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YergGlijking dor lengten van do verscMllGndG kanaalontwerpGn van het
loordzeekanaal naar Rotterdam.

o N T w E R P.

Afstand van
Pet
Noordzeekanaa]
tot het einde
van het kanaal.

Afstand van
bet
eindpuut
tot
Rotterdam.

Kanaalvaart.

Riviervaart.

Afstand van
het
Noordzeekanaal
tot
Rotterdam.

Kanaalontwerp Hoofd-Ingenieurs Conrad
en van der Vegt.

52 K. M.

21 K. M.

73 K. M.

Kanaalontwerp Waldorp.

46 »

»

37 »

»

83 s>

»

Hier voorgesteld kanaalontwerp .

51 »

S’

21

>

72

»

.

.

»

Belioort bij brief dd. 20 Maart 1880 n°. 630.
De Iloofd-Ingenieur Mast met het leheer der groote rivieren,
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NOTA betrekkelijk den brief van bet Amsterdamsche RijnvaartComite aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
dd. 26 November 1880.
Bij brief van 1 December 1880, n°. 21, vroeg Uwe Exceilentie ons gevoelen over de
opmerkingen en voorstellen, vervat in een tot U gerigt schrijven van bet A.msterdamsche
Rijnvaart-Comite, dd. 25 November 1880, welk schrijven in liBtAlgemecn Ilandelsllad Y&n (i)
December daaraanvolgende werd openbaar gemaakt. (1)
Wij geven ons de eer aan die opdragt te voldoen.
Vooraf zij opgemerkt dat onze voorzitter, na kennisneming van bet stuk, eenige inlichtingen aan bet Comite vroeg, zoo omtrent de eiscben die bet tbans stelt, als omtrent de
voorstellen en aanwijzigingen in ziju scbrijven vervat.
Die inlicbtingen werden , voor zooveel betreft de eiscben die bet Comite aan bet kanaal
stelt, in de bierbij in afscbrift gaande missive, gedagteekend 17 December 1880, bijl. 1,
gegeven
Eene door ons naar aanleiding van bet slot dezer missive voorgestelde zamenkomst, ter
bespreking vooral van de kwestie der kwel in de Beta we, aanvankelijk goedgekeurd,
werd door bet Comit6 nk de indiening van bet wetsontwerp tot aanleg van een kanaal ter
verbinding van Amsterdam met de Merwede overbodig geacht, blijkens den bierbij in af¬
scbrift gevoegden brief van 19 Januarij 1881, bijl. 11. Die bijeenkomst had mitsdien niet plaats.
In bet schrijven dd. 26 November 1880 vestigt bet Comite m de cerste plaats deaandacht
op de afmetingen, aan de vaart en hare kunstwerken te geven. Het wenscbt dat,behalve
de breede raderbooten, de grootste schepen welke tbans en vermoedelijk in de naaste toekomst op den Rijn varen, ten alien tijde met de geringste belemmering en met het minst
mogelijke oponthoud kunneu worden toegelaten.
Uit dat schrijven en nit den bovengenoemden brief, bijl. 1, blijkt dat bet Comit6, hoewel
zelf verklarende : » Het is natuurlijk moeijelijk in de toekomst te zien ”, de lengte der sluizen
voldoende oordeelt, eene wijdte van minstens 12 M. noodig acht, docb grooter wijdte wenscbt
om ook raderstoombooten toegang tot bet kanaal te kunnen geven.
Voor de bruggen wordt 20 pet. meer doorvaartwijdte gevraagd dan voor de sluizen,
dus ongeveer 14.50 M.
In het ontwerp voor een kanaal door de Gelderscbe Vallei, dd. 23 Januarij 1878, en *in
dat voor eene verbetering der bestaande Keulsche Vaart, van 9 Februarij daaraanvolgende,
wordt aangenoraen eene sluiswijdte van minstens 10 M. met eene doorvaartwijdte der
bruggen van 11 M., welke afmetingen gegroud waren op die der grootste schepen welke
den Rijn beeoeren.
Maar tevens werd er reeds op gewezen dat men op het geven eener meerdere doorvaart(1)

