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EAPPORT van de Hoofdingenieurs van den Wateistaat in
Eocrdliolland en van den Provincialen Waterstaat in Zuidholland aan Gedeputeerde Staten van Eoerd- en ZuidhoUand.
Ill het ontwerp tot verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam,
zooals dit door de heeren W. van dee Hokven en T. J. Stieltjes, in verband met de
opnemingen van den beer E. H. Stieltjes , is voorgesteld, wordt eene sluiswijdte van 9 M.
en eene diepte van 3 M. onder den waterstand als voldoende aangegeven voor de tegenwoordige behoeften der binnenlandsche vaart, terwijl de schutkolklengte op 80 fi, 100 M.
wordt bepaald.
Intusschen varen er thans reeds van- en naar Rotterdam, Eijnaken, die eene lengte van
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.■jl tot 76 M., bij eene breedte van 7 tot 9.80 M., en een diepgang van 2 tot 2.40 M.
hebben.
We achten bet daarom noodig om aan de sluizen eene wijdte van 10 M. te geven.
Daaraan is bovendien bet voordeel verbonden, dat de scliepen van de kleine buitenvaart en
visscberij , wat bunne afmetingen betreft, nagenoeg zonder uitzondering van dezen waterweg
zonden kuniien gebruik maken.
Dat dit laatste werkelijk een voordeel is, wordt door de bovenvermelde heeren in hunnen
naderen brief van 6 December 1875 aangetoond, en behoeft, naar wij meenen, geen wijdloopig betoog.
De wijdte van 10 M. is voor de bedoolde buitenvaart voldoende. Ten bewijze daarvan
kunnen de sluizen dienen te Harlingen, Hnliliuhcn, Edam, Middelliarnis, uitsluitend met
bet oog op die vaart of op visscberij gebouwd en alien tusscben 9.30 en 10 M. wijd.
Grootere wijdte dan 10 M. wordt voor bet tbans beoogde doel niet vereischt: te minder
dewijl de voor korten tijd gelegde keersluis in bet Westerkanaal te Amsterdam, de in
aanbouw zijnde schutsluis in dat kanaal en de draaibrug in den Staatsspoorweg aldaar ,
genoernde wijdte bebben.
De bodem van de vaart dient op 3.80 M. onder A.P. te worden bepaald; waterstanden
toch tot 0.70 M. onder A.P. koraen niet zeldzaam voor. Om aan diepgaande scliepen geen
liindorlijk oponthoud te veroorzaken, is dus gemelde bodemsdiepte noodig. Men mag toch
niet uit bet oog verliezen dat er Diet op gerekend kan worden, dat bet normale profit
steeds te alien tijde overal aanwezig is, zoodat de werkelijk mogelijke diepgang altijd iets
geringer zal zijn dan uit de aan te nemen kanaaldiepte, in verband met den waterstand,
zou zijn af te leiden.
Gelijke diepte voor slagdrempel en kanaal verdient in bet gegeven geval, dat bet kanaal
voor een bepaald charter van vaartuigen moet ingericbt worden, de meeste aanbeveling.
Meerdere slagdrempel-diepte dan de boven aangenomene is onnoodig, omdat zij dan buiten
verbouding zoude staan met de breedte, en meerdere kanaaldiepte zou alleen dan te pas
komen , wanneer bet aantal diepgaande scliepen bijzonder groot werd, zoodat eene kleine
plaatselijke verbooging van' den bodem al dadelijk haar nadeeligen invloed op de scheepvaart zou doen gevoelen.
De breedte in den bodem wensehen we op 20 M. aan te nemen, met taluds van 2 op 1,
en bliiide bermen , breed 1.25 M. aan weerszijden, zoodat op bet peil van 0.55 M. onder
A.P. eene bovenbreedte van ruim 35 M. verkregen wordt; terwijl voor de coupures van den
IJ.ssel en voor de daar te verrichten opruimingen, naar bet voorbeeld zoowel van den beer
Stieltjes als van bet project der Rijksingenieurs, eene bodemsbreedte van 35 M. door ons
wordt noodig geachl.
Voor de bruggen verdient eene wijdte van 1 M. meer dan de sluiswijdte, en dus van 11
aanbeveling. Deze meerdere wijdte moge niet volstrekt noodzakelijk zijn, zij is toch zeker
gewenscbt. In en door de sluizen toch wordt uit den aara der zaak zeer langzaain gevaren; terwijl bij de bruggen eenige meerdere snelheid noodig is, omdat de scliepen als zij
Aveinig gang hebben, niet naar bet roer luisteren.
Behaive bet verschil in profil, dat een gevolg is van de verscbillende eischen, bestaat
tusscben bet plan van den beer Stieltjes en bet project der Rijks ingenieurs nog dit onderscheid, dat in bet tweede eene coupure van den IJssel bij Ouderlierk wordt opgenomen,
die in bet eerste wordt gemist; en dat daarentegen door den beer Stieltjes eene coupure
van de Gouwe, tusscben Ilalvenrak en 's Molenaarshrug wordt voorgesteld, die in bet Rijks
ontwerp niet noodig geacbt wordt. Eindelijk is in beide plannen de Schinkelsluis opgeno¬
men, terwijl bet twijfelachtig is of deze niet beboort tot de door de gemeente Amsterdam
te maken werken.
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Omtrent een en ander wordt onze zienswijze gevraagd, alsook omtrent de vraag of de
doorsnijding aan de .GaTg, in liet Lelang der vaart volstrekt noodzakelijk is; dan wel of
’tmogelijk zou ziju, zij het ook met meerdere kosten, de vaart door Gouda te beliouden.
De coupure bewesten Gouda komt in beide plannen voor, omdat men daarbij veel beter
aan de eischen der vaart zal kunnen voldoen. Tocli zou men nit de laatste zinsnede, die
in den naderen brief boven aangeliaald, op dit onderwerp betrekking beeft. en vvaarin bet
volgen van het eene of andere plan, v'an eene geldelijke bijdrage van Gouda wordt afhankelijk gesteld, moeten opmaken, dat bet kostenverscbil bier bij de beslissing toongevend
is geweest.
In bet ontwerp van den beer E. H. Stieltjes 'worden intusscben de bezwaren tegen den
weg door Gouda volledig nit elkander gezet en de gegevene oplossing kan bemzelve niet
bevredigen.
En teregt, want de ontworpene binnenkom acbten we niet doelniatig omdat de bogt om
van daar in den Turfsingel te komen, to sterk zoude zijn, terwijl de toegang tot de sluis
aan de IJsselzijde evenmin genoegzame ruimte aanbiedt.
Do bouw der sluis zou zonder twijfel groote inooijelijkheden met zich brengen en tot
eene voorafgaande omlegging van don IJssel noodzaken.
