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aaa de kiTnstwerken in den afslultdljk
Ighoud.
Par.l.
Par,2,
Par.3.
Par.4.
Par.5.

Algemeen overziclit.
ladere beschrijving van de vexnielingea
Heratel van de functien.
Het technisoii herstel
Raming der kosten.

Par. 1„ Algen^een overziolit.

*

-

Port na half April zijn de kunstwerken in den
Afsluitdi;)k door de Dnitschers op tamelijk ernstige
wijze beschadigd.
Eenerzijds moesteii de‘schutsluizen het ontgelden
om de scheepvaartwegen tussehen Waddenzee en Ijsselmeer
onklaar te maken, anderzijds v;erd de draaibrug te Kornwerderzand opgeblazen ten einde het landverkeer over den
afsluitdijk onmogelijk te maken. Ten slotte werden de
uitwateringssluizen-te Kornwerderzand onklaar gemaakt ten
einde ock de regeling van het IJsselmeerpeil te verstoren,
De uitvi/ateringssluizen te den Oever zijn, mede dank zij
een vocrtreffelijke houding van het■personeel, behouden
gebleven.
In het algemeen kan vrorden vastgelegd, dat de
vernielingen op weinig humane wijze zijn uitgevoerd, Het
onmiddellijk-doel, zooals boven beschreven, van de ver¬
nielingen, had op heel* v/at beschaafder wijze kunnen worden verv/ezenli ikt zonder de kunstwerken dermate te beschadigen als nu is geschied. Waartce b.v, de torens van de
uitwateringssluizen te vernielen terwljl vclstaan kon
worden met b.v. alleen de kettingen van de schuiven dpor
te slaan, en viraartoe de bovengedeelten van de deuren van
de schutsluizen crnstig te beschadigen, terwijl de pioniers van de geallieerden de looppaden over de deuren
tooh waarlijit niet van noode hadden ora een hulobrug over
de sluizen te leggen.
In de Meidagen van 1940 zijn de kunstwerken,
toen door de Hederlandsche militairen,eveneens onklaar
gemaakt, doch welk een verschil met thans. Ini’l940 was
in 3 raaanden tijds de schade vrijwel hersteld, terwijl
thans voor een volledig herstel op ten minste een jaar
zal moeten v/orden-gerekend, aangenomen dat de benocdigde
materialen zullen kunnen v/orden verkregen.
Par. 2. Hadere beschrijving van de vernielingen.
yi5Z§5§?i5S?§lBi26?_!^s_?crnv7erderzand.
Do boven in^ de heftorens geplaatste bewegingswerktuigen van de 10 nocrderschuiven v;erden opgeblazen.
Dit geschiedde bij gesloten stand van de schuiven, zoodat
de schuiven niet beschadigd \‘/erdea, doch de contra gewichton vielen noer en v/erden geheel vernield. Van de beV7egingswerktuigen, de kettingwielstoelen enz, is vjeinig
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o^r, een, groot aantal liattingvjialeri is in hat ^^atei te-_
jre.oht. gekomen, terv/i^l hat betoC'S’erli van de torens ernstig
werd beschadigdj vaxi.da nissstG tcrGns i-? da ho.p gshssl
verdwenen,^,
2e_, GXQOte schutsluis_t0_KornYjerdGrzand,