Dit schrijvca van het Rijavaart Comite is aan het slot als bijlage IV afgedrukt.
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■wijcltfi aan de sluizen, en dus ook uit den aard der zaak aan de bruggen , bedacht was,
omdat eene vergrooting der schepen , ook in de breedte , mogelijk werd geacht.
In 1878 werdeu als grootste schepen genoemd de Ludwigsliazen IV en VII, met een
breedte van 9.90 M. en een laadvermogen van ruim 700 ton. Daarbij werd er op gewezen
dat bet laadvermogen van ijzeren schepen bij gelijke afmetingen aanzienlijk grooter is
dan van houten scliepen , zoodat bij bet meer en meer in zwang komen van eerstgenoemde
soort, ook bij eene aanzienlijke toeneming van bet laadvermogen , geen daarmene gelijken
tred houdende toeneming der afmetingen te wachten was.
Tot nog toe zijn dan ook de afmetingen der beide Ludiviffshaven's niet overschreden,
terwijl zulks wel bet geval is met bun laadvermogen , zijnde in 1880 bet Rijnscbip Mathilde
te viissingen gebouwd met een laadvermogen van 1000 ton , eene lengte van 73.50 M.,
breedte van 9.70 M. en diepgang van 2.10 M. AVij betwijfelen daarom de door bet Comite
ons kenbaar gemaakte meening , dat de bouw van schepen breed 11 M. en meer in de
naaste toekomst ligt.
Toeo-evende dat de gemakkelijke doorvaart der bruggen grooter wordt met de beschikbare ruimte, acbten wij todi eene meerdere wijdte der bruggen van 20 7„ meer dan
noodig is.
De doorvaartwijdte, die bij de uitvoering aan'bruggen en sluizen te geven is, kan dus
geacbt worden te blijven binneii de grens der omscbrijving, daarvoor in bet ontwerp voor
een kanaal door de Gelderscbe \ allei gegeven.
Hoewel wij, tot de uitvoering van bet ontwerp geroepen , waarschijnlijk eenige meerdere
dan de nu door ons voorgestelde doorvaartwijdte aan de sluizen en bruggen zouden geven,
vooral omdat die meerdere wijdte betrekkelijk onkostbaar is, bebben wij uit den inhoud
en de strekking der van Uwe Excellentie ontvangen opdragt geene aanleiding gevonden
oin bij de hernieuwde bebandeling van bet plan tot verbetering der Keulsche Vaart, of
beter geze^^d van een kanaal van A.mstevdam naar de ^leiwede te Gorincbem , luimer af~
metino-en voor te stellen dan voor bet kanaal door de Gelderscbe Vallei was geschied , en
zulks te minder, dewijl dat plan in zoo booge mate de sympatbie van den Amsterdamschen bandel wegdroeg.
Bij den grooten prijs, dien de bandel op eene spoedige vaart stelt, heeft bet bij ons een
punt van ernstige overwegiiig uitgemaakt, of niet veeleer de lengte der sluizen, voorgesteld op 100 M., welke schutlengte door bet Rijnvaart-Comite voldoende wordt geacht,
moet vergroot worden, om de opneming van een sleeptrein , bestaande uit drie of vier groote
Rijnscbepen, of uit twee Rijnschepen met nog enkele tjalken en kleine vaartuigen , mogelijk
te makon.
Kunnen de tot zulk een trein behoorende schepen niet met de sleepboot door een enkele
scbutting van bet eene op bet andere kanaalpand overgaan, en moet dus de trein verbrokeu en een deed der schepen door eigen kraebt vooitbewogen worden, dan wordt bet
schutten een oorzaak van langdurig oponthoud, vooral waiineer gekoppelde sluizen moeten
gebouwd worden.
Langere en ruimere schutkolken kunnen aan dit bezwaar tegemoetkomen, en de daaraau
verbonden voordeelen wegen zeker tegen de betrekkelijk weinig meerdere kosten der sluizen op.
Wij bebben die meerdere schutlengte, hoewel onze aandacht daarop reeds sedert eenigen
tijd gevestigd was, niet in onze laatste ontwerpen opgenomen, omdat wij zooveel mogelijk
de planneu der verschilleiide kanaalrigtingen naar dezelfde grondslagen wilden bewerken,
ten einde eene onderlinge vergelijking mogelijk te maken.
Wil men de kunstwerken nog op ruimer sebaal aanleggeu, dan zijn wij van meening
dat die ruimere aanleg meer is toe te passen op de leugte der schutkolken , dan wel op
de sluiswijdte.
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Uit den brief van 26 November 1880 was ons niet duidelijk, of het de bedoeling van bet
Comitb is, dat ook groote raderbooten toegang tot bet kanaal zullen hebben.
Uit de nadere inlichtingen, ontvangen bij brief van 17 December 1880, bijlage 1, maken
wij op dat die eisch niet wordt gesteld.
Voor de vaste spoorwegbruggen steldenwij, na een naauwkeurig onderzoek , eene boogte
voor van 6.50 M. boven de lioogste kanaalstanden.
Het Rijnvaart-Comite wil dit punt gaarne aan een nader onderzoek onderworpen zien.
Eenvoudiger ware het geweest, een feit te noemen, waaruit het onvoldoende der voorgestelde boogte blijkt.
Ons zijn geen omstandigheden bekend, die aan de juistheid van ons vroeger onderzoek
doen twijfelen, of ons nopen op het voorgestelde terug te komen.
De boogte van het bovengenoeinde Rijiischip Matliilde, groot 1000 ton, bedraagt met
gestreken mast, boven den waterspiegel, geladen 3.50 M. en ledig 5.20 M.
De tweede eisch, dien het Comite ter sprake brengt, is de gescbiktheid der vaart om stoomsleeptreinen te laten varen met behoorlijke snelheid.
Het thans ontworpen plan vormt zeker niet de meest regte verbinding tusschen Amsterdam
en Goriuchem, zoo als het ontwerp Waldoep deed, maar de krommingen, die daarin na
de uitvoering der voorgestelde coupures overblijven , zullen de vaart van groote Rijnschepen , afzonderlijk of in sleeptreinen vereenigd , niet bemoeijelijken , en kunnen dus niet als
een ernstig bezwaar gelclen, Bovendien zijn de enkele vakken , die niet geheel aan de
eischen van bet Rijnvaart-Comite voldoen, hoewel met meerdere kosten , voor verruiming
vatbaar.
Nu de vaart door de dorpen Vreeland , Maarssen en Zuilen door ruime afsnijdingen vermeden wordt, zouden di door bet Coiuitb gevreesde bezwaren moeten bestaan te Loenen,
te Nieuwersluis en te Breukelen.
Te Loenen is ontworpen een draaibrug met twee openingen , waarvau slecbts eene voor
de grootste diepgaande schepen bestemd.
De bodemsbreedte bedraagt 25 M., welke breedte te gering is om groote schepen voldoenden toegang te geven tot leide openingen.
Wil men echter niet op deze voldoende en min kostbare wijze in de best iande behoefte
voorzien, maar ben werk maken dat in alle opzigten ook aan de boogste eiscben voldoet,
dan kan ook bier, door nieerder onteigening langs den regteroever, in verband met eene
benedenwaartscbe verplaatsing der brug, een draaibrug met twee openingen voor de groote
vaart, bij eene bodemsbreedte van 30 M. ter weerszijden van de brug, verkregen worden ;
daartoe wordt eene meerdere uitgaaf van ruim f 72 000 gevorderd.
De door bet Comite gevreesde bezwaren te Nieuwersluis en te Breukelen zijn te vermijden door eene afsnijding ten oosten, van beneden Nieuwersluis tot boven Breukelen.
Eene meerdere uitgave van f 220 000 lost die bezwaren op.
Wij meenen , om op eene door bet Rijnvaart-Comite geiuaakte bedenking te antwoorden ,
dat het grooter vermogen van het nieuwe kanaal bet ongetwijfeld geschikt maakt om,
ook met bet oog op de gewenscbte snelheid, te voldoen aan de boogere eiscben, volgende
uit het drukker verkeer en de grootere afmetingen der schepen.
Het Comite eiscbt in de derde plaats eene zoodanige rigting, dat de reis van het Noordzeekanaal te Amsterdam naar de Boven-Waal binnen den kortst mogelijken en vooruit
met zekerbeid te bepalen tijd plaats bebbe.
Na bet verschijnen der Memorie van toelichting op bet wetsontwerp tot aanleg van het