Is dit reeds bet geval Lij bet ontwerp waarbij 80 M. schutlengte wordt aangenomen, te
minder bevredigend zal het project kunnen uitvallen, als de schutlengte, zoo als wij voorstellen, tot 100 yi. gebragt wordt.
Zonder gelieele of gedeeltelijke onteigening van de Stearinekaarsenfabriek zal dan de op¬
lossing niet kunnen worden govonden.
Ook liet omtrekken van die fabriek werd in bet vorcngenoemde plan besproken. Maar
bier stuit men op de Begraafplaats en de moeijelijklieden zijn niet minder groot.
Wilde men de vaart zoo digt mogelijk langs Gouda brengen, dan zoude men eene rigting
moeten zoeken onmiddellijk bewesten de Begraafplaats, maar het zou dan niet meer moge¬
lijk zijn den weg door Gouda te nemen en het kan voor die geineente zeker vrij wel
onverschillig geacht worden of het kanaal, als bet niet meer door de Geineente loopt,zich
nOO of 1500 il. daarvan verwijdert.
We ineenen om die redenen, bevestigd door eon nader ingesteld plaatselijk onderzoek,?
de rigting te moeten aanbevelen die door den beer &tieltjes werd voorg'osteld en ook^door de Hijks ingenieurs gevolgd wordt.
De redenen waarom bet voor Gouda wenschelijk is, dat het vaarwater door de geineente
blijve loopen, zijn van venscbillenden aard en in bet adres van het Gtmeeatebestunr, dd.
2 jMaart 1876 , ontwikkeld.
Ze bestaan daarin:
r. dat de scbipperij zich te Gouda van levensmiddelen voorziet en de neiingdoeude .stand
groote scbade zoude lijJen , wanneer dit niet meer plants vond;
2°. dat Gouda geen regtstreeksche scbeepvaartverbinding met verscbillende gemeenten
kan voeden , maar in de voorbijgaande vaart eene niet genoeg te waardeeren gelegenbeid
vindt om naar alle oorden des lands goederen te verzenden ; dat menigo nijverbeidsonderneming zich alleen daarorn te Gouda vestigde , en zich dus alligt, bij bet opbouden dier
gemakkelijke cominunicatie-middelen, naar elders zoude verplaatsen ; en
3°. dat ten beboeve van Gouda belangrijke scbeepvaartregten worden geheven ter vergoeding van de renten der kosten van aanleg enonderboud, van vele en belangrijke werken
ton beboeve der vaart, en dat de daaruit voortspruitende inkomsten niet kunnen worden gemist.
Het eerste voordeel inogo niet denkbeeldig zijn, het is toch zeker minder groot dan men
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rich voorstelt. Men kan hoogstens het vertier, daardoor te weeg gehragt, gelijk stellen met
eene vermeerderde bevolking- van 100 vaartuigen , zoo als gemiddeld dagelijks Gouda passeren,
en nu moge eene meerdere of mindere bevolking van 500 zielen niet onverschillig wezen,
de welvaart der stad zal daavvan toch wel niet afhankelijk zijn. Het inag bovendion niet
nit het oog worden verloren, dat, naarmate de vaart beter is en de schutting vlugger kan
geschieden, naar die mate ook liet oponthoud en daarmede het voordcel voor Gouda zal
verminderen.
Wat de helling der scheepvaartregten aangaat, zoo is het, naar het ons voorkomt, niet
de vraag of Gouda de daaraan verbonden inkomsten min of meer gemakkelijk kan ontberen ,
maar wel of de gemeente daarop in billijkheid, zoo ook al niet naar streng regt, aanspraak
kan maken. Die regten worden niet geheven voor do werken in de gemeente zelve, maar
voor de Gouwewerken in het algemeen.
Heeft de Gemeente daarop aanspraak , dan zouden ze dus even goed aan de nieuwe als
aan de tegenwoordige sluis kunnen worden geheven, of wel er zoude onteigening moeten
plants hebben. Kan zij die aanspraak niet doen golden, dan is er geene rcden om de schipperij
voortdurend te bezwaren ten behoeve eener gemeente, die van de schipperij reeds vele voordeelen goniet en zich ten behoeve der vaart geene uitgaven behoeft te getroosten, eenigermate in verhouding staande tot de inkomsten.
Anders is het met de tweede der genoemde bezwaren.
Het is voor Goioda van belang, dat het aan do groote route ligge en alzoo gemakkelijk
naar alle oorden des lands zijne producten kan verzenden.
We hebben ons daarom de vraag gesteld, of het, terwijl wij de rigting bovengenoemd
voor het groote scheepvaartkanaal meenen moeten aan te bevclen, niet rnogelijk ware aan
de daaruit voor Gouda ontstaande bezwaren te gemoet te komen.
Die mogelijkheid bestaat naar ’t ons voorkomt.
Men zou namelijk eene behoorlijke verbinding kunnen tot stand brengen van Gouda met
de coupure van de Kromme Gouwe tot nabij de Galg, zoodat er voor de kleinere vaartuigen
aan het volgen van den weg door Gouda geen ander nadeel verbonden ware dan de iets
grootere lengte van dien weg. Schepen, die in Gouda vracht kunnen vinden, zullen zich
dan alligt den kleinen omweg getroosten.
Voor de stoomvaart en geregelile beurtvaart zou aan het volgen van dien weg nog een
bijzonder voordeel verbonden kunnen worden, bestaande in voorschutting aan de Mallegatsluis, gelijk ook thans bestaat.
Zoodanige voorschutting te verleenen voor de sluis aan do Galg, zou aan bezwaar onderhevig zijn, omdat daardoor alligt eene te groote hoeveelheid schutwater op Rijnland
zou gebragt worden.
Wanneer men ook den waterweg door Gouda verbetert, wordt het voordeel verkregen,
dat de scheepvaart zich verdeelt en dus in het algemeen veel minder oponthoud zal ondervinden, dan bij ophooping op een punt het geval zal zijn. Gouda zolve zal dan van de
afsluiting bewesten de stad, geen ander nadeel ondervinden, dan dat de groote vaart den
korteren weg zal volgen.
De kleinere schepen, dat zijn die welke ook thans van den waterweg door
gebruik
maken, voor zoover ze in die gemeente worden bevracht, en de stoombooten zullen gemakkelijker de stad kunnen naderen , minder oponthoud ondervinden en dus tot lagere
prijzen hunne goederen kunnen vervoeren.
De voor de vaart door Gouda aan te brengen verbetering, is op de schets die wij de eer
hebben hierbij over te leggen, (1) tweeledig aangeduid. Zij wordt op ongeveer f 170 000 ge(3)

