheer der groote rivieren,
J. VAN DER ToOEN.
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If 0 T A omtrent den aanleg van een groot scheepvaartkanaal
van Amsterdam langs Utrecht over Wijk hij Diiurstede naar
Tiel, en van Amsterdam naar Gouda.
§ 1. Ifdciding. In 18/7 ■wercl door den heer W^aldohp een ontwerp in het licht geg’even
van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam.
Dit ontwerp, v/aarbij geen bestaande vaarten gevolgd werden, had eigenaardige voordeelen, vocrnamelijk bestaande in de voor eene exploitatie voordeelige rigting, in het kruisen
van den Rijnspoorweg tusschen Harmelen en Woerden en in het vereenigen van de beide
vvaterwegen van Amsterdam naar de AVaal en van Amsterdam naar Rotterdam.
Onder de bezwaren die aan dat kanaal in mindere of meerdere mate verbonden varen ,
behooren bet doorsnijden van de Ronde Veenen , het opnemen van de Lek in den vvaterweg
naar Rotterdam en de uitmonding van het kanaal in de Merwede.
In het hier volgende ontwerp is voor het eerste gedeelte van het kanaal het denkbeeld
Waldoep, -w'at betreft het vereenigen van de beide vvaterwegen en het kruisen van den
Rijnspoorweg, aangehouden ; verder is echter getracht de Rijnvaart in het belang van
Utrecht langs die stad te leiden en het kanaal op een hooger punt in de Waal te doen
uitmonden.
§ 2. Rigting. Het eigenlijke kanaal begint in den Amstel bij den Groot-Duivendrechtschen
polder, loopt vervolgens in zuidwaartsche rigting met twee flaauwe bogten, ter vermijding
van de droogmakerij »de Ronde Veenen ”, maar overigeus volgens regte strekking tot
Oud-Kamerik.
Bij Oud-Kamerik splitst het kanaal zich in twee takken, waarvan de eene naar Gouda
en de andere naar Tiel loopt.
Het laatstgenoemde kanaal snijdt volgens haaksche rigting den Rijnspoorweg tusschen
Harmelen en Woerden, loopt vervolgens in oostelijke rigting, snijdt den Vaartschen Rijn
en den Staatsspoorweg Utrecht—’s Bosch en vervcdgt verder in zuidoostelijke rigting volgens
regte strekking' tot AVijk bij Duurstede.
Op ongeveer IV4 K. M. beneden Wijk bij Duurstede snijdt het kanaal de Lek.
Van daar loopt het kanaal in zuidwestelijke rigting volgens regte strekking naar de
Waal op ongeveer IVj K. M. boven Tiel.
Het gedeelte van het kanaal naar Gouda loopt in zuidwestelijko rigting tot Bodegraven,
snijdt aldaar den Leidschen Rijn en den spoorweg Leiden—Woerden en loopt vervolgens
in zuidelijke rigting naar den IJssel op ongeveer I'/o K. M. beneden Gouda, na den Rijiispoorweg gekruist te hebben.
§ 3. Afmetingen. Voor het kanaal en de sluizen worden gelijke afmetingeu voorgesteld
als aangenomen zijn door de Hoofd-Ingenieurs en Ingenieurs in het Ode, 5de en 8ste District
in huu rapport omtrent het kanaal door de Geldersche vallei.
Hierbij wercl aangenomen voor het kanaalprofil eene bodemsbreedte van 20 M. met ver-
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breeding tot 30 M. bij sluizen en bruggen en eene bodemsdiepte van 3.10 M. beneden de
voorkomende lage standen.
De sluizen verkrijgen eene doorvaartwijdte van minstens 10 M. met scbutkolklengte
van 100 M. en eene slagdrempeldiepte overeenkomende met de bodemsdiepte. Kaast de
groote sluizen zijn kleine ontworpen wijd 5..50 M. en lang ruim 50 M.
In bet rapport van de Hoofd-Ingeni6ur.s Conrad en van dee \egt, betreffende do verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam werden vocr dat kanaal
gelijke afmetingen noodig geoordeeld. Later is aan den vaarweg tusschen Amsterdam en
Rotterdam ook de eisch gesteld dat ’sRijks verdedigingsvaartuigen zich daarop zouden
kunnen bew^egen. Op grond biervan werd de sluis- en brug-wijdte op 16 M. bepaald.
Deze verdedigingsvaartuigen, (rammonitors) bestemd tot verdediging der zeegaten; zijn
voor binnen- of riviervaart minder geschikt, omdat de diepte die voor eene onbelemmerde
vaart van deze vaartuigen noodig is, op onze rivieren , altbans bij lage waterstanden, met
doorgaande gevonden wordt.
Op grond biervan meen ik dat bet raadzaam zal zijn voor bet kanaal van Amsterdam naar
Rotterdam gelijke afmetingen aan te nemen, alsvoor bet kanaal van Amsterdam naar Tiel.
A.