hierbedoelcle kanaal, blijft ter vergelijking der aan deze rigting verboiideu voordeelen met
die van andere rigtingen , met name van eene rigting naar de Boven-Waal te Doodewaard,
weinig te zeggen over.
Op den kortslen weg wordt aangedrongen met bet oog op de mededinging van buitenlandsclie havens, waarbij in de eerste plaats aan Antwerpen te denken is; maar bet is
duidelijk dat eeu te Gorincbem aanvangend kanaal aan den in dit opzigt te stellen eiscb
voldoet.
Ook de naar Antwerpen bestemde schepen moeten de geheele Waal tot Gorincbem
volgen, verder de Merwsde, de Kil met spoorwegoverbrugging, bet Hollandsch Diep, bet
Volkerak, de Zeeiiwscbe stroomen en de Schelde, waaronder bet soms gevaarlijke Brabantsche
vaarwater, en bet kanaal door Zuid-Beveland, waar men op een afstand van nog geen
acbt kilometers twee scbutsluizen en een spoorwegbrug vindt, die voor de Rijnschepen
moet geopend worden en dus tot opontbond aanleiding geeft.
Dat de vaart langs bet voorgestelde kanaal van Gorincbem naar Amsterdam geriefelijker,
maar vooral zekerder en aan minder kwade kansen en wisselvalligheden blootgesteld is,
dan die langs de zoo even genoemde vaarwaters naar Antwerpen, beboeft geeti betoog.
Ook zonder eenige vergelijking met welke andere rigting ook, mag men vaststellen dat
bij overigens gelijke omstandigbeden van personen en zaken , een kanaal als bet ontworpene
in de rigting van Gorincbem naar Amsterdam, den Amsterdamscben handel in staat zal
stellen orn met goed gevolg in mededinging met Antwerpen treden.
De vierde eisch, dien bet Rijnvaart-Comite stelt, is dat latere verruiming of uitbreiding
zonder groote moeijelijkhedeu mogelijk blijve.
Oppervlakkig beschouwd , is deze eisch niet onbillijk te noemen; maar ook in dit opzigt
biedt bet ontworpen kanaal dezelfde gelegenheid aan als iedere andere rigting.
Bovendien, men moet niet maken een kanaal dat voor verruiming gescbikt is, maar een
kanaal dat nu reeds aan de toekomstige beboeften voldoet.
Wij meenen echter dat men die beboeften te hoog aanslaat, wanneer men bet Reg'eringsontwerp daarvoor onvoldoende verklaart.
Tot vermijding der zwarigheden, die bij bet volgen van de Vecbt te overwinnen zijn,
en om een zoo ruim en kort mogelijk vaarwater te verkrijgen, wordt door bet Comite
tusscben Overmeer en Utrecht eene rigting bedosten de Vecbt door de pla.ssen aanbevolen.
Het beboeft naauwelijks gezegd te worden, dat waar de bogtige loop der Vecbt en de
kostbare onteigeningen langs baar oevers zoo menignaal als hoofdbezwaren tegen eene
verbetering der bestaande vaart golden , eene rigting door de plassen beoosten de Vecbt zicb
als bet ware van zelve aanbood, en ook reeds vroeger de aandacht trok.
Omtrent dergelijke rigting valt het volgende op te merken.
Waren de plassen beoosten de Vecbt bestemd om immer in dien toestand te blijven, dan
zou tegen den aanleg van het kanaal met w'ederzijdsche leidijken , in de door het Comite
aangegeveu rigting, uit een waterbouwkuudig oogpunt, geen overwegende bedenkingbestaan.
tHet brengen der soms booge Vechtboezemstanden door deze streek , want alleen van een
open met de Vecbt gemeeii liggende coupure kan voor bet beoogde doel sprake zijn , geeft
niet meer bezwaar dan overal elders in de polderlanden.
Een deugdelijke aanleg der leidijken zou aan dat bezwaar ook bier moeten te gemoet komen.
Neemt men echter aan dat eene droogmakiug clezer plassen, hetzij dan geheel of gedeeltelijk, in de naaste toekomst ligt, dan moet het brengen van de genoemde Vecbtstanden
door of langs de toekomstige droogmakerij daarvoor een wezenlijk bezwaar geacht worden.
De droogmaking dier plassen zal, door den kwelacbtigen bodem , getuige de geschiedenis.
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der droogmakiug van de Tienhovensche eu Maarsseveensche plassen, steeds eene moeijelijke
onderneming blijven, zoodat alles vermeden meet worden wat die moeijelijkheden kan vergrooten
De rigting , door Let Rijnvaart-Comit6 in zijn schrijven aangegeven , schijnt te zijn die van
den oostelijken ringdijk, door de Staatscommissie van 1858 ontworpen.
Maar bij die rigting stuit men op bet bezwaar,dat de militaire belangen voor dien ring¬
dijk slechts eene hoogtevau 0.10 M.A.P. toelieten , terwijl het kanaal zou moeten worden
ingesloten door boorden minstens boog 1 AI. -1- A.P.
Vermoedelijk heeft dus het Comite eene meer westelijke rigting op het oog, bijv. dievan
den door de commissie van 1858 ontworpen Slaperdijk, die iets korter is, en bij het volgen
waarvan mogelijk geen bezwaar zou bestaan tegen de voor de kanaaldijken noodige hoogte,
nmdat voor dien Slaperdijk eene hoogte van 0.50 AI. + A.P. aangenomen was , welke hoogte
gezegd werd ongeveer die der Vechtdijken tusschen Nieuwersluis en Nederhorst den Berg
te zijn, en ons geen redenen bekend zijn die zich verzetten tegen eene grootere hoogte
van dien dijk tot bijv. 1 AI. a 1,50 AI.-p A.P.
Het Comite wijst er op dat de kosten van onteigening in deze rigting zeer billijk zullen
zijn. Zulks toegevende, meet opgemerkt worden dat het Comite niet spreekt van de kosten
voor den aanleg der drie forten , die ook hier langs de boven het inuudatiepeil liggende
kanaaldijken zouden noodig zijn.
Ook afgezien van de kosten dier forten , is eene globale vergelijking der raming van
eene rigting door de plassen met die van het Regeringsontwerp volstrekt niet in het voordeel van de door het Comit6 aangegeven rigting, komende de kosten dier rigting ongeveer
e6n millioen hooger.
De door het Comite aangegeven rigting is vooral kostbaar door de groote hoeveelheid
grond, voor de wederzijdsche leidijken door de plassen noodig, welke hoeveelheid nit de
graving der aansluitende kanaalvakken niet beschikbaar komt, maar van elders is aan te voeren.
AVij hadden gehoopt, door eene bespreking der onderzoekingen van wege het Comite omtrent
de kwel in de Betuwe ingesteld, in ons rapport nog iets tot verdere toelichting dezer
aangelegenheid te kunnen mededeelen.
Die bespreking door het Comite overbodig geacht zijnde, en dat Comite ons ter zake
geen enkele nadere mededeeling gedaan hebbende, werden wij in onze verwachting te
leur gesteld en moeten wij ons bepalen tot eene verwijzing naar hetgeen door ons bereids
in verschillende rapporten ter zake gezegd werd, waaraan wij de opmerking vastknoopen,
dat bij het door ons gedane onderzoek mede niet verzuinid is de waarneming van kolken,
putten en waterleidingen , en het inwinnen van information bij ter plaatse bekende personen ,
waarop in het schrijven van het Comitd eenigzins nadruk gelegd wordt.
’s Gravenhage , 14 February 1881.
De Eoofdingerdeurs mu deu Waterstaat in het 9ie, lOde,
5de en Sste district en van het Rivierleheer,

J. F. W. CONRAD.
AIAZEL.
DE BRUYN KOPS.
L. J. DU CELLIEE AIULLER.
J. VAN DER TOORN.

Bijlase

I.

Amsteedam,

17 Decamher 188ft.

Ter volJoeniiJg aan Uw brief van 10 December jl. liebben wij de eer U bet volgende
mede te deelen.
Eerste punt:
» Welke zijn de afmetingen der raderbooteu en schepen , thans en vermoedelijk in de
naaste toekomst, bedoeld in de eischen letter a."
De eischen onder letter a heeft het Comite als volgt gesteld.
Zoodanige afmetingen aan de vaart en hare werken te geven, dat, hehalve de breede
raderhooten , de grootste schepen, welke thans en vermoedelijk in de naaste toekomst op
den Kijn varen , ten alien tijde met de geringste belemmering en met het minst mogelijke
oponthoud kunnen worden toegelaten.
De grootste stoomschepen , die thans den Eijn bevaren, hehben eene breedte van 12
meter tot 18,20 meter. De lengte bedraagt 53 tot 7l meter. De diepgang is 1,90 meter
ii 2,20 meter. Dat zijn meest raderhooten. Daaronder zijn er die zelf lading innemen en tevens
slepei). Zij doen de zoogenaamde gecombineerde dienst, en varen wanueer ze niet slepen
betrekkelijk snel.
Welke der stoomschepen al dadelijk en in de naaste toekomst wel of niet op het kanaal
zullen kunnen toegelaten worden, is dus, wat de breedte hetreft, geheel afhankelijk van
de wijdta der sluizen , daar de lengte en breedte der aangenomen sluis-afmetingen geen
beletsel is.
De grootste gewone schepen, die thans den Rijn bevaren , hehben de breedte tusschen
9 en 10 meter, de lengte varigerende van 60 tot tusschen 70 en 80 meter; de diepgang is
geladen veelal 2 t\ 2,3 meter , doch er zijn nog enkele oude houten schepen die een diep¬
gang van 2,80 meter hehben.
In het rapport der hoofdingenieurs worden de afmetingen der Ludwigshaven IV en VII
opgegeven als volgt:
breedte 9 80 meter , lengte 76 meter, diepgang geladen 2,40 meter.
In 1874 weixlen uit Mannheim de grootste schepen als volgt opgegeven:
lengte 60 meter h 65 meter , breedte 8 meter h 8,5 meter, diepgang geladen 2 meter
a 2,3 meter.
In de eerste jaren zullen de gewone schepen die thans den Rijn bevaren, ook op het
kanaal komen, doch het is onze overtuiging dat men in ’t vervolg de groote schepen
eerder wenscht breeder en langer te maken , dan dat men ’t in meerderen diepgang zal zoeken ; de oude schepen van 2,80 meter diepgang zullen hoogst waarschijnlijk uit de vaart
rakeii, tenzij de Rijn zoo verbeterd worde dat deze diepgang geen bezwaren meer ondervindt, dat nog niet te voorzien is. Het is natuurlijk moeijelijk in de toekomst te zien, doch
de neiging om de schepen grooter te maken bestaat en is in dit jaar weer gebleken, want