Deze schets is niet gedvukt.
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raamd. De keuze tusschen deze beide ontwerpen kan van eene nadere studie van het terrein
afhankelijk worden gesteld.
Wij wenschen er de aandacht op te vestigen , dat deze uitgave geenszins bescliouwd kan
worden als uitsluitend ten behoeve der gemeente Gouda te geschieden. Dit volgt reeds nit
hetgeen wij hierboven aanvoerden, maar valt nog te meer in bet oog , wanneer men bedenkt
■dat zouder deze verbetering eene tweede kleinere sluis aan de Galg onvermijdelijk zoude worden.
Wat de coupure Ilalvenrak-s Molemarshriig betreft, meenen wo aan het plan der RijksIngenieurs de voorkeur te moeten geven. Het blijkt nit laatstbedoeld ontvverp , dat er geen
overwegend bezwaar bestaat, om den tegenwoordigen weg te blijven volgen, en dat de bouw
eener nieuwe Gouwesluis kan geschieden, zonder dat de vaart daarvan eenigen hinder zoii
ondervinden.
Aan de coupure Stieltjes is het groote nadeel verbonden, dat eene brug moet gebouwd
worden in den spoorw^eg Lciden-Wocrden, terwijl het nieuwe kanaal op zeer onvoordeelige
wijze de verschillende perceelen zou doorsnijclen, en dus grooten tegenstand zou ontmoeten.
Waar dus de bestaande vaarweg, zonder grootere kosten , in even goeden toestand is te
brengen als den nieuw'en weg , en die nieuwe weg bovendien niet onbelangrijke bezwareii
zou in het leven roepen , daar kunnen wij het verlaten van het bestaande niet aanbevelen.
De vraag of eene nieuwe Schinkelsluis in het ontwerp moet worden opgenomen, meenen
wij bevestigcnd te moeten beantwoorden.
Het is waar dat die sluis en het Amstel-Schinkelkanaal reeds voorkomen in een ontwerp,
dat onder dagteekening van 29 September 1873 aan den Amsterdam.schen gemeenteraad
werd ingezonden, maar de uitvoering bleef tot heden achterwege. Daar het bovendien niet
blijkt, dat men gelijktijdig ook de Overtoomsche sluis zou doen vervallen en dat alzoo
het stedelijk ontw’erp geheel in overeenstemming is met het tegenwoordig project, komt
het ons minder raadzaam voor om, indien de gew^estelijke besturen de uitvoering daarvan
ter hand nemen, de voltooijing afhankelijk te stellen van derden.
De Schinkelsluis, zoow'el als het opruimen van de Overtoomsche sluis en het zooveel
noodig verruimen van de Kostverlorenvaart en Kattensloot, behooren regtstreeks tot het
ontwerp en mogen daarvan , naar 't ons voorkomt, niet worden afgescheiden.
Eerst daar w'aar de Kattensloot zich met de genormaliseerde buitensingelgracht vereenigt,
eiudigt dit ontwerp, omdat van daar de verbinding met het afgedamde IJ verzekerd is.
Nog op eene vraag zijn wij het antwoord schuldig gebleven. Behalvo de coupures aan
den Hollandschen IJssel door den heer Stieltjes voorgesteld, is door de Rijks-Ingenieurs
noodig geacht eene coupure bij OuderlierJi aid IJsscl.
De inspecteur Caland acht deze coupure niet onvermijdelijk. Wij willen deze uitdrukking wel onderschrijven, maar voegen er als in eeuen adem bij, dat zij , zoo al niet onverinijdelijk, dan toch zeker wenschelijk is. Een blik op de kaart kan daarvan de overtuiging
schenken.
We mogen overigens de opmerking niet terughouden, dat de IJssel eene RijLsrivier is
en dat dus , wanneer de provincien de werken van den besproken waterweg ter hand nemen,
toch wel aan het Rijk de IJssel verbetering zal overgelaten worden. De uitvoering dier
werken zou dan als een deel beschouwd kunnen worden van het door het Rijk voor dezen
waterweg te verleenen subsidie. Men zou zich dan veilig kunnen neerleggen bij het resultaat dat eene nadere studie van het terrein opleverde ; hetzij dat, volgens het ontwerp
SiTELTJES , door buitendijksche afgraving de verbetering te Ouderlierk werd tot stand gebragt,
hetzij dat men ook hier eene doorsnijding binnendijks noodig rekende.
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Eene globale begrooting van kosten van bet geheele ontwerp zoo als dlt uit het^ voorgaande volg't en waarbij, naar wij meenen, in ruiinen zin aan de beboefte der binnen*
landscbe scbeepvaart is voldaan , bobben wij de eer bierbij over te leggen. (1)
Ilet moet zonder twijfel de aandacht trekken , dat deze begrooting veel meer tot die van
bet Rijksontwerp dan tot die van de beeren van dee Hoeven en Stieltjes . nadert.
Do reden biervan moet daarin gezocbt worden, dat bij laatstgemelde begrooting, niet
alleen de eenbeidsprijzen laag gesteld zijn, maar bovendien bij de constructie der kunstwerken , naar de uiterste zuinigheid sehijnt te zijn gestreefd.
Uit eene oppervlakkige vergelijking van de verschillende boofdrubrieken der begrooting
zal dit nog nader blijken.
Voor den IJssel is onze begrooting 70 pet. hooger dan de raming van den beer briELTJEg,
ofscboon de voorgestelde werken gebeel dezelfdo zijn. De meerdere diepte van 50 c.M.
altbans verklaart dat verscbil niet. Alleen afwijkende boschonwingen ointrent eenheidsprijzen , kosten van onteigoning, waarde van den uitkomendeu grond en dergelijke, kunneu
tot zoo groot versebil in raming aanleiding geven.
Dat bet Rijksontwerp wcderom zoo veel booger wordt geraamd, moet uit verschillende
opvatting van bet werk worden verklaard. Da dijken worden bij dat ontwerp 200 b 250^1.
uit elkander gelegd , waardoor de onteigeningskosten zeer belangrijk hooger worden.
Daarmede wordt bebalve de verbetering van bet vaarwater, tevens eene rivierverbetering
beoogd.
T. .
De eiscben eener rivierverbetering als niet beboorende tot bet doel van dit ontwerp, zijn
door ons buiten beschouwiiig gelaten.
De nieuwe IJsselsluis wordt door den beer Stieltjes op slechts f 200 000 geraamd,
terwijl wij gemeend bebben daarvoor meer dan bet dubbele in onze begrooting te moeten
opnemen Dat we in deze opvatting niet alleen staan, kan bbjken uit de raining van bet
ontwerp der Hoofdingeiiieurs in 1874, waar voor eene kleinere sluis dan de tlians ontworpene, eene som van f 3G0 000 is uitgetrokken. En waarlijk men mag bij dergelijke
werken niet naar te groote zuinigheid streven. Proefnemingen zijn daar bet allerminst op
VoOT do derde afdeeling, zijnde de coupure van do sluis aan de Galg tot Waddbixveen,
en voor do vierde van Waidinxveen tot Ilalmnmk, loopen de begrootingen niet belangrijk
uiteen, terwijl bet volgen van Gouwe en Rijn, de vijfde afdeeling zelfs beneden de raming
van den beer Stieltjes doet dalen.
^
Opmerkelijk is wederom bet verscbil van de raming van eene nieuwe Gouwesluis, waar
de ciifers van beide begrootingen nagenoeg tot elkander staan als 1:4.^ Hier, waar bet
verscbil in waterstand zeer gering is, zou eene proefneming ter toepassmg eener uiterst
ligte constructie, misscbien op bare plants zijn. We bebben echter gemeend daarop met
te moo-en rekenen. Het door ons in de begrooting opgenomen cijfer steunt op eeiie scbets
waarbd do uitersten zoowel van overdreven sterkte als van het tegendeel zijn vermeden.
De zevende afdeeling en de achtste leveren wederom zeer aanzienbjke verschillou op.
A1 wilde men bet cijfer der begrooting voor eerstgenoemde afdeeling iets lager stellen,
met het oog op eene mogelijke, ofscboon niet gewenscbte verecnvoudiging in de constructie
der draaibruggeu, zoo zoude het verscbil nog zeer groot bbjven, omdat de kosten tot bet
vormen van een jaagpad en van een dam door do Braassemermeer, blijkbaar zeer verscbillend worden opgevat. We bebben gemeend, dat het vormen van een jaagpad vrij belangrijke
bezwaren en kosten zal met zicb brengen, en daarop dan ook gerekend.
De werken in de achtste afdeeling komen voor bet meerendeel niet in de raming van do
(1)