Kanaal naar Tiel.

Verdeeling in, fanden.
§ 4. Iste Panel. Het eerste pand bij Amsterdam beginnende, ligt gemeen met Amstellands boezem , en loopt door tot aan de snijding van het kanaal met den Vaartschen
Rijn. Dit gedeelte van het kanaal snijdt den Leidschen Rijn tusschen Woerden en Harmelen , bij welke snijding schutsluisjes in de beide kanaaldijken gemaakt moeten v/orden.
De laagste stand kan op dit pand worden aangehouden op 0.60 M.
AP. en de hoogste
op AP.
De hoogte van den bodem is hiernaar bepaald op 3.70 M.
AP.
Het normaalpeil van dit pand is 0.35 M.
AP.
§ 5. 2de Pand. Het tweede pand begint bij den Vaartschen Rijn en eindigt op ongeveer
2 K. M. ten oosten van den Staatsspoorweg Utrecht—’s Bosch.
Dit pand ligt gemeen met den Vaartschen Rijn waarvan het normaalpeil 0.60 M. + AP.
is, terwijl op een laagsten stand van 0.50 M. -t- AP. gerekend wordt, zoodat de hoogte
van den bodem op 2.60 M. -j- AP. is bepaald.
§ 6. 2de Pand. Het derde pand loopt van het einde van het tweede pand direct
door tot aan de Lek bij Wijk-bij-Duurstede.
Het peil van dit pand is bepaald op 3.10 M. -p AP. Daar dit peil door inlating van
water uit de Lek standvastig op die hoogte gehouden kan worden, zoo kan de hoogte
van den bodem gelijk AP. bepaald worden.
§ 7. ^de Pand. Het vierde pand loopt van de Lek bij Rijswijk tot aan de Waal
bij Tiel.
Dit pand ligt bij rivierstanden lager dan 0.05 M. onder den middelbaren stand over het
tienjarig tijdvak 1851—1860 (overeenkomende met 4.15 M. + AP. ter plaatse van den
rivierovergang) gemeen met de Lek.
Bij hoogere rivierstanden wordt dit pand door bemaling met een stoomgemaal van 100
P.K. op het peil van 4.10 M. + AP. gehouden.
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De hoogte van den bodem van dit pand en van de kanaalbavens aan de Lek is bepaald
op 0.20 M.
AP. of 3.95 M. beneden den middelbaren rivierstand 1851—1860 , overeenkomende met eeiie diepte van ongeveer 3 M. beneden den rivierstand van 37.35 M. + AP.
te Keulen.
De hoogte der kaden langs bet kanaal is bepaald op 4.50 II. + A.P. voor bet gedeelte
waar bet terrein lager dan die hoogte is gelegen.
De Linge wordt met eene syphon onder bet kanaal doorgeleid.
§ 8. Schutpeil aan de Waul en aan de Lek. De onbelemmerde scheepvaart op de Waal
beeft niet meer plaats bij rivierstanden booger dan bet 2de regelingsmerk zijude 12.22 M.
+ AP. te Nijmegen. Met dezen stand komt overeen een stand van 8.75 M. + A.P. ter
plaatse waar bet kanaal in de Waal uitmondt en een stand van 6.85 M. + A.P. (1) ter
plaatse van den overgang van de Lek, zoodat bet scbutpeil voor bet kanaal aan de Lek
op 6.85 M.
A.P. en aan de Waal op 8.75 M. + A.P. bepaald kan worden.
§ 9. Overgang van de Lek. Bij den overgang van de Lek to Wijk bij Daurstede moet
de vereischte diepte verkregen en in stand gebouden worden door vernaauwing van bet
rivierbed. Ter bepaling van de breedte die aan de rivier gegeven moet worden, wordt gebeel
verwezen naar den Rijnovergang te Opbeusden. Van dezen rivierovergang komt een uitgewerkt plan voor in de bijlagen E, F, G, H, I, K van de Memorie van Antwoord van
liet wetsontwerp tot aanleg en verbetering van eenige werken ten behoove der binnenlandsche scheepvaart.
De hoogte der havendijken dient even als bij den overgang te Opbeusden bepaald te
worden naar de hoogte der bestaande uiterwaarden kaden.
Deze kaden liggen beneden Wijk bij Duurstede aan den regteroever ter hoogte van 3.05
tot 3.20 M. aan den linkeroever ter hoogte van 2.75 M. tot 3.05 M. boven M. R. (1851—1860).
Zonder bet afvoerend vermogen van bet winterbed boven de kaden der uiterwaarden te
veranderen, kan aan de havendijken eene hoogte van 3 M. boven M. R. gegeven worden.
Deze havendijken zullen dan nog ongeveer 0.30 M. waken bij den rivierstand, waarbij bet
scbutpeil bereikt wordt.
De havendijken in den regteruiterwaard kunnen bij de aansluiting met den Noorder
Lekdijk tot bandijkshoogte worden opgewerkt voor bet gedeelte dat zij zijn gelegen binnen
den inspringenden hoek van den Noorder Lekdijk aldaar. (2)
Ten einde de voorgestelde werken tot rivierovergang geen bezwaar zullen opleveren
voor de aangrenzende dijksdistricten, wordt, even als zulks bij de spoorwegbrug te Culemborg is geschied, doch thans over grootere lengte en ook benedenwaarts , voorgesteld de
dijkslinfen te verzwaren en te verboogen over eene lengte van 5000 M. ter wederzijden van
de kanaalsnijdingen ; zulks wordt eveneens voorgesteld bij Tiel, dock daar alleen aan den
regter rivieroever boven de stad, bij de uitmonding van bet kanaal in de Waal, ofschoon
daar geen beperkingswerken worden aangelegd.
Bij de eenbeidsprijs van den grond is met dit vervoer rekening gebouden.
§ 10. yiugtliaven aan de Waal. Bij de uitmonding van bet kanaal in de Waal wor¬
den de havendammen over eene lengte van 200 M. tot bandijkshoogte opgewerkt, waardoor eene ruime vlugthaven gevormd wordt.
(1)