Aan den Heer Iloofdingeniewr
van den Waterstaat in Noordholland.
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thans vaart reeds een schip van lOOO ton eu is een schip van omstreeks IlOO ton in de
inaak. Wij aarzeleu ook niet het uit te spreken, dat de grootste te slepen schepeii ovel een
Ijreedte zullen belialen van omstreeks 11 meter en meer. Een bekrompen sluiswijdte, zoo
dat de breedte der scliepen tot zeer nabij de wijdte der sluizen nadert, is voor bet geregeld ,
gemakkelijk en eenigzins spoedig in- en uitvaren der sluizen zeer belemmerend en gevaarlijk.
"V oor gewone scliepen moet men dus de sluiswijdte van 12 meter als 667b 'ibi'niiTutt'tTi beschouwen, terwijl voor raderstoomschepen een grootere wijdte zeer wenschelijk zoude zijn.
Tweede punt:
» Hoe lang zijn de stoomsleeptreiuen en welke is de snelheid, bedoeld in de eischen letter 5.”
De lengte der stoomsleeptreineu zal zeer vermoedelijk , tot besparing van kosten , groot
worden genomen.
De ondervinding moet bier evenwel uitspraak doen. Hetisnu nog niet te zeggen , boeveel
groote schepen met voordeel acbter elkaiider door een stoomsleper getrokken zullen worden,.
en ook niet welke daarbij de voordeeligste snelheid zal zijn. Dit is van verschillende zaken
afhankelijk, die ten deele voor kanalen nog weinig bekend zijn.
Wanneer wij een schatting zouden moeten doen van de lengte der groote stoomsleeptreinen, dan zouden wij aaunemen dat vier groote schepen acbter elkander door een sleper
getrokken zouden kunnen worden , zoodat de lengte 350 k 400 meter zoude bedragen.
Wij stellen ons voor dat de stoomsleeptreinen zullen varen met die snelheid , welke het
goedkoopst transport geeft, indien geen grooter belong, zoo als bijv. tijdwiust. daarvan doet
afwijken. Zoo sleept de stoomboot Msass met 120 paardekracbt en geladen met 100 last
stukgoederen, van Rotterdam naar Dordt, in stroom met een aak (beladen met 150 last) in
2 uur, met twee aken in 2% uur; van Dordt naar Gorinchem met een aak (beladen met
150 last) in 2 uur, met twee aken in 2V2 uur; van Gorinchem naar Lobith met een aak
(beladen als boven) in 10 uur, met twee aken in 12 uur. Door de ondervinding zal de voor¬
deeligste snelheid, voor lange treinen, al spoedig bekend zijn. Isu op te geven, met welke
snelheid later gevaren zal worden , is eenigzins gewaagd. De snellieid, die vermoedelijk
door de stoomsleeptreinen zal kunnen behouden worden , schatten wij thans op ongeveer 5
kilometer per uur.
Derde punt:
» Bestaat er een uitgewerkt plan met profillen en grondboringen van de uieuwe afsnijdiugOvermeer-Gagel, en zoo ja, wilt TI ons in de gelegenheid stellen dat in te zien.”
Zoodanig plan bestaat niet. Het Comite heeft geen toorstel tot wijziging aan den Minister
gedaan ; het heeft alleen er op gewezen dat het plan sub 11 verbeterd kan worden door van
Overmeer tot nabij Utrecht de richting langs Fort Kijkuit te nemen. Onze overtuiging dat
die richting zeer mogelijk is, is gegrond op plaatselijke beschouwingen van onzen technischen adviseur, professor Henket , alsmede op de topografische kaart, op de waterstaatskaart, op plaatselijke coutrole der aangegeven diepten, voorkomende op de kaart behoorende
bij het Rapport aan den Koning, der commissie van 1838,'zoodat deze diepten, bij het
uitspreken der overtuiging dat de rigting langs Kijkuit kan genomen worden, voor goed
zijn aangehouden.
De commissie van 1858 bouwde hoofdzakelijk op die gegevens een geheel plan van droogmaking der plassen.
Vierde punt:
» Gaarne zouden wij de bijzonderheden en feiten betrelfende iiet gedane onderzoek aan-
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gaande de kwel in de Betuwe en elders, schriftelijk of mondeling vernemen ; in liet laatste
geval zal ik zoo vrij zijn een naderen dag voor de bijeenkonist met de commissie voor te steUen.
Daar onze technische adviseur de verschillende stukken , behelzende zijne waarnemingen
over de kwestie der kwel in de Betuwe, niet nit handen kan geven en hij er tevens prijs
op stelt zijne verschillende waarnemingen mondeling toe te lichten , zouden wij U voorstellen over dit laatste punt een mondeling onderboud met U te hebben , bij welke gelegenheid dan onze adviseur tegenwoordig zou moeten zijn.
U zoudt dan wel zoo goed willen zijn, de waarnemingen en stukken welke liet Kijk
bezit, mede te brengen.
Wegens zeer ernstige ongesteldheid zijner moeder, kan onze adviseur (professor Henket)
echter thans niet dadelijk opgeven wanneer hij zich beschikbaar stelt.
Gelief dus van Uwen kant (wanneer U ons plan goedkeurt) een voorstel voor dag en
plaats der conferentie te doen: wij zullen dan met onzen adviseur overleggen en hem vnendschappelijk uitnoodigen aan Uwen wensch gehoor te geven.
Het Rijnmart-CmniU,
den Tex, Voorzitter.

Quack , Secretaris.

Bijlage II.

Amsterdam, 19 Janmri 1881.

Eergisteren op onze Vergadering Dw aan den Voorzitter gericht verzoek besprekende,
om edn dezer dagen eene conferentie te houden over de Rijnvaartkwestie, deed deoverweging
zich bij ons gelden , of zulk een conferentie met overbodig was , nu Zijne Excellentie de
Minister van Waterstaat de definitieve beslissing heeft genomen , om het in ons oog voor
Amsterdam en voor ons land weinig gewenschte plan der verbetering van de Keulsclie Vaart
via Gorinchem aan de Earners der Staten-Generaal voor te dragen.
Hoe gaarne wij dan ook in andere omstandigheden, toen nog geene definitieve keuze
was gedaan, met U in betrekking zouden zijn getreden, en hoezeer ook onze teclinische adviseur,
prof. Henket , gewenscht had zijne onderzoekingen U te mogen voorleggen, zoo gelooven wij
op Uw instemming te mogen rekenen, wanneer wij ons thans van zulk een overleg onthouden.
Wij bieden U onzen dank aan voor de bereidwilliglieid om ons steeds de hand te willen
reiken, welke bereidwilligheid zeer door ons gewaardeerd wordt.
Het Rijnvaart-Comite',
den Tex , Voorzitter.
Quack, Secretaris.

Aan den HoogEdel Gestrengen Heer

J. F. W. Conrad,
Hoofdingenieur mn den Waterstaat,

Haarlem.

Bijlage III.

GLOBALE RAMING VAN KOSTEN van het gedeelte van het Regeringsontwerp,
strekkende van Overmeer tot Utrecht, lang 19500 M.
A.

Van Overmeer tot boven de coupure te Vreeland, lang 3625 M.
f

Onteigening.
Graaf- en baggerwerk, 90600 M®., ad f 0,50.

47750,00
45 300,00
7 030,00

Oevervoorziening, 1850 M., ad f 3,80.
Hardmaken van wegen, 720 M., ad f 3,50...

2 520,00

Brug te Vreeland.

50 000,00

B.

152 600,00

Van boven de coupure te Vreeland tot beneden de coupure te Maarssen, lang 9500 M.
f

Onteigening..
Graaf- en baggerwerk , 210200
ad f 0,50.

212 636,00
105 100,00

Oevervoorziening, 2880 M., ad f 3,80...

10 944,00

Hardmaken van wegen , 1300 M., ad f 3,50.
Bruggen te Loenen, te Nieuwersluis met waterkeering en te Breukelen .

4 550,00
180 000,00

Beschoeijingen, brugjes, ponten en andere bijkomende werken.

60 000,00
573 230,00

C.

Van beneden de coupure te Maarssen tot de coupure te Utrecht, lang
6375 M.
f

Onteigening.
Graaf- en baggerwerk , 388450 M^., ad f 0,50.

180195,00
194 225,00

Oevervoorziening , 5000 M., ad f 3,80.

19 000,00

Hardmaken van wegen.

15 000,00

Bruggen te Maarssen en te Zuilen.
Beschoeijingen, brugjes, ponten en andere bijkomende werken.

100 000,00

Totaal .

.

.

.