Deze begrooting is niet gedrukt.
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heeren van dee Hoeven en Stieltjes voor, of zijii daarin voor een uiterst laag Ijedrag of
voor memorie opgenomen. We hebbeir die lage begrootingcijfers niet kuniien volgen , omdat
wij kennelijk eezi ander standpunt hebben iiigenomen, dan dat waarvan men bij bet stellen
van zoo geringe sommen is uitgegaan. We meenden niet de vraag te moeten beaiitwoorden:
voor welk bedrag de werkeii inisscluen zoudeii kunuen worden uitgevoord, indien alle
omstandigbeden gunstig zijn, overal medewerkiiig wordt ondervondeii en steeds aan de
minst kostbare constructie de voorkeur wordt gegeven.
Vorgelijkt men onze begrooting met die van bet Rijksontwerp, dan vindt men een verschil van ruim cen milUoen.
Hot is waar dat de eindcijfers sleclits 8 ton verscbil aandiiiden, maar in do raining van
bet Rijksontwerp is niet meer dan f 38000 voor onvoorziene werken uitgetrokken, terwijl
wij daarvoor, om zooveel mogelijk misrekoning te voorkomen, ruim f 370 000 gesteld bebben.
Voegt men bij bet door ons gevonden eindcijfer, liet bedrag der kosten voor de eoupure
van den Turfsingel naar bet nieuwe Kanaalvak bij Gouda gevorderd, dan kan men in ronde
cijfers bet totale bedrag van de tot verbetering van den waterweg tusscben Rotterdam en
Amsterdam gevorderde kosten op vier en een half millioen begrooten.
Op gevaar af van in berhaling te vervallen , meenen wij er nog oens op te moetijii wijzen ,
dat 'bet aldus door ons gevonden bedrag, vooral daarom zooveel booger is dan de raining'
van de beeren van der Hoeven en Stiki>tjes , wellce sleclits twee en een half millioen bedraagt, omdat onze beschouwingen minder optimistiscb zijn en voor de kunstwerken op
solieder constructie is gerekend.
Stelt bet laatstgenoemd eindcijfer welligt bet bedrag voor, dat bij bet inacbtnemeu van
de grootst mogelijke soberbeid in alle constructien en medewerkiiig van alle zijdon , misschien
voldoende zoude zijn , dan behoeft bet zeker geen betoog dat onze raining, tocli ook zeer
waarschijnlijk , gelijk behoort, als eon maximumcijfer mag aangemerkt ivorden.
Haarlem,
1
, s G-ravenbage
.
, )