Merk II aan de peilachaal te Wijk by Duurstede ligt ter hoogte van 6.94 M. + A.P.

(2) Hierdoor kan eene ruime vlugthaven van ongeveer 200 meter lengte gevormd worden indien de
anyding van het kanaal met den Noorder-Lekdijk 200 meter meer westwaarts in den inspringenden hoek
van den dyk bepaald wordt.
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B.

fianaal naar Gouda.

§ 11. \ste Pand. Het eerste pand, dat, zooaLs reeds gezegd , met Amstellands boezem
gemeen ligt, loopt van Amsterdam tot aan Bodegraven.
Dit pand snijdt de Grecht, een water behoorende tot den boezem van Woerden. Om
den waterstaatkundigen toestand onveranderd te laten moet bij die snijding eene syphon onder
het kanaal worden gelegd.
Ook voor dit pand wordt de hoogte van den bodem op 3.70 M. -f- A. P. bepaald, overeenkomende met een diepgang van 3.10 M. beneden de voorkomende lage waterstandeii.
§ 12. 2de Pand. Het tweede pand , beginnende bij Bodegraven loopt door tot aan den
IJssel bij Gouda.
Dit pand ligt gemeen met de Gouwe. Zoo als bekend behoort de Gouwe bij gewone
boezemstanden tot Rijnlandsboezem, maar vormt bij hooge boezemstanden een afzonderlijken boezem.
Om den waterstaatkundigen toestand onveranderd te laten, moet dus het 2de pand , te
gelijk met de Gouwe, van het overige gedeelte van Rijnlandsboezem afgescheiden kunnen
worden.
Hiertoe wordt in den westelijken kanaalaijk bij Bodegraven een sluisje gelegd , scheidende
den boezem van de Gouwe van den boezem van den Ouden Rijn.
Om bij de scheiding dezer boezems de tegenwoordige uitwatering van den boezem van
^Voerden op den Ouden Rijn niet te belemmeren wordt aldaar onder het kanaal eene syphon
gemaakt gemeenschap gevende tusschen den boezem van Woerden met den Ouden Rijn.
Het normaalpeil van dit pand kan op 0.53 M.
A. P. worden aangenomen, terwijl de
hoogte van den bodem op 3.80 M.-^A.P. dient bepaald te worden, daar waterstandeii
van 0.70 M.-pA.P. niet zeldzaam voorkomen.
§ 13.