40 000,00
548 420,00
f 1274250,00
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GLOBALE RAMING VAN KOSTEN voor een kanaal van Ouermeer door de
Loosdrechtsche plassen naar de Vecht bij het fort de Klop, lang 15875 M,
Onteigening.

382 966,00

Graaf- en baggerwerk, 1020960 IVP., waarvan in de wederziidsche diiken
713710
, ad f 0,50. . . •.. . . . .

f

356 855,00

en 307250 M®. in de dijken door de plassen, van de aansluitende kanaalvakken aan te voeren, ad f 0,70.

215 075,00

Nog aan te voeren voor bet opwerken der dijken 1220225 M^, ad f0,70 .

854 157,50
1 426 087,50

Dubbele ijzeren draaibruggen in den Vechtdyk te Overmeer, in de Kortenboefscbe Zuwe,in
den Oud-Loosdreclitscben weg, in den Tienbovenschen -weg en in den Vecbtdijk bij bet
fort de Klop.

250 000,00

Vier grondduikers in den Uitermeerdijkscben polder , in Oud-Maarsseveen in den Maarsseveenschen polder.

14 000,00

Kanaalboordvoorzieuing .

31220 M.

Oevervoorziening langs de plassen

13000
Te zamen.

»

44220 M.

ad f 3,80

168 036,00

Scbutsluisje op de Kortenboefscbe vaart, twee scbutsluizen op de Tienbovenscbe vaart en
66n op de Nedereindscbe vaart ....

60 000,00

Bescboeijingen, brugjes, ponten en andere bijkomende werken.
Hardmaken van wegen.

55 000,00

30 000,00

f 2 386 089,50
Drie forten en eene inundatiesluis

Memorie.

Totaal.

f 2 386 089,50

RAMING VAN KOSTEN voor een kanaal gaande uit de Vecht op den regteroever
tusschen de coupure te Vreeland en de glasblazerij, verder bewesten het fort
Spion, langs de oostelijke grens van den Mijndenschen polder, langs het fort
Tienhoven ornbuigende in de rigting der Zogwetering, boven het fort de Klop
tveder in de Vecht vallende, lang 13125.
A.

Gedeelte van Vreeland tot den voorboezem der Tienbovenscbe en Maarsseveenscbe droogmakerij, lang 7625 M.
Onteigening.
Over te brengen

381 852,30
f

381 852,30
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Overgebragt

f

381 852,30

Graaf- en baggerwerk, 757870 Mk, waarvan in de weder ziidsche kanaaldij177,930
ken 355860 AP. ad f 0,50 . . f
281,407
en 402010 Mb naar elders te vervoeren, ad f 0,70 . .
459 337,00
55 860,00

Kanaalboordvoorziening , 14700 M. ad f 3,80.
Draaibruggen in den Vechtdijk boven Vreeland, in de Bloklaan en in den weg
langs het Tienhovensche kanaal.

150 000,00

Inrigting van een dor bruggen als inundatiesluis.

50 000,00

Drie grondduikers in Loenerveen en Breukelerveen.
Scbut- en uitwateringsluis voor Loenerveen in den regterkanaaidijk , idem
op de Drecht, de Weersloot en het Tienhovensche kanaal.

10 500,00

Hardmaken van wegen , 7350 M., ad f 3,50.
Brugjes, ponten , schadevergoeding tot verbetering van bemaling en andere
bijkomende werken.

80 000,00
25 725,00
25 000,00
f 1238 274.30

B.

Gedeelte van den voorboezem der Tienhovensche en Maarsseveensche
droogmakerij tot de Vecht bij het fort de Klop , lang 5500 M.

Onteigening.
Graaf- en baggerwerk , 529 560 Mb waarvan 316 860 Mb in de wederzijdsche
dijken, ad f 0,50 ..f
158430
en 212 700 Mb naar elders, ad f 0,70

.

305 329,00

148 890
307 320,00

Kanaalboordvoorziening, 11220 M., ad f 3,80.

42 636,00

Draaibruggen in den Nedereindschen dijk en in den Vechtdijk.

100 000,00

Drie grondduikers.
Schutsluizen in den regter kanaaldijk op de Maarsseveensche en Nedereindsche ..

10 500,00

Hardmaken van wegen , 5610 M., ad f 3,50.
Ponten, brugjes , bijkomende werken en vergoeding tot verbetering van de
bemaiing van Westbroek en Buitenweg.

40 000,00
19 635,00
45 000,00
870 420,00

Totaal.

.

f 2108 694,30
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VERGELIJKING.
Eegeringsontwerp Overmeer-Utracht

lang 19500 M.

Ontwerp door de Plassen ....
Drie forten en inundatiesluis

.

»

Kegeringsontwerp Vreelard-Maarsseii

Memorie.

.

.

»
Verschil

Eegeringsontwerp Maarssen-Utreclit.

.

.

.

Ontwerp beoosten de Vecht, 2de gedeelte.

.

.

f 1 111 850,00
f

7625 »

573 230,00
1238 280,00

1875 M.

f

665 050,00

lang 6375 M.

f

548 420,00

»
Verschil

Eegeringsontwerp Vreeland-Utrecht,

3625 M.

lang 9500 M.

Ontwerp beoosten de Veclit, Iste gedeelte.

.

2 386 100,00

.
Verschil

Ontwerp beoosten de Vecbt.

f 1274 250,00

15875 »

5500 »
875 M.

lang 15875 M.
»

13125 »

Verschil 2750 M.

870 420,00
f

322 000,00

f 1 121 650,00
2 108 700,00
987 050,00

Bijlage

IV.

AMSTERDAM, 26 November 1880.

Bij brief van den SOsten Juli 11. hadden wij de eer o. a. van Uwe Excellentie te ontvangeu een
» Rapport der Commissie van hoofdingenieurs nopens een nader onderzoek naar de vereischte verbeteringen van de bestaande Keulsche Vaart, en betreffende een globaal ontwerp
voor een waterweg, van Amsterdam tot Utrecht de verbeterde Keulsche Vaart volgeude, en
verder over Wijk bij Duurstede naar de Waal bij Tiel”;
Alsmede een
» Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede naar
Tiel, en van een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam, van den hootdingenieur J. vax dee Tooen”.
Die stukken bevatten de ontwerpen van drie waterwegen van Amsterdam naar de Merwede
of naar de Waal, en wel:
I. Het ontwerp tot verbetering der Keulsche Vaart van Amsterdam naar de Merwede te
Gorinchem.
II. Het ontwerp bevattende ds verbetering der Keulsche Vaart van Amsterdam tot Utrecht
en een nieuw kanaal van Utrecht tot de AVaal boven liel.
III. Het ontwerp van een nieuw kanaal van Amsterdam langs Kamerik, Utrecht, Wijk
bij Duurstede tot de Waal boven Tiel.
Het zij ons veroorloofd onze meening betreffende die ontwerpen aan Uwe Excellentie
kenbaar te maken.
Voor dat wij echter hiertoe overgaan, nemen wij de vnjheid de eischen in herinnermg te
brengen, waaraan, naar onze overtuiging, een vaart van Amsterdam naar de Waal zal
moeten voldoen, indien zij geacht mag wordeii de handelsbelangen thans en in de naaste
toekomst redelijkerwijze te bevredigen.
Deze eischen zijn in hoofdzaak:
a Zoodanige afmetingen aan de vaart en hare werken te geven, dat, behalve de breede
raderbooten, de grootste schepen, welke thans en vermoedelijk m de naaste toekomst op
den Rijn varen, ten alien tijde met de geringste belemmering en met het minst mogelijk
oponthoud kunnen worden toegelaten;
1. Geschiktheid der vaart om stoomsleeptreinen te laten varen met belioorlijke snelheid;

Aan. Zijne Excellentie den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid.
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c. Zoodanige richting aan de vaart te geven , dat de reis van het Noordzeekanaal te Am¬
sterdam naar de Boven-Waal binnen den kortst mogelijken en vooruit met zekerheid te bepalen tijd plaats hebbe ;
d. De vaart zoodanig in te ricbten dat latere verruiming of uitbreiding zonder groote
moeielijkheden mogelijk blijft.
Wij meenen dat deze eischen billijk en niet te hoog gesteld zijn voor een nieuwe vaart,
welke niet alleen aan een groot handelscentrum als Amsterdam, maar ook aan een belangrijk
deel van Nederland de gelegenheid meet verschalfen den handel nit te breiden en de concurrentie met het buitenland, alwaar juist thans meer dan ooit alle middelen worden in het
werk gesteld om den handel tot zich te trekken, vol te houden.
Met deze eischen voor oogen, hebben wij van de drie ontwerpen de hoofdpunten , waar
’t uit een handelsoogpunt op aankomt, met den meesten ernst onderzocht.
Deze hoofdpunten zijn:
1°.

de richting van de vaart;

2°. de afmetingen van de vaart;
3°. het aantal en de afmetingen der sluizen;
4°.

de snijding der spoorwegen ;

5°.

de doorvaartwijdte der bruggen in ’talgemeen;

6’.

de mogelijkheid tot latere uitbreiding:

0ns onderzoek heeft ons nu het volgende geleerd.
I.