den lOden September 1877.
^
De Iloofdingcnieurs van den Waterstaat in Noordholland
en van den Provincialen Water staat in ZtMholland,
(get.)

J. F. W. CoNEAD.

»

J. VAN DEE VeGT.

Voor eensluidend afscbrift,
De Griffier der Staten van Noordholland,
H. Jacobi.

BIJIAUE I,

GLOBALE BEGROOTING VAN KOSTEN
VOOW DK

VERBETERING VAN DEN WATERWEG
VAX

ROTTERDAM NAAR AMSTERDAM.

GLOBALE RAMING van kosten vooi’ de verbetering van den waterweg van Rotterdam
naar Amsterdam.

Eenbeids-

Vola
nommer.

OMSCHHIJYING VAN HET WEEK.

Hoeveelheclen.

B E D E A G.

prijzen.

llollandsche Ussel.
a.

Cowpure te Cayelle aid IJssel.
Deze coupure is laiig-in de as gemeten
700 M., waarvan 500 M. biniiendijks
eii 200 M. door buitengroudeii.
De coupure verkrijgt het na^’olgonde
profil:
Bodemsbreedte 35 M. op 3.80 M.
— A.P.; wederzijdsche taluds
van 2 op 1; berrneii op 0.30 M.
— A.P.; breedto op den waterspiegel 50 M. bij middelbare eb.

Graafwerk

25 000

Baggerwerk

67 000

»

0.70 f

17 500.

0.40 »

26 800.

>

26 620.

»

42 000.

Bemaling van bet afgesneden gedeelte, kleibekleeding en opmaken
van 1150 M. dijk enz.
Te onteigenen

6 000.

7 H.A.

Te zamen

f 112 920.

Werken tusschen decoiipure te Ca'pellc
en de bocht bij Onderkerk.
Dijkverleggiiig aaiisluitende aan den
iioordelijken dijk sub. a reeds opgenonieii; afgraveu van buitengrondon
op den linker- eu regteroever.

Te onteigenen 3.12 H.A.

»

6 000.

f

40 000.

»

18 720.
58 720.

Te zamen
Coupure bij den Boven-Bssemolen.
De coupure is lang" 450 M., waarvan
350 M. biniien- en 100 M. buitendijks.
De coupure lieeft hetzelf'de profil
als sub a is bescbreven.

Graafwerk

15 500

Baggerwerk

43 000

»

0.70 f

10 850.

0.40 »

17 200.

»

25 150.

»

27 000.

Dijk opmaken en sluis verleggen.
Te onteigenen

4.50 H.A.

6000.

Te zamen

80 200.

Over te brengen

f 251 840.

Volgnommer.

OMSCHRIJVING VAN HET WEEK.

Eenheids-

Hoeveelheden.

B E D H A G.

prijzen.

Overgebragt.
d.

Coufure tegenomr Kortenoord,
De coupure is lang in de as gemeten
750 M., waarvan 550 M. binnenen 200 M. buitendijks.
De coupure heeft hetzelfde profil als
de vorigen.

f 251 840.
Graafwerk

30 000 M®.

0.70 f

21 000.

Baggerwerk

67 000

0.40 »

26 800.

»

Bemaling van het afgesneden doel, sluisverplaatsing, brug enz. .
Te onteigenon 7.50 H.A.

» 165 000.
6 000.

Woonhuizen.

»

45 000.

»

15 000.

Te zamen

e.

» 272 800.

Afronding mu twee hoeken nabij
den Suellepolder.
Een afronding op den regter- en een
op den linkeroever in het buiteuland

Graafwerk

12 000 M®.

0.70

8 400.

Baggerwerk

10 000

0.40

6 400.

»

Te onteigenen 0.9065 H.A.

l e zamen

5 439.
»

20 239.
f

544 879.

Met inbegrip eener brug over de sluis,
uitgraving voorhaven en binnensluiskom, sluiswachters- en sluisknechtswoningen enz. te zamen. .

»

450 000.

Over te brengen

f

994 879.

Totaal van Volgnommer I

II.

6 000

IVleuwe Usselsliils bij dc Cialg.

Schutlengte 100 M., doorvaartwijdto
10 M., diepte op den slagdrempel
3.80 M. — A.P.

Yolgnommor.

OJISCIIEUTIXa VAN HET WEEK.

Eeiiheidsprijzen.

Hoeveelliedeii.

B E D E A G.

Overg’cbragt
III.

f 994 879.

Afsnijdingeii laiigs de MromiiieChOuwc eiB baggerwerk tot
Waddiiixveen.

Coupure mm af de bmnenslmslwm acliter
de Nieuwe IJsselsluis tot den Nederlandsclien liijuspoorweg.
])e coupuro Is lang 2075 M. en verkrijgt het navolgend profil:
Bodeinsbreedte 20 M. op 3.80 M.
— A.P.; breedto op den watersjiiegel op kanaalpeil 35 M.;
taluds van 2 op 1; met blinde
bermen van 1.25 M. aan weerszijden.

Graafwerk

31 955 Mb f

0.70

22 368.

Baggerwerk

97 100

0.40

38 840.

»

Te onteigenen 16.50 H.A.

»
»

6 000.

99 000.

f 160 208.

Te zainen

h.

Werken nondig tengevolge coupure
sub a vermeld.
Voorziening in de watergemeenschap
van de afgesneden deelen van den
Oostpolder in Schieland, onderling
en met den Zuidplaspolder. Bemaling
van het afgesneden deel van den
Essepolder , enz. enz.