Overzigt der kanaalpanden.
Kanaal naar Tiel.

P A N D E N.

Hoogste water.

Laagste water.

Normaal peil.

Gedeelte gemeen liggende met het Noordzeekanaal of het stadswater
van Amsterdam . .

0.08 M. + A.P.

0.85 M. 4- A.P.

0.50 M. -P A.P.

A.P.

0.60 M.-7-A.P.

0.35 M.

Tusschenboezem van de
waterverversching van
Amsterdam ....
Iste Pand:
van Amstellandsboezem.

A.P.

Aanmerkingen.
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P A N D E N.

Hoogste water.

Laagste water.

Normaal peil.

0.50 M. + A.P.

0.60 M. + A.P.

Aanmer Ungen.

2de Paud;
van den Vaartschen Rijn
3de Parid:
tot de Lek.
Rivier de Lek ....

3.10 M. + A.P.
6.85 M.
A.P.
(')

4.15 M. + A.P. ’) Schutpeil overeenkomende met
liet merk II te
Wijk bij Duurstede.
4.10 M. + A.P.

4de Pand:
door de Betuwe .

.

.

4.10 M. + A.P.

Rivier de Waal

.

.

8.75 M. + A.P.
(=)

.

5.72 M. + A.P. ‘) Schutpeil overeenkomendemet
het merk II te
Nijmegen.

Kanaal naar. Gouda.
Gedeelte gemeen liggende met het Noordzeekanaal ofhetstadswater van Amsterdam.

0.08 M. 4- A.P.

0.85 M. 4- A.P.

0.50 M. 4- A.P.

A.P.

0.60 M. 4- A.P.

0.35 M. 4- A.P.

0.12 M. 4- A.P.

0.70 M. -4- A.P.

0.53 M. 4- A.P.

Tusschenboezem van de
waterverversching van
Amsterdam ....
Iste Pand:
van Amstellandsboezem
2de Pand:
van den Gouweboezem.
Hollandscbe IJssel ..