Wat betreft het ontwerp Amsterdam-Gorinchem door verbetering der Keulsche Vaart.

Het begin der richting in de Rietlanden achten wij goed gekozen, doch het volgen der
Keulsche Vaart zal de gewone scheepvaart en de sleeptreinen aan vele belemmeringen
blootstellen.
Wei is waar zullen hier en daar scherpe bochten worden afgesneden, doch deCommissie
der Hoofdingenieurs heeft nog verschillende bochtige en smalle gedeelten laten bestaan en
te Lochem en te Breukelen de kanaal-boorden toch door beschoeiingen moeten vervangen ;
daarmede kan dan op de laatste plaats de aangenomen betrekkelijk smalle bodemsbreedte
van 20 M. niet behouden worden , terwijl de beweegbare brug aldaar slechts 6en doorvaartopening kan verkrijgen.
De Commissie der Hoofdingenieurs acht dan ook daar ter plaatse een seindienst noodig,
waardoor de brugwachter, bij het gelijktijdig naderen van vaartuigen van beide zijden,zal
moeten waarschuwen, welk vaartuig alsdan voor het nauwe gedeelte moet wachten.
Stelt men zich nu eens de drukke vaart van allerlei schepen voor, die thans aldaar
plaats heeft, nog vermeerderd met lange stoomsleepdiensten en andere groote vaartuigen, en
houdt men daarbij rekening met den sterken stroom , dien de Vecht dikwijls vertoont, en
tevens met het groot aantal bochten, dan voorzeker is het vermoeden dat de scheepvaart
in ’t algemeen daar aan groote belemmeringen zal zijn blootgesteld, volkomen gegrond.
En kan men thans reeds de aangenomen bodemsbreedte van het kanaal niet bekomen en
alle hinderlike bochten niet afsnijden, dan zal de latere verruiming, welke naar onze
meening onvermijdelijk zal worden, een onmogelijkheid zijn.
Intusschen tot nabij Utrecht is de algemeene strekking der vaart nog in de richting naar
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Duitschland, van daar evenwel keert ze zich van die goede richting af om beneden Gorkum
op de Merwede te komen , mim 50 kilom. beneden het punt te Dodewaard, waardoor een
oinweg wordt gevormd , die ten alien tijde door Amsterdam zal wordeii veroordeeld.
Wij kuimen alzoo de ricliting der Keulscbe Vaart niet als een goede erkennen, waar er
sprake is van een nieuwe vaart van Amsterdam naar de Waal.
De aangenomen afmetingen voor de vaart — met uitzondering der smalle gedeelten —
zullen in de eerste jaren na den aanleg voldoende wezen. Wij houden ons evenwel overtuio-d dat, welliclit spoediger dan men thans meent, eene verruiming noodzakelijk zal zijn.
Het aantal scbutsluizen op de verbeterde Keulscbe Vaart zal aclit bedragen; door mmstens
viif zal in den regel moeten geschut worden. Men zal erkennen dat dus bet aantal scbuttiiigen aanzieiilijk is, om te varen van 0,50 M. — AP. te Amsterdam tot gemiddeld ongeveer 1,74 -h AP. te Gorincbem.
_
^
i+
De leimte der sluizen zal voldoende zijn, docb de wijdte van 10,5 M. is zeer bepeikt.
Nu reeds%aren er schepen op den Rijn van 9,80 M. breedte; zulk een schip dus zal, de
sluis im-arende , aan weerszijden 0,35 M. ruimte hebben, wat voor een groot scbip zeer
weinio- is Zeer zeker zal men de Rijnscbepen nog wel breeder maken , zoodat voor de
naaste toekorast de wijdte van 12 M. voor de sluizen niet alleen hoogst wenschelijk, maar
haast onmisijaar is.
,
...
Er zullen vier spoorwegen gesneden worden. Bij 6en spoorweg zal een hooge brug, bij
twee zullen of hooge of schutbruggen , en bij een zal een draaibrug gebouwd worden.
Het stelsel van hooge bruggen komt ons voor, verreweg het meest gewenscbte te zijn.
Immers het is als zeker te stellen dat het vervoer en op de spoorwegen en op oe kanalen
zal toenemen. De thans reeds ondervondeii aanzienlijke belemmeriiigen der draaibruggen
zouden dus in volgende jaren nog sterker toenemen.
_
Raadzaam is ’t dus, de spoorwegen en de kanalen op de kruispunten geheel gescheicen
te houden, waardoor ook het gevaar op de spoorwegen met een aanzieiilijken factor verminderd zal worden.
x j. i
Of 6,50 M. vrije hoogte tusschen den onderkant der liggers en den hoogsten waterstand
op het kanaal voldoende is, zouden we gaarne aan een nader onderzoek onderworpen
wenschen te zien.
.
De doorvaartwijdte der bruggen is ook een zaak van groote beteekenis om het vervoer
met .•‘^epasten spoed en met zekerheid te doen plaats hebben.
Het doorvaren toch van elke brug eischt een bijzondere mate van voorzichtigheid , wanneer
de wiidte beperkt is. Zeer gewenscht is ’t daarom, aan de bruggen ongeveer 20 pet. meer
wijdte te goven dan de sluizen. Bruggen van 11 M. wijdte komen alzoo ondoelmatig voor.
Het bovenstaunde betreffende het besproken ontwerp zamenvattende, zijn wy van oordeei
dat dit ontwerp niet voldoet aan de handelsbelangen en op dien grond met door ons kan
worden ondersteund.
II Wat betreft het ontwerp Amsterdam-Tiel van de Hoofdingenieurs, zoo kan dit ontwerp
in twee hoofddeelen gesplitst worden. Het eerste deel van Amsterdam tot Utrecht bevat de
verbetering der Keulscbe Vaart, waarover wij onze zienswijze reeds sub I hebben ken baar
Het tweede deel bevat een nieuw te graven kanaal van Utrecht naar
Duurstede.
De richting daarvan voldoet veel beter aan de eischen, die voor een goede vaart mogen
gesteld worden, dan een vaart naar Gorincbem. Hetgeen betrekkelijk de afmetingen su
fi'ezG^d is, is oolc bij dit ontwerp van toepassing^.
r, +
Dit ontwerp bevat negen scbutsluizen; door vijf daarvan zal gewoonlijk moeten geschut
worden, hetgeen een belangrijk aantal is.
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Er worden vijf spoorwegen gesneden. Sub I bebben wij onze meening betreffende de
-■snijding der spoorwegen mfeegedeeld.
Hoewel dat ontwerp in zijn algemeene strekking in bet belang van den bandel wel verdiensten beeft, blijft tocb de verbetering van bet gedeelte der Keulscbe Vaart, alsmede de
■beperktbeid der sluis- en brugwijdten , zoowel voor bet tegenwoordige als voor de toekomst,
zoodanige bezwaren opleveren, dat bet geheele ontwerp niet als voor den bandel voldoende
mag worden aangemerkt.