»

69 000.

Dubbele draaibrug met twee openingen, ieder van 11 M., over het
kanaal in den weg naar den Zuid¬
plaspolder. ...
.

»

55 000.

Kieuwe brug over het kanaal in den
Rijnspoorweg, met verlegging van
dien spoorweg.

f 110 000.

Te onteigenen 2 H.A.
Te zamen

Over te brengen

6 000.

»

12 000.
122 000.

f 406 208. f 994 879.

Volgnommer.

OMSCEHIJVING VAN HET WEEK.

Eenheids-

Hoeveelheden.

B E D E A G.

prijzen.

f 406 208.

Overgebrag't
Coupure en afgraviugeii benoorden den
Rijnspoorweg en verdere verruimiiig
van de Gouwe tot Waddinxveen, op
bovenbeschreven profil.

(j-raafwork

10 800 Mb f

0.70 f

7 560.

Baggerwei'k

40 000

0.40 »

16 000.

»

10 000.

»

51 300.

»

7 000.

Jaagbruggen enz. .

»
.

»
.

Te onteigenen 855 H.A.

»

6 000.

Idem een boerenwoning.

Te zamoii

f

91 860.

Totaal van volgnummer III

IV.

f 994 879.

> 498 068.

Van Waddinxveen tot llalvenrak
Dubbele draaibrug als boven, teWaddinxveeu.

f
Te onteigenen een paar
huizen.

55 000.
15 000.

Te zarnen

Coupure achter Boskoop om, alsmede
baggerwerken tusschen Waddinxveen en de hofstede Halvenrak.

f
Graafwerk

15100 Mb

0.70

f

10 570.

Baggerwei’k

98 300

0.40 »

39 320.

»

5 550.

8 000.

»

48 000.

6 000.

»

12 000.

»

23 000.

Kaden verleggen

.

»
,

.

Te onteigenen 6 H.A.
Idem

2

»

Idem woonhuizen.

»

70 000.

Te zamen

» 138 440.

Dubbele draaibrug als boven, te Bos¬
koop .

55 000.

Totaal van volgnummer IV

Over te brengen

263 440.

f 1756 387.

Volgnommer.

OMSCHBIJVING VAN HET WEEK.

Hoeveelbedeu.

EenheidsBEDE AG.

prijzeii.

f 1 756 387.

Overgebragt
V.

a.

V-an Halvenrak tot ’sllolenaarsbrug.
0.60 f
Verruiming van de Gouwe naar Hal- Grondverplaatsing 80 000 M®, f
N'enrak tot de nieuwe Gouwesluis.
»
Te onteigenen 6.30 H.A. » 6 000.
Idem een buurtje huisjes.

»

48 000.
37 800.
6 000.

Te zamen

f

91 800.

1.

Baggerwerk tot verruiming van don
ivijn tusschen de nieuwe Gouwesluis
on ’s iMolenaarsbrug.

c.

Onteigening door Alphen: 12 huizen
on woonhuisjes, Oloodsen, schuren ,
schuitenhuizoii enz. en 0,716 H.A.
tuingrond en erve; alsmode aanleg
van 280 M. walrnuur on 545 M.
schoeijing.

» 215 000.

cl.

Dubbele draaibrug als boven, to Alphen

»

Baggerwerk

94180 i\i®. »

0.40

37 672.

55 000.

Totaal van volgiiummor V.

VI.

»

399 472.

»

270 000.

STlcuwe Gouwesluis.
Sohutlengte 70 M., doorvaartwijdte
10 M., diepte op den slagdrempel
3.80 M. — A.P.
Met inbegrip eener brug over de sluis,
sluiswachters- en sluisknechtswoningen enz.

VII.

Van ’sMolenaarsbrug tot de rliigvaart Haarlenimcrmeerpolder.

a.

l)ubl)ele draaibrug te ’sMolenaarsbrug,
alronding van den book, verlegging van den weg enz.
Onteigening

f

60 000.

»

5 000.

Te zamen

f

65 000.

Over te brengen

f

65 000.

12 425 859,

Volg-

Eenheids

nommer.

prijzen.

BED RAG

Overgebragt
h.

Baggerwerk van ’s Molenaarsbrug tot
Woubmgge.

Baggerwerk

25 000 M®.

Jaagpadverbetering.

.

0.40 f

10 000.

»

5 000.

.

Te zamen
Dubbele draaibrug te Woubmgge,
met afgraving en verbreeding.

Onteigening _.

f

65 000.

»

6 000.

f

65 000.

»

15 000.

71 000.

Te zamen
Woudwetering, Poldergat, Braassemer- Baggerwerk 57 000 ]\P.
meer en Oudewetering verdiepen
tot meergenoemd prolil, benevens .laagbrug-gen en bescboeijing
Iiet iiiaken van aarde-, rijs- en kmist- Jaagdam
werken.
Paaljukken met drijfbalken

0.40 f

22 800.

»

30 000.

» 146 900.
»

Onteigening te Oudewete-

40 000.
1200.

»

Afronding te idem .

8 000.

Te zamen

248 900.
» 399 900.

Totaal van volgnommer VII
VIII.

f2 425 859.

RlngTaart llaarlcmmermeerpolder tot Tolbrug aan dc
,,drle Baarsjes”.
Baggerwerwerk in de ringvaart van
den Haarlemmermeerpolder met afsnijdingen bij bet fort Schiphol.

Baggeiwverk 301 000 iP.

0.50 f 150 500.
9100.

Te onteigenen 2.275 H.A. » 4 000.

» 159 600.
Te zamen
Draaibruggen te Leimuiden en Aalsmeer, met verbreeding.

f 100 000.

Voorziening kanaalboord.

»

13 500.
» 113 500.

Te zamen
Verdiepen van bet gedeelte KieuweMeer-Scbinkel.
Te zamen
Over te brengcn

Baggerwerk

53 300

Paaljukken, enz.

.

.

.

0.45 f

23 985.

»

34 000.
»

57 985.

f 331 085.

f 2 825 759.