H. W. =
1.11 M. +A.P.
L. W. =
0.22 M. 4- A.P.

§ 14. Vtrlinding van het eerste pand van Amstellandsboezem met het Noordzeekanaal.
Voor de verbinding van het Noordzeekanaal met het eerste pand komen twee wegen in
aanmerking, namelijk de weg door de stad naar het Oosterdok en verder door de Oosterdoksluis naar het Noordzeekanaal, en de weg buiten de stad om naar Zeeburg.
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In het Vervolg'-Rapport der Commissie omtrent bet ontwerp Waldoep werd de wegr
buiten de stad om aanbevolen; de kostea van den weg door de stad werden op £1800000
geraamd.
In genoemd rapport zijn de bezwaren die aan den weg door de stad verbonden zijn, opgenoemd,
Zij bestaan hoofdzakelijk nit de moeijelijkheden, om, eensdeels de vaart op behoorlijke
breedte te brengen voor de rijksverdedigingsvaartuigen en anderdeels om de vaart geschikt
te maken voor de langste Rijnschepen.
Wat het eerste punt betreft vervallen deze bezwaren indien voor dien vaarweg alleen
gerekend behoeft te worden op schepen van 10 M. breedte en niet op verdedigiiigsvaartuigen
van 16 M. breedte.
Wat het tweede punt betreft zoo zij vermeld dat het langste Rijnschip, tot nu toe in
de vaart, eene lengte van 76 M. heeft. Hoewel het nu bij bepaling der sluislengten voorzigtig moge zijn om in de toekomst op schepen van 100 M. lengte te rekenen; zoo dient
toch opgemerkt te worden dat die toekomst nog zeer verwijderd zal zijn, omdat lange
schepen °in sterken stroom, zich moeijelijk bewegen op rivieren waarvau het vaarwater
uit den aard der zaak kronkelend is.
Bij dit ontwerp wordt dan ook voorgesteld de weg door de stad te volgen hetgeen te
ineer verkieselijk is, omdat bij den weg die om de stad naar Zeeburg leidt, werken uitgevoerd moeten worden die in naauw verband staan met de gemeentewerken die aldaar
ten deele geprojecteerd zijn , maar waarvan de uitvoering nog eenigszins twijfelachtig is.
De weg door de stad volgende blijft men grootendeels onafhankelijk van de voor den
handel eiT waterverversching geprojecteerde werken , alleen zou in dit geval de ontworpen
iiieuwe Amstelschutsluis eene 'wijdte van 10 M. in plaats van 9 M. moeten verkrijgen.
De Rijnschepen zullen door deze sluis van Amstellandsboezem op den Stadstusschenboezem geschut moeten worden , waardoor het kanaal een pand meer verkrijgt.
Waarschijnlijk echter zal deze sluis over een groot gedeelte van het jaar des daags
kunnen openstaan.
De belangrijkste los- en laadplaatsen , die tegenwoordig gebruikt worden, ziin gelegen in
het Entrepdtdok , in het Oosterdok en aan de Nieuw'e Vaart.
Voor alle schepen die op die plaatsen lessen of laden en van daar hunne reis naar den
Rijn beginnen is de vaart door de stad veel korter dan die buiten de stad om naar Zeeburg.
Door de gemeento wordt thans eene handelskade langs het Noordzeekanaal aan de oostzijde van de stad gemaakt, en ook aan de westzijde van de stad langs het Noordzeekanaal
zijn reeds aanlegplaatsen aanwezig.
_
i
t,-Voor schepen die aan de oostelijke kade liggen , en van daar hunne reis naar den Ryn
beginnen zou de verbindingsweg buiten de stad voordeel geven boven den weg door de
stad; voor schepen die hunne reis van de westelijke kade beginnen, is het tamelijk onverschillig om den weg door of om de stad te volgen.
Het ligt voor de hand dat de nieuwe handelskade, die met het oog op de uitbreiding
van den handel ontworpen is, geenszins het opheffen der tegenwoordige los- en laadplaatsen
ten gevolge zal hebben.
Resumerende acht de ondergeteekende, dat de voordeelen die aan den weg door de stad
zijn verbonden voor schepen die hunne reis van de tegenwoordige los- en^ laadplaatsen
beginnen, mini opwegen tegen de nadeelen van dien weg voor de schepen die hunne reis
van de oostelijke handelskade zullen beginnen.
De verbindingsvaart om de stad zal later gemaakt kunnen worden, wanneer de
geprojecteerde werken van de geraeente werkelijk zijn uitgevoerd en gebleken is dat een
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groot aantal Rijnschepen eene ligplaats aan de oostelijke handelskade zoeken en dat er
vele Rijnschepen van groote lengte in de vaart zijn gekomen.
De vaarweg door de stad kan alsdan geenszins gemist vvorden , maar blijft eene gewenschte verbinding voor alle Rijnschepen met bestemming naar de tegenwbordige los- eu
laadplaatsen.
§ 15. Spoorioeglruggeii. Het kanaal van bet Noordzeekanaal naar de Waal, snijdt
behalve den Oosterspoorweg bij de Oosterdoksluis, waar eene draaibrug aanwezig is, nog
drie spoorwegen, namelijk den Rijnspoorweg tusselien Harmelen en Woerden , den Staatsspoorweg Utrecht-’s Bosch , en den Staatsspoorweg Dordrecht-Elst.
Bij deze spoorwegsnijdingen zijn hooge draaibruggen ontworpen, waarvan de onderkant
op 5 M. boven den waterspiegel gelegd wordt, ten eiude alzoo de talrijke kleine stoombooten en het meerendeel der schepen met gestreken mast, zonder opening der brug te
laten passeren.
Het kanaal van Amsterdam naar Gouda snijdt den spoorweg Leiden-Woerden bij Bodegraven en den Rijnspoor-weg bij Gouda.
Ook bij deze spoorwegsnijdingen zijn hooge draaibruggen zoo als bovengenoemd ont¬
worpen , de legenwoordige draaibrug in den Rijnspoorweg over de Gouwe kan dan vervallen ,
door de Gouwe laugs den spoorweg met het nieuwe kanaal te verbinden.
Mogt het blijken dat het kanaal op deze wijze te digt bij het station Gouda kwam
zoodat aan de draaibrug geen voldoende hoogte ware te geven , dan zou de rigting bij
Gouda gewijzigd kunnen w^orden overeeukomstig de rood geblokte lijn.
§ 16. VerrvAming van den Vaartsclien Rijn. In het belang der stad Utrecht wordt het
gedeelte van den Vaartschen Rijn tusschen het voorgestelde kanaal, tot aan de keer- en
inundatiesluis bij Rotsoord, op gelijke diepte als het kanaal gebragt; en zooveel verbreed
als de daar bestaande fabrieken en bebouwde kom zullen toelaten zonder in buitensporige
en niet aan het dpel evenredige uitgaven te vervallen.
§ 17. Grondslag der legrooting. Tot juiste beoordeeling van de hieronder volgende bebegrooting diene het volgende vermeld te worden.
Voor de profillen zijn de volgende glooijingen en afmetingen aangenomen:
\ste Rand. Bodembreedte 20 M.
Taluds tot normaalpeil 2'/a op 1.
Berm ter hoogte van normaalpeil breed 3 M.
Taluds tot den kruin van den kanaaldijk 3 op 1.
Kanaaldijken minstens breed 5 M. ter hoogte van 0.75 M. -t- A.P. afloopende onder taluds
van 5 op 1 tot het maaiveld.
Voor het gedeelte ten oosten van K. M. 36 verkrijgen de kanaaldijken eene hoogte van
I'/j M. boven het normaalpeil en worden zooveel verbreed als voor de grondberging
noodig is. Verder is bij de onteigening nog aan weerszijden op eene breedte van 5 M.
gerekend voor bermslooten.
2<f0 Rand. Bodembreedte 20 M.
Taluds tot normaalpeil van 2 op 1.
Berm ter hoogte van het normaalpeil breed 2 M,
Kanaaldijken minstens breed 4 M. ter hoogte van 1'/, M. boven het normaalpeil en verder
zooveel breeder als voor de grondberging noodig is.
>2
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Taluds boven bet normaalpeil van IVj op 1.
Verder is bij de onteigening nog aan we6rszijden op eene breedte van 5 M. gerekend
voor bermslooten.
Pand.