'
'

<
,

III. Wat betreft bet ontwerp Amsterdam-Tiel van den hoofdingenieur Van dee Tooen.
De richting van bet ontwerp gaat van bet Noordzeekanaal dddr Amsterdam; dit begin
is al dadelijk zeer bezwaarlijk goed te keuren. Het kanaal zou moeten beginnen bij de Rietlanden en zicb bewesten den Rijnspoorweg aansluiten aan de ricbting van Amsterdam naar
Kamerik.
Overigens zal de ricbting tot Tiel door bare bocbten geen belemmering aan de scbeepvaart geven.
De afmetingen der vaart, der sluizen en der bruggen zijn ook bij dit ontwerp tot bet
strikt noodige bepaald en zijn voor de naaste toekomst te beperkt.
Met inbegrip van twee sluizen , 6en bij de Rietlanden en een bij St. Antboniedijk, bevat
bet ontwerp zeven scbutsluizen, waarvan er gewoonlijk minstens vier als scbutsluis moeten
• dienst doen.
Gerekend van de Rietlanden, znllen door bet ontwerp vijf spoorwegen , waarbij de treebter
tusscben Woerden en Harmelen, gesneden worden.
In dit ontwerp zijn boog gelegen draaibruggen op de snijding der spoorwegen aangenomen. De onderkant der liggers zal 5 M. boven den waterspiegel verbeven zijn. Daardoor
znllen vele scbepen onder de bruggen kunnen doorvaren, en alleen voor diegenen, welke
zulks niet kunnen, de draaibruggen moeten geopend worden.
Voor bet belang van den bandel op bet kanaal, is die wijze. van bet passeeren der spoor¬
wegen niet af te keuren; wij vreezen evenwel dat zulke inricbtingen , wegens den tegenstand der spoorwegmaatscbappijen, niet zullen kunnen verkregen worden, en in geval dkt
zoo ware , zoude de aanleg van booge vaste bruggen noodzakelijk zijn.
Indien do ricbting in de Rietlanden kon aanvangen en de passage op bet kanaal bij de
snijding der spoorwegen steeds verzekerd ware , dan zou zij in elk geval voor den bandel
'veel gescbikter zijn dan de ricbting Amsterdam-Gorincbem.
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OVERZICHT van de voornaamste deelen der ontworpen Kanaalverbindingen.

Ontwerpen hoofdmgenieurs 1880.

Ontwerji
hoofdingenieur
VAN DEE Tooen.

BENAMING

dee

DEELEN.
AmsterdamGorinchem.

AmsterdamTiel.

Verbinding
met de
Rietlanden.
7 (1)

Schutsluizen.

OPMERKINGEN.

(1) De Oosterdoksiuis en
Papenburgersluis niet
medegerekend.
Met
deze is bet aantal sluizen in de riebting van
bet ontwerp van dee
Tooen , 9.

Aantal schutsluizen, waormede
in de ineeste tijden meet geschut
worden , minstens.

5

Aantal te snijden spoorwegen.

4

Aantal beweegbare bruggen in
spoorwegen.

1 (3)

1 (3)

5 (2)

(2) De trechter Woerden-Harmeleu als 66n
spoorweg gerekend.

5 (4)

(3)
Aangenomen dat
de voorgestelde hooge
bruggen zullen wor¬
den uitgevoerd.
(4) De draaibrug bij de
Oosterdoksiuis
niet
medegerekend.
Hooge draaibruggen,
onderkant liggers 5
M. boven waterspiegel.

Lengte der vaart van betNoordzeekanaal tot Merwede of Waal,
in kilometers.

74,3

76,3

78

Lengte derriviervaart van mond
kanaal tot Dodewaard, in kilo¬
meters .

53 (5)

12 (5)

12 (5)

(5) Langs bet vaarwater
gemeten.

88,3

90

Met 78 kilometer kanaalvaart werd door de
Gelderscbe Vallei Dode¬
waard bereikt.

Te varen lengte van Noordzeekanaal tot Dodewaard . . . .

127,3
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^\'anneer wij het vorenstaaiide betrefFeude de drie ontwerpen samenvatten, dan komen wij
tot het volgende resultant:
dat geen der on^verpen , zoo als ze zijn opgemaakt, zoodauig aan de gestelde eischen
voldoet, dat de uitvoering daarvan voor Amsterdam wenschelijk mag worden genoemd.
Iminers de ontwerpen der hoofdingenieurs van Amsterdam—Gorinchem en Amsterdam-Tiel
hebben voor eeu groot deel eene zeer bochtige richting, te beperkte afmetingen voor de
vaart zelve en voor de sluizeii en bruggen , en ze liggen bovendien geheel of ten deele
gemeen met boezems en uitwateringen. Door eeu en ander wordt de scheepvaart belemmerd en kan daardoor van den noodigen spoed en de onmisbare zekerheid van tijd voor
het afleggen der reis geen sprake zijn.
Bovendien zijn de ontwerpen voor een goed deel ongeschikt voor latere uitbreiding.
Het ontwerp van den hoofdingenieur van dee Tooex zou een aanzienlijke toevoegTno- of
wyziging vereischen om de kanaalrichting in verbaud te brengen met het Noordzeekanaal
bij de Kietlanden. jin ook dit ontwerp heeft te zuinige afmetingen van siuizen en bruggen.
Van alle deze ontwerpen zou, naar ons oordeel, dat sub II van de hoofdingenieurs''’<^8raakkehjk eenigzins verbeterd kunnen wmrden wat betreft:
°
1°. do richting tussohen Overmeer en Utrecht;
2'’. het aantal sluizen.
Men zou daartoe ten zuidon van Overmeer de Vecht moeten verlaten en de richtinonemen door den Uitermeerdijkschen polder naar het fort Kijkuit, dan de Kortenhoefsclie
Zuwe volgen tot den Kortenhoofschen dijk, en van daar de richting nemen eerst zuidoostwaarts tot de Rade^en daarna zuidwaarts ongeveer in de richting van den door de Staatscommissie van 1858 ontworpen dijk, ten einde gelegenheid te versChalFen om zonder
zwaar voor de defensie , de plassen te kunnen laten droogmalen ; die dijk ging tot cle
Tienhovensche Vaart, het kanaal kan van het einde des dijks de richting nemen op hot
fort de Gagel en daar vddrbij zuidwestelijk ombuigen oin zich bezuiden het fort de Klop
te vereenigen ^ met het ontwerp der hoofdingenieurs. Ilet kanaal wordt daardoor niet
alleen 3'/s kilom. korter, maar alle belemmeringen door beperkte afmetingen en alle
luuderlijke bochten vervallen tevens , terwijl het al dadelijk op zeer ruime afmetingen zoowel in breedte als in diepte kan worden gebracht.
De OTiteigening zal zeer billijk zijn.
Het is waar dat eenige kleine kanalen gesneden worden , maar daar kunnen sluisies <>-ebouwd worden.
Men zal wellicht meenen dat er bijzonder veel grond aan de dijken noodig zal zijn, doch
enkele gunstige omstandigheden zijn hierbij op te merken, omdat de ondergrond hard, de
diepte daarvan met aanzienhjk is en het terrein uit afwisselende strooken van water en land
bestaat, die tot do Tienhovensche Vaart nagenoeg in de algemeene strekking van het
kanaal gelegen zijn. Een doelmatig gebruik van dieii toestand zal bewijzeu dat de hoeveelheid grond aan de dijken te verwerkeii, niet buitensporig groot behoeft te zijn.
Voorbij de Tienhovensche Vaart komt genoeg grond uit de ontgraving om de dijken te maken.
Het aantal sluizen kan met een vermiuderd worden , door in de Betuwe slechts een panel
te maken, zoo als dit ook door den hoofdingenieur van dee Tooen is ontworpen.
Verder zoude het nog eene verbetering van beteekenis zijn, indien de sluis tusschen
Uucl vVulven en Werkhoven gebouwd werd om waterstanden te keeren tot 4 M. + A. P.
Daardoor zou in vele gevallen de gelegenheid bestaan, om , nadat men bij Tiel geschut
heeft, door te varen over een kanaallengte van 23 k 24 kilometer zonder schutting.
Tevens nemen wij de vrijheid er op te wijzen, dat het boogst wenschelijk is, dat de be-
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TDerkte scliuttiia , welke thans bestaat bij hoog: Vecbtwater voor de sluis te Weesp, niet
gewS worde veAlaard voor de sluis in St. Antouiedijk en voor die te J^igtevecht, zoo deze
mocht worden gebouwd.
Ten einde het al of niet gegronde der gedurig berhaalde beweering te onderzoeken dat de
K^^-EL in de Betu..^e, bij hooge ^vaterstanden, de Betuwe zal doen overstroomen niettegenstaande er een stoomgemaal zoude gebouwd wden om bet kwelwater weg te ma e ,
zoo bebben wi^ om bet vermoedebjk kweleffect te leeren beoordeelen, een onderzoek m de
^''l)Llrtofis”hrheUerrein van Tiel tot Opheiisden en Dodewaard een net van waterpasssuigen
vaste punten zijn in duikers, in .v^aterputten der woonhuizen en bij kolken boven
Amsterdamscl/peil bepaald, op vele plaatsen zijn boringen gedaa.n en tal van informatien
tge—
it ziciverboogen van bet water in de putten en kolken bp
"°Darenboven zijn , tijdens bet jongste hooge water, waterstanden in verscbillende putten
en waterleidingen waargenomen.
,
Uit de boringen blijkt dat de bovengrond raeestal bestaat uit klei, hie
mengd met wat zand.
De geregelde grove zandlaag ligt zeer
aSeen sterker dan verder van de
Kort achter de dijken is de working der kwel in t algemeen sreiKei
diiken verwijderd.
,
Uit een en ander kan als verinoedelijk resultant opgegeven warden.