. ■' In de koiii ’aBidan tvi/ae IvLlh^.. bakken (elk 220 ton,
gelsden ciet ...ci.roa. 30 ton s'oorts.teen ) tot. z?^imen gidbic.o±it.
De gedeelte..h van de deuren (behaive van de stoninvloedden-renl boven de op 1,10 la -!• H.A.P. gslegen hooxdliggeis v'erden beschadlgd," tereiil de eleotrische bedieningslessenaar
In liet bedkeningshuis grootendeels vernield '/erdc^Bi^ hat
vernielen van de deuren z:i .'ja drie halsbeugels stukgegaan, ,
terv/ijl eenige duupersei*
ontzel' zijn,
3e. p.eiiie_&chutBluis_te__Kqrnwerderzand,'
In de kclk verd eveqeens een sohip gesonken, namelijk een I'ct landingsvaartuig cnge’oQUwde aaii (circa 500
ton) ter’vijl de Vaeuogingsuerken van de deurea beschadigd
Walden. Set houtverk van oenigO d..uren v^erd licht beschadlgdc
4e. praaibrus'_tp_derzand,
Dez.i:,- v/QX'd in hal.t geopendea stand oc^-'en den i?iid
denpi jler opgebla'.zen, vaardocr zlj vrijwel geheel vernield
'V/erd,''de tctaal verv/rcngen-armen liangan ter wuerszi.jden
van den piciler in net nater, De tandkrans e.n net bev,-egingBwerk zion .niet ernetig bes.,niadtgd en kunnen wellicht bi j
de nieuw. te'.bouven drug wordea gebruikt. De draaipi;]lei
zelf werd weinig oeschadigd.
5e. Sslj,tst@lHi.s.ie.dsn_Cg7,8£In de kolk .werden 2 scliepen gezonken,-nameli jk
een M,U.n, bak (220 ton) en een schip van het Kempenap,
type (500 ton) terwijl de deuren op dezelfae wijze ais
die te Kornwerderzaad werdsn vernield, zi,] he.t in yeel,^
ernstiger, mater De in de, deui’csn opgescelde lier^.'erken/vver'^
den eveneons'vernield, Tcorts worden de Dev?egingswerktuj.gen
van de deuren, op'geGteid in de keldeis in het betonweru,
o'-gcbTazen, Dcordat hier bij de explosies de luiken ooven
de kelderruimren warden opgelichb, is de schade
werken' zelf niot 2oo »root, in liooidaaak werden de hoo-d-,
rondsels en de Panama-vielen beschadigd tor plaetse van de
explodeerende lading, Gorwijl secundaJre vernielingen cnrstondea door de nesrva.llende luiken.
6e Voorts word eh nog oornige scliepen gczouken, .namelijk te
It. W.2i. het schip "Eellias" (1643 ton), beiaden meu ccnstruotieilzer en C'::iac..'iinor ie'en, in den zuideii .jkeii havenmond , ^
het schip )*Baj.mang'- (4 1000 ton) , . Delaclen r,Q.et hout, uabiT
den aan] egsteigsr i.n cP'" binoenhaven
''--y-rcL'i, b.eladen met pantserplaten
het1schip "Bertha"( I
e,d, in de'voorhavon,
te den Oeve'r' nei'-' 'P-toi\s kraan van owarkGouvv,, Rotter'dam,
n a b i j d e d eui e n s t e .l 1 i n g in de binnenhaven te den 0_e‘'''''e^’