Yolg-nommer.

EenlieiclsO-MSGIIIUJVING VAN HET WEEK.

Hoeveellieden.

B K D R A G.

pi'ijzen.

f 331 085.

Overgebragt

12825759.

ScMnJielsluis.
Dubbele skiis, waai-van de groote o^Jening eene schutlengte lieeft van 100
M., doorvaartwijdte 10 M., en diepte
op den slagdrempel 3.80 M. — A.P.;
tervvijl do kleine opening eene scliatlengte iieeft van 50 M., bij eene
doorvaartwijdte van 5.50 M., en eene
diepte op den slagdrempel als boven.
Verruimen van liet vaarwater tusscben
de Scliinkelsluis en de Tolbrug aan
de » drie Baarsjes.”

» 350 000.
(Iraaf-

en

baggerwerk
139 000 Mb

O.GO f

83 400.

....

»

13 300.

V oorzieningen kanaalboord

»

1 500.

40.

*

91 600.

Idem onbebouwd terr.
2.074 H.A. » 5 000.

»

10 370.

Beschoeijingen

Onteigening bebouwdterr.
2290 Mb

Te zameu

f.

» 200 170-

Ileweegbare brug aan den Overtooin en
de » drie Baarsjes.”

»

110 000.
» 991 255.

Totaal van volgnummer VllI
IX.
a.

Van Tolbrug lot Amsterdam.

Verruiming Kostverloren Wetei'iiig (‘ii
Kattensloot.

(iraaf-

en

baggerwerk
80 000 Mb

Te onteigeneu 1.53 H.A.

O.GO f
G 000.

»

48 000.
9 180.

Te zainen

f

Beweegbare brug aan den Buitensingel
te Amsterdam.

57180.

iOOO.
» 112180.

Totaal van volgnummer IX

» 370 806,

Onvoorzieue uitgaven , opzigt, enz.
Totaal-generaal

14300 000.

Behoort bij bet rapport old. 19 September 1877, van de Hooldingenieurs van den Waterstaat
in Xoordholland en van den Provincialen Waterstaat in Zuidholland,
(Get.)
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globale raining van de 'verbetering van den waterweg tnsscben

Amsterdam en Rotterdam langs Alphcii en den Hollaiidsclicii IJsscI,
en over de verbinding tnssclien de KatteilSlOOt bij den
Stadssingcl te Amsterdam en iiet IVoordzeckaiiaal.

(.iliUUL'KT THU AI.IilTMHliNH t,ANDSUlUJKKEIilJ.

1878.

WATERSTAAT.

126

3c.

231a.
Brieven van 19 Decem¬
ber 1877 , lit. N, Afcleelin^
AVaterstaat. en 5 Januarij
1878, lit. D. Afdeeling
Waterstaat A

Haarlem,
's Hage ,

22

den ^ Januarij 1878.

Waterwegen van Amslci‘(!ain
naar den Rijn en naar
Rotterdam.
2 Bijlagex.

In nevenvermekle brieven ontvingeii wij de opdragt:
1°. het ontwerp tot verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam
langs Alphen en den Hollandsclien IJssel met de begrooting van kosten der daartoe gevorderde werken te herzien , naar de grondslagen aangenomen in het rapport dd. 30 November
1877 der Commi.ssie , die het door den beer Waldoep gemaakt ontwerp voor een nieuwen
waterweg van Amsterdam naar Gorincliem lieeft onderzocht, en:
2°. na te gaan welke verbinding mogelijk is tusschen de Kattensloothi^d&n Stadssi/i'jel,
waar voormeld ontw'erp bij Amsterdam aanvangt, en het Noordzeekanaal.
Wij zullen beide onderwerpen in de bovenvermelde volgorde behandelen.
1. De- raming van f 5 100 000 , voor de verbetering van don waterweg van Amsterdam
naar Rotterdam langs Alphen en den Ilollandschen IJssel is tot de volgende rubrieken te
brengen :
1°.

Grondverzet

f 1 063 .533.10

2°. Onteigening
» 1 141 959.00
3°. Elf ijzeren draaibruggen voor gewoon verkeer en eene brug in den
Rijnspoorweg..
825 000.00
4°. Drie sluizen.» 1 350 000.00
5°. Kanaalboorden en bijkomende werken.»
677 720.00
6°.

Onvoorzien..

38 787.90

f 5 100 000.00
Hierop toepassende de eenheidsprijzen, aangenomen bij de raming van het ontwerp
Aan
Zijne Bxcellentie den Minister ran
Waterstaat, Handel en Nijverheid
te 's Gravenhape.

2
Wai.dorp, met inachtneming van liet verschil van ongeveer 13 M. breedte tussclien de
waterspiegels , vinden wij, zoo als de bijgevoegde bijlage (') sub A nader uiteenzet, dat:
De eerste rubriek verhoogd moet worden met f 33 426.40 en dus wordt f 1 099 959.50
De rubriek 2 kan onveranderd blijven.» 1 141 959.00
Rubriek 3 moet verhoogd worden met f 145 000 .»
970 000.00
Bij de raining der sluizen moet gevoegd worden f 804 000 .» 2 154 000.00
677 720.00
De 5de rubriek blijft onveranderd.'