2“.
3».

dat in de lijn Opbeusden-Dodewaard de kwel betrekkelijk van beteekenis zal zijn ;
dat in de lijn gaande door den Marscbpolder aaozienlijker kwel mag verwacbt wordeii;
dat in de richting van Ravenswaai tot Tiel de kwel betrekkelijk matig zal zijii;

in elk der drie riclitingen is een voorziening van den bolem en der taluds met een
4°.
kleibekleeding wenschelijk ;
bii soede uitvosrmg t.™ die kleibeldeeding - zoo els zulks oitder Xederleiidscte
leii ino kin Torwrit korden - zal bet kseolwetet metkelijk vennindesen en door stoom-

gemafen van geen buitengewoon vermogen kunuen verwijderd
ior de omliggende landevi zal ontstaan ; dit stoomgemaal zal zeer zekei bet miiist
mogeu ljGbo6VGn in cIg iijn Havcnswaiii—TigL
De bin o-aande door den Marscbpolder kan , zonder baar als kaiiaalricbtiiig te benadeeleii
omgelSd -it bewesten Eek , igeii, Ommeren en Aalst, waardoor zij zeer vermoedelijk
"‘LfisTler I'tL?.£t'»rb'‘vSrelbiiz„,,de,be::le„ betreffond. be. gedene onderzoek

sts g=Lrrfr;;:.s~
”e“;

zou willen beschouwen.
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Juist echtor van (lit mercautiel oogpunt sprekende, kan onze Commissie uiet sterk genoeg
nog eens op nieuw herhalen wat zij Uwe Excellentie reeds bij haar adres van 14 Juni jl.
als hare waarachtige overtuiging te kennen gaf, dat elke hoe grootsch ook bedoelde verbeterino- der Keulsche Vaart, nooit of nimmer eene bevredigende oplevering kan wordenvan
het gwichtig vraagstuk , waarmede geheel Amsterdam vervuld blijft: de verkrijging van een
korten en zoo onbelemmerd mogelijken weg van de Noordzee naar Duitschland. Loom en
langzaam een kronkelenden, langen en dus kostbaren en tijdroovenden weg daarvoor aan te
wiizen wii zeiden bet Uwe Excellentie met bijna dezelfde woorden in ons hierboven aano-ebaald adres zou gelijk staan met Amsterdam onmachtig te maken tot bet mededingen
met de nabiigelegen havens, met Antwerpen vooral, hetwelk nu reeds uitnemend partij
heeft weten t! trfkken van het verzuim bier te lande gepleegd. Nooit kan het Noordzeeanll beantwoorden aan ziine grootsche bestemming, indien de Nederlandsche Regeermg
arhet gelukkig toenemend vervoer op dien inderdaad uitnemenden zeeweg, eenheilloosImlt — toeroept, zoodra het de grenzen van Amsterdam bereikt heeft.
De scheepvaar van heinde en ver wendt zich bij voorkeur naar de zoo gunstig gelegen
en "emakkeliik binnen te zeilen haven van IJmuiden ; maar indien ze daar met evenzeer
de goe“eren brengen en van daar halen kan voor het machtig Duitschland zoodat het
verkeer op het kaiiaal haast tot een locaal verlaagd wordt, dan dnjft Nedeiland zelf,
rUens en wetens, tot den nabuur , wat tot zijn eigen bloei zoo uitnemend bevorderlijk zou zijn.
Spoed en goedkoopte, snelle reizen en lage vrachten, dat meet verkregen worden door
een blren weg van Amsterdam naar den Rijn. Maar bijna dnrven wij die haast tot ver“leiir toe en onder allerlei vormen door Amsterdam geuite stelling hier met meer te herhalen En tocli zijn wij gedrongeii daartoe te vervallen , met het oog op welk plan ook tot
veibeiering der Kenlsc^he Vaart. Hoog te komen op den Rijn zoo noog moge ijk , dat is
o^ze wens!h dat is Amsterdam onmisbaar. Het kanaal door de Geldersche Vallei voideed
Z dTeneLk; het belooft een korten en dus onkostbaren weg, en daarom vend het algemeene sympathie in Amsterdam. Die sympathie weg te nemen is allerminst moge ijk , doo
;e?enoTdin korten en onbelemmerden weg , de kronkelende en haast alleen aan belemme■pinoPTi overriikG Keulscbc Vaart te stellen.
^
Met alien ^ernst en met den meesteii aandrang verzoeken wij Lwe Exceheiitie
o
no«-maals den Amsterdamschen handel voor dien slag te vrijwaren • maar aan de stad i
en^’door h’aar Noordzeekanaal en door het tal van verbeteriiigeii, welke m de laatste jaren
door haar in velerlei opzichten zijn aangebracht: aan de stad , die inderdaad door fei en
letoond heeft leven en kracht en moed te bezitten en die te willen aanwenden totheil ook
van geheel het land, aan die stad te geven de kroon van haar zeeweg door een koit en
rnim^kanaal naar deii Rijn. De omstandigheden rondom ons dringeu tot speed. Een
verwiil in deze reeds te lang onbesliste zaak zou heilloos kunuen wcirden voor geheel ons
land ^ Waarschuwend vertooiieii zich in de naburige landen de kenteekenen van een mededtotm- met Nederland in het verkeer met Duitschland, die voor de oude bakermat der
vracUmarders noodlottig zou kunnen zijn. Uw ambtsvoorganger heeft Amsterdam willen
o
gelukken. Mag ’t Uwe Excellentie gegeven zijn de
tearte’vMvSren, welke door hem is beproefd , en datzelfde Amsterdam hetwelk met alle
macht iedere poging zal trachten af te weeren welke het nadeehg acht voor
ban
r sleepvaart il daarentegen dankbaar zijn voor de vervulling van den zoo bilhjken
wensch, het Noordzeekanaal te brengen in de nauwst mogelijke gemeenschap met den Rijn.
Het Rijnvaart-Comite',
C. E. QUIEN, Vice-President.
H. P. G. QUACK, Secretaris.
I. J. RAHUSEN, Secretaris.