■£’ar.3 Hers tel v.an de funotien.
le. ScHee]2vaartverkeer.
het onderzoek bleek, dat de kleine schutsluis
te Kornwerderzarid het gemakkelijkst weer bruikbaar gemaakt
ken v;ordeu.
Het bergen van het gezenken schip werd terstond ter
hand genomen. De vloeddeuren van het buitenhoofd en de ebdeuren van het binnenhoofd vi/erden daartoe geheel gesloten
en met zeilen en zandzakken gedicht. Met behulp van de
van den Rijkswaterstaat in Leeu?/arden geleende zuigerboot ,
Groningen II (eig.Gebrs. v.d. Molen te Loppersum, capaciteit 40 m2 /min.) werd vervolgens de kalk in enkele uren
drooggepompt, v/aarna de gaten in het gezenken schip werden
gedicht, lia het inlaten van v/ater in de kolk kwam het schip
drijvende en werd het vervolgens met een sleepboot uitgevaren en naar Harlingen gebracht. De revisie van de besCTiadigde bev/egingswerken van de deuren werd eveneens ter
hand genoroen. Doer het verplaatsen van de niet beschadigde
bewegingswerken van de stormvlceddeuren en het combineeren
van .de oyerige, is de beweging van de deuren voorloopig
ook in orde, zo-dat de sluis v/eer bedri^ifsvaardig is.
Ma de kleine sluis staat het bedrijfsvaardig maken van de greets sluis te Kornwerderzand op het plan, Ook
hier zullen de deuren vv'orden gesloten en dichtgemaakt,
vvaarna get r a cht zal v^orden de schepen in de drooggepompte
kolk dicht te maken. iCen berekening heeft aangetoond, dat
de ijzeren deuren den waterdruk van circa 6 m (buitenwater
1.00 a 1,50 m 4 l.A.P. , drempeldiepte 4.40 m - U.A.P.) v/el
kunnen verdragen.
De bovengsdeelten van de deuren zijn mdn of meer
beschadigd. Het bests ware, dat de deuren aan de fabriek
worden hersteld, dcch met het oog op het feit, dat de
sluis wel speedig weer in bedrizal kunnen komen, zal
reparatie ter plaatse, zee eenigszins mogslijk, de voorkeur verdienen. De reservedeuren zijn geheel intact evenals
de beide storirvloaddairen, zoodat overigens uitwisseling
en vervoer naar de fabriek zonder bezwaar kunnen geschieden. Een en ander zal nader worden overwogen. Aangeziea
de waterkeering van de deuren v^el ongeveer in orde is,
is het werk niet urgent en kan gewacht worden tot de omstandigheden gunstiger zijn,
Het herstel van de gebreken halsbeugels kan ter
plaatse met een electrisch laschapparaat geschieden. Electrische strocm is aanwezig wanneer de hocgspanningskabel
zal zijn hersteld.
De verdere belemmeringen van de scheepvaart te
Kornwerderzand zijn:
a. de overblijfselen van de draaibrug. In de oostelijke
doorvaart langs den draaipijler is een doorvaart van
5 m
bin een diepte van 4;_ 2 m - H.A’.P. Hoev?el een schip als de
Stanfries passeeren kan, is spoedige vergrooting van de
doorvaart gewenscht, omdat rd^ do.orv.aar’i7 wegens pitshekehde- deeleii'vaii de brug.niet oagevaarlijk
. .
Hiertoe kan allereerst is de oostelijke doervaarf een gedeelte van de bruglsuning afgebrand ’vvorden, waardoor de
doo^vaartwdjdte ongeveer 1 m groeter wordt. Het verder
sloopen van de brug zal zoo spoedi^ mogelijk v/erden ter
-4I
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haad eenomeH, iietgeea echter Biet kan voor dao de oV'ir
de brugoverlDliJfselen gelegde hcutea kulpbrug, dienenae
voox axvO'Sr van de DuitBclners, vexwijdsrd mag ■worden*
(Dit zcu waarechijalijk na 12 Juni kunnen). De vocrbereidingen . v/orden getrclfen. '
.
_
b. het eezonken scliip in den auideli^kea havenmond.
Ifslet .bergen van dit scliip is na gehouden c jrleg door den
■enomen en ver.iiVikft^i'ei.erstaat in Friesland ter' hand gen
iwacht wordt, dat deze v/erkzaauiheden 2 wekeii zouden vori^eren. Den doorvaart ter grootte van die langs de draai^ug is a^nW§sig<
c. de vaste z.g. Baily-bruggen over cLe buiten sluishocfden. De onderkant van deze ..bruggen ligt even boven
bovenkant sluishoofden,, zoodat een doorvaarthoogte van
5 n' bdScliiklD^&r iB# -Bij soliu'fc'fcBii cp list* "tij
wordt deze hcogte £ 6 m. Voor het meerendeel der KcrdVv erdersand passeerende sohepeii is dit voldcende (masten
verwachten
en -oijpen stricken), dooh met het ocg op te ver
kusWaart
kustvaart is -vergrooting
■ vergroot^..o van de doorvaarthoogte gev;enE cht.
Dit kaxa berei’d: wordeu door d_ bruggen onmocg te^ brengen doch in verband -met de opritten kan hiermeae met
meer dan + 1 m gevvonnen worden. Het be’xeegbaar maken
van een gedeelce van de brug zon afaoende zija en' over¬
leg hiervoor met de.bevcegde aatdriteiten is noodzakelijk. Intussohen sal dit na-der worden ovsrv/ogen,
d. De anders gezonken schepsn liggen niet in den
scheepvaartxteg; cpruiming is derhalve niet urgent.
De schutsluis te den Qever is minder gemakkelijk
bedrijfsvaardig te maken. Het lichten van de gesonnen
scheuen kan op dezelfde wijze als te Kcrnw-erderzand ^geBchieden, teiw/ijl de deuren voor reparatie naar de labriek mceten. De bewegingswerktuigen (de z.g. Panamawielen) zijn vrij ernstig teschadigd, waardcor het here'
geruimen tijd zal vorderen. Aangezien nieuw materiaal^
’v7el niet' Sr'.o-edig beschikbsar zal zijn (groote gietstukken!) zal getraoht worden de beschaaigde bew^egingswer-■
ken,op te lappen zoodat'zij provisor is ch bruikbaar v’orden. Eventueel kunnen de deuren met handlieren worden
bewogen,;doch net v.erkrijgen van deze, lier.en zal ook
wel niet eenvcndig sljn. De bew'egingsverktuigen van de
schuiven in de deuren' zijn eveneene ernscig ver.nield;
spoedig herstel is .niet mqgelijk. Alles bij elkaar
meet het on.'aogeli jk porden geacht, dat de sluis te den
Oever spoedig"in bedriji sal kunnen komen. Een oneverkomelijk bezwaar is dit niet, want de echeepvaart langs
den Oever is- van veel geringer belang dan die langs
Zornwerderzand.
...
2e. landverkser. ■
Zooals reeds is beschreven, zijn door de Geallieerden vaste hulpbruggen over de sluizen te .Kornwerderzand gelegdy waarmede het landverkeer over den
afSluitdijk vocrloopig vcldoende mogelijk is.
' 2e. Regeling £2sselmeerpeil.