Waarbij onvoorzien ongeveer 4 pet.
Totaal

f

6 043 638.50

»

236 361.50

f

6 280 000.00

Bij eene vergelijking met het ontwerp Waldorf mag niet over het hoofd gezien worden,
dat het bij dat project aangenomen profil 38.25 M®. of ong’eveer V3 ineer inhoud heeft,
dan het profil van den , in dit rapport behandelden verbeterden waterweg.
2. Tot verbinding van het Noordelijk uiteinde van den volgens 011s project verbeterden
waterweg Amsterdam-liotterclam met het Xoordzeekauaal is voor de Handelssclieepvaart
niets meer noodig.
Uit de liatknsloot varende, bioden de Siugel en het ]] esterkanaal een voldoende profil met
kunstwerken wijd 10 M. aan.
De llandelsvaart komt beoosten de Iloutliaven, in het Noordzeekmiaal, en kan later na
aanleg van de ontworpen westelijke Handelskade door eene daarin ontworpen brug steeds
het Xoordzeekaiiaal beroiken.
Voor de verdedigingsvaartuigen, die g’rooter diepte en 16 M. wijde kunstwerken vereischen,
moet eene verbinding geiiiaakt worden.
Het Westerkanaal en do daarop oulangs gebouwde of in uitvoering zijnde kunstwerken
(brug bij de Willemspoort, Spoorwegbrug, Schutsluis, Keersluis) to verruirnen, zoo dat
16 M. doorvaartwijdte wordt verkregen, is niet raadzaam.
Door de ligging der nog in exploitatie zijnde, en dus eerst over 10 jaren aan te roeren
Westeriegraafplaats, zou het zeer bezwarend zijn hier een goede rigting te vmden.
Het uitgangspunt van den verbindingsweg iets verder op het kanaal zoekende, zou men
van het punt waar de Kattensloot aan de Kostvcrlorenvciart begint, de rig'ting dozer laatste
nog een eind kunnen volgen, en dan Oostwaarts oinbuig'en, zoodat men nabij de Iveersluis
over het Westerkanaal het Noordzeekanail bereikt. Deze rigting heeft wel het voordeel dat
men den gemeenschappelijken Staats- en Hollandschen bpoorweg doorsnijdt, zoodat slechts
eene spoorwegbrug noodig is, doch daaraan zijn de nadeelen \ erbonden, dat uitsluitend terieinen
die reeds als bouwgrond ing’edeeld en gereed zijn worden doorsneden, waarvau de onteigening derhalve buitengewoon kostbaar is , en dat de ligging der zooeven reeds genoemde
Westerhegraafplaats, het bouwen van eene, met behoorlijke bogen toegankelijke brug op
het gedeelte gemeenschappelijken spoorweg onmogelijk maakt.
Ook deze rigting kan dus niet in aanmerking komen.
Het meest verkiesselijk achten wij derhalve de volgende rigting, die met eene roode lijn
op de hierbijgaande situatieschets is aangegeven.
(l)

Iteze Bijlage is niet ge.lrukt.

3
Zij buigt zicli bezuiden bet westelijk Entrepdt-gebouw in noordwaartsclie rigting uit de
Kostverloren mart, doorsnijdt den Haarlemmerweg en Trekvaart , verder in haakscbe
rigting den nog te maken verbindingsspoorweg, en nabij bet punt waar de Staatsspoorweg
d«i voormaligen zeedijk van den Overlraker Binimif older snijdt, ook deze beiden, om
daarna in de noordwaartscbe rigting door den Overlraker Buitenpolder en door Polder III
oost, bet Koordzeelanaal bewesten bet ontworpen Bassin voor groote boutschepen te bereiken.
Volgeus de situatiescbets doorsnijdt bet kanaal den Staatsspoorweg in haakscbe rigting
door middel van twee bogen; bij eene eventuele uitvoering zal bet, in verband met de , in
den om te leggen voormaligen zeedijk te bouwen scbutsluis, overweging verdienen of de
Staatsspoorweg gedeeltelijk omgelegd zal worden.
Deze rigting is ongeveer 3500 M. lang.
Daariii zijn noodig:
eene brug voor gewmon verkeer in den Ilaarlemmerstraatweg;
een sluisje in den Westerkanaaldijk op de Ilaarlemmertrekvaart; bet gedeelte van deze
vaart beoosten bet kanaaltrace gelegen , kan zonder bezwaar liij bet Stadswater gevoegd
W'Orden;
eene spoorwegbrug in den verbindingsspoorweg;
eene scbutsluis in den zeedijk tot scbeiding van bet Noordzeekanaalwater van bet Stads¬
water. Over bet bovensluishoofd dezer sluis wordt de Staatsspoorwegbrug gelegd.
Verder nog twee grondduikers, een in den Overlraker Biunenpolder en een in den Slotcrpolder.
Het kanaal verkrijgt betzelfde profil als bet overig gedeelte van bet trace, zijnde 17 M.
bodemsbreedte op 3.80 M. onder bet gerniddeldo der langste zomerpeilen.
Bovenbreedte 35 M. met wederzijdscbe taluds van 2 op 1 tot op 2.50 M. onder het peil,
van waar de taluds onder gebogen lijnen naar de uiteinden van den bodem worden bijgewei’kt. Als peil op bet gedeelte benoorden Hqh Over loom oi de baar vervangende
is aangenonien 0.50 M. — A.B.
De kunstwerken behoeven voor dit gedeelte slecbts eene opening van !(> M. wijdtete liebben.
Met bet oog op do bestaande en ontworpen Bassins en Ligplaatsen voor boutschepen en
houtvlotten is het nagenoeg onmogelijk door spoediger oostwaartsche ombuiging bet Noordzeeliauaal te berciken, daar men dan tegen de houtvlotten zou stuiten.
Deze omstandigbeid verklaart de groote lengte die aan deze verbinding van het kanaal
is gegeven, om in bet Noordzeekanaal te konien.
De globale raining bedraagt, zoo als in de bijlage sub B wordt niedegedeeld:
Dnteigening

.

f

210 000.00

Bruggen.

.

»

230 000.00

Sluis en duikers

»

748 000.00

Grondverzet

»

199 000.00

.

Te zamen .... f 1 387 000.00
Onvoorzien ongeveer 4 “/^ .

.

Totaal

.

.
.

. »

53 000.00

. f

1440 000.00

4
De globale ramiiig van de verbetering van den -waterweg van Rotterdam tot bet Noordzeekaiiaal te Amsterdam , met dezelfde eenheidsprijzen als voor liet ontwerp-WALDORP zijn
aangenomen , bedraagt derbalve f 7 720 000.
De Iloofdingenieurs van den Watcrsiaat
in liet Side en lOde district,

J. F. W. Conrad.
L. H. J. J. Mazki..
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