Even als 2de pand.

ide Pand. Bodembreedte 20 M.
Taluds van 2'j, op 1 tot aan den kruin der kanaaldijken die eene breedte van 4 M. verkrijgt.
Verder is bij de onteigening aan weerszijden op eene breedte van 5 M. gerekend voor
bermslooten.
De eenheidsprijs is gesteld op f 0.40 voor graafwerk en op f 0.50 voor baggerwerk ,
per M®, waaronder de kosten van bet vervoer per spoorweg begrepen zijn.
Bij de uitgevoerde werken aan den Hoek van Holland, waarbij gebruik is gemaakt
van excavator, spoorwegen en nieuwste soort baggerwerktuigen is gebleken dat deze
prijzen voldoende zijn.
§ 18. Grondherging. De grond uit bet eerste pand wordt in de kanaaldijken van dat
pand geborgen, na aftrek van den grond die noodig is tot ophooging van den Rijnspoorweg.
De grond uit bet tweede pand moet eveneens in de kanaaldijken van dat pand geborgen
worden, na aftrek van den grond die noodig is tot ophooging van den Staatsspoorweg
Utrecht-’s Bosch.
De grond uit bet derde pand wordt gedeeltelijk in de kanaaldijken geborgen, en verder
gebruikt tot ophooging en verzwaring van den Noorder Lekdijk over eene lengte van 5000 M.
boven tot 5000 M. beneden de plaats waar bet kanaal in de Lek uitmondt.
De grond uit bet vierde pand wordt na aftrek van den grond die noodig- is voor de
ophooging van den Staatsspoorweg en voor de kanaaldijken, gebraikt tot ophooging en
verzwaring van den Zuider Lekdijk en Noorder Waaldijk over eene lengte van 5000 M.
boven tot 5000 M. beneden de plaats waar bet kanaal in de Lek en van 5000 M. bovenwaarts van de stad Tiel, waar bet kanaal in de Waal uitmondt.
§ 19.

Begrooting.

Volg
nummer.
1.

OMSCHRIJVING

Begrooting

Onteigening.
Van K. M. 4.6—46.6
»

» > 46 6—52

»

» » 52 —66.5

,

> , 66.5—78

.

350 H. A.
60 » »

.

Totaal .

130 . »
120
.

»

»

660 H. A. gemiddeld ad f 5000

Voor gebouwen, schadesnijdingen en scbadeloosstellingen .
Te zamen

.

f

3,300,000.

»

400,000.
3,700,000.

11

Volgnummer.

II.

Begrooting.

0 M S C H R IJ V I N G.

Grondwerk.

Te vergraven en te baggeren uit:
bet Iste pand.

.

.

. 2,954,000 M*.

» 2de
» 3de

603,000 >
»

.

.

. .

1,294,000 »

de havens aan de Lek .

288,000 >

bet 4de pand ....

1,161,000 >

de haven aan de Waal.

100,000 »

Te zamen

. . 6,400,000 M’.
f

1,000,000.

»

1,760,000.

.

f

2,760,000.

Drie riviersluizen..

f

1,950,000.

Twee binnensluizen.

»

600,000.

Twee sluisjes in de kanaaldijken.

»

80,000.

Strekdammen in de Lek...

.

120,000.

.

f

2,750,000.

Drie hooge spoorwegdraaibruggen..

f

360,000.

Twintig dubbele ijzeren draaibruggen ..

»

1,000,000.

Tien bruggen in de kanaaldijken.

.

»

100,000.

Twintig ponten.

»

100,000.

f

1,560,000.

waarvan 2,000,000 M*. baggerwerk ad f 0.50.
»

4,400,000 »

graafwerk ad f 0.40.
Te zamen .

III.

Sluhen en, rivierovergang.

Te zamen .

IV.

Bruggen.

Te zamen

.

. .

12

volgHum¬
mer.

V.

Begrootin

0 M S C H R IJ V I Is G

Grondduikers.
Een syphon voor de Linge.

80,000.

Twee groote grondduikers in de Betuwm

80,000.

Dertig kleine grondduikers.

90,000.
Te zarhen

250,000.

VI.

Kuustmatige voorziening der kanaalboorden

530,000.

VII.

Stoomgemaal van 100 P. K.

200,000.

Voorziening tegen kwel in de Betuwe .

.

150,000.

Verruiming van den Vaartschen Rijn

.

100,000.

VIII.
IX.
X.

.

600,000.

Onvoorziene uitgaven enz.

RECAPITUl-ATIE.
I.

Onteigening

IL

Grondwerk.

3,^00,000.
.....

2,760,000.

III.

Sluizeu- eu rivierovergang

2,750,000.

IV.

Bruggen

1,560,000.

Grondduikers

250,000.

VI.

Kunstinatige voorziening der kanaalboorden

530,000.

VII.

Stooitige'maal ...........

200,000.

VIII.

Voorziening tegen kwBl in de Betuwe,

150,000.

IX.

Verruiming van den Vaartschen Rijn .

100,000.

Onvoorziene uitgaven en2. .

600,000.

V.

X.

.

.

.

.

Totaal voor het kanaal van den Amstel naar Tiel

f

12,600,000.

13

Volgnummer.

OMSCHRIJVING

Begrootiijg-

Verlindingsweg door Amsterdam.
Wijziging project Nieuwe Amstelsluis .

50,000.

Verbouwing Amstelsluis.

250,000.

»

Rapenburgersluis....

250,000.

»

Hoogesluis (brug-)

.

140,000.

»

Magere brug.

40,000.

.

,

Kosten van omleggen en verruimen der bruggen eii naauwe
gedeelten op de Heerengracht..
Totaal

.

900,000.

Totaal voor bet kanaal van den Amstel naar Tiel ....

12,600,000.

j;

.

.

170,000.

.

Totaal-generaal voor het kanaal van bet Noordzeekanaal naar
de Waal
.

f

13,500,000.

f

965,000.

»

105,000.

Zijtak naar donda.

t.

Onieigening.
193 H. A. gemiddeld ad f SDOO.

.........

Voor gebouwen , schadesnijdingeii en scbadeloosstellingen
te zamen

II.

1,070,000.

Grondtverk,
In bet gebeel te vergraven 1,200,000

, veaarvan:

_ 850,000 M’ baggerwerk ad f 0.50.

175,000.

, 850,000

0.40..

340,000.

Te zamen

515,000.

» graafwerk

»

14

Volgimmmer.
III.

Begrooting.

OMSCHRIJVING.

Sluizen.
Sluis aan den IJssel

.

. .

Sluis bij Bodegraven

.

.

.

f

450,000.

. .

>

270,000.

.

»

40,000.

f

760,000.

Twee hooge spoorwegdraaibruggen

f

240,000.

Acht dubbele ijzeren draaibruggen

»

400,000.

Te zamen

f

640,000.

Twee groote grondduikers.

f

50,000.

Dertien kleine grondduikers..

•

>

39,000.

Te zamen

f

89,000.

.

f

135,000.

Onvoorziene uitgaven ..

f

141,000.

Sluisje in den Ouden Rijn

.
Te zamen

IV.

Y.

Yl.

VII.

Bruggen.

Grondduikers.

Kunstmatige voorziening der kanaalboorden .

RECAPITrL.A.TlE:.

I.

Onteigening.

f

1,070,000.

II.

Grondwerk.

..

>

515,000.

III.

Sluizen.

>

760,000.

IV.

Bruggen

.

>

640,000.

Grondduikers..
Kunstmatige voorziening der kanaalboorden . .

,

89,000.

>

135,000.

Onvoorziene uitgaven enz.

.

141,000.

f

3,350,000.

V.
VI.

vn.

15
Voor den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam moet bovendien ds Hollandsche
IJssel beneden Gouda verbeterd worden.
De kosten van deze verbetering kunnen volgens de begrooting van de Hoofd-Ingenieurs
Ck)NRAD en VAN DEE Vegt (zie rapport: Verbetering van den waterweg van Amsterdam
naar Rotterdam) geraamd worden op.f 544,879.
of in ronde som op.»
550,000.
De kosten van den zijtak naar Gouda en bet verbeteren van den Hollandschen IJssel
voor den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam zullen dus f 3,900,000 bedragen.
De kosten van de ieide waterwegen van bet Noordzeekanaal naar Tiel en van bet Noordzeekanaal naar Rotterdam zullen alzoo te zamen bedragen f 17,400,000.
Ter vergelijking van bet voorgestelde ontwerp met de andere ontwerpen van een kanaal
van Amsterdam naar de Waal en van een kanaal van Amsterdam naar Rotterdam volgt
bieronder een staat waarin de lengten van die verscbillende kanalen zijn opgegeven benevens de afstanden van Amsterdam tot Dodewaard volgens de verscbillende ontwerpen.

Yergelyking der lengten van de verscliillende kanaalontwerpen van het
loordzeekanaal naar de Waal.

Afstand van

Afstand van

den mond van

bet
Noordzeekanaal

ONTWERP.

Afstand van
bet kanaal
langs de Waal

tot

tot

de Waal.

bet
Noordzeekanaal
tot
Dodewaard.

Dodewaard.

Kanaalvaart.
Kanaalontwerp door de Gelderscbe Vallei.

79 K. M.

Kanaalontwerp Waldorp.

62.5

Kanaalontwerp Kalff .

78

. .

Hier voorgesteld kanaalontwerp .

.

,

78

Riviervaart.
0 K. M.

»

K. M.

116.5

54

»

79

0

»

11

»

»

78
89

»