.

'

.

Doordat de uitv/ateringssluizen te den Oever
y

•
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geheel intact ai^n gebleven en electri&che stroom aan’vvezii^'
is, ken te den Oever ongehinderd v/orden gespuid. Het spuicijfer 6 is dus versekerd. Het aflaten van het IJseelmeer
kaa dus in esn tamelijk bevredigend tempo geechieden, terv/iil de verdere regaling van het IJsselmeerpeil, althans
in deze zomerperiode, behoorlijk verzekerd is. Het omhocg
haleu van da schniven te Kornwerderzand is ter hand genomen. Aanvankelijk werd gemesnd dat hiervocr een drijvende
bok zcu kunnen wcrden verkregen, doch toen dit niet gelukte, is het cpx^ijzelen van de schuivea met behulp van dereeds vocr dat deel aangeschsxte nocd-hefinstallatie ter
hand genomexa. Getracht zal wcrden de schuiven tct de hccgte
van de zg. militaire balken omhoog te brengen, vjaarna met
de zuiderschuiven gespuid kaa v^orden. De puntdeureu' zi jn
intact en vcrmen dus de reserve-waterkeering.
Aangezien het herstel van de torens c.a. van de nccrdershhuiven dit jaar nog ’vel niet mogeliik sal zi^n, zal
cok geaurende den winter 1945-'46 met dezen toestand moeten v/orden gencegea gencmen.
Par.4. Het_tec^iSGh_herstel„
De te herstellen objecten sullen punt voor punt
wcrdexi besproken.
•
,
1. Hcuten deuren kleiae schutsluis H.W.n.
Deze vertoonen lichte bescha dig ingen, v.'elke ter
^'■laatse doer eigen personeel kunnen v/orden hersteld.
2. Bewegingsv/erktuigen idem.
Een dezer ’werktuigen v/as geheel vernield, terv/ijl
eenige andere lichte beschadigingen vertoonden. (een gebroken asje, een gekneusd tandwioltje eaz.) Door eigen personeel zi^'n zij door uitwisseling van ond,erdeelen weder in
orde gebraoht, terwij’l de bew-egingswerktuigen van de stormvloeddeuren bij andere deuren zijn geplaatst. De toestand .
is nu zoo, dat bij 7 van de 8 nermaal gebruikte deuren een
gaaf bevi/egingswerk aan\7ezig is. Sen der deuren, kan dan met
een tskel of lier r/orden bev/egen. Aanschaffing van 1 nieuw
bewegingswerk is nocdzakelijk, doch niet urgent. Met bwartteuw Schiedam is dienaangaande overleg te plegen.
3. IJzeren deuren grocte schutsluis 11.W.3.
decals roeds gezegd, zi-jn de boven de cp 1.‘1C m 4
N.A.P. gelfcgen hccfdliggers gelegen deelea van de deuren be
schadigd. Zooals boven reeds betcegd, zcu reparatie ter
plaatse de voorkeur verdienen. Bij de meeste deuren is dit
technisch mogelijk. Sr zal dus eon labriek moeten worden
gesocht, die ]>erseneel en gereedschap naar Kernwerderzand
kan sturen. Sen deur is raceili^k ter plaatse te herstellen
en meet naar de fabriek.Aangezien de r-eservedeuren intact
zijn, is dit laatobe niet urgent; v/anneer dit kan geschieden hangt voornamelijk ai van de vervoersmogelijkheden.
4. Halsbeugels idem.
T'v/ee halsbeugels zijn gebreken. Wanneer de deu¬
ren uitgenomen v/orden, kunnen deze door-electrisch las^ichen
worden hersteld. In den Oever is een bekwaam lasscher gevonden, de voorbereidselen worden gemaakt.
6
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-75.en rekening gehouden. Waar er in de fabrieken in ons
land vrijwel geon machine meer aanv'/ezig is, ^al de leve¬
ring van de nieu?/e vverktuigea dit jaar zeker niet meer
niogelijk zijn, en zal het wel najaar 1946 ’/yorden vcoraleer de schuiven weer norrnaal in bedri^f kimnen. Een eerste
contact met de voor het werk in aanmerking kcmende fabriek,
de B.V, Machinefabriek Jaffa te Utrecht is wel gevv^enscht;
deze firma heeft v^ellicht nog de gietmodellen e.d. bewaard en is geheel met de constrnctie van de vernielde
werken op de hcogte.
*
9. Contragei^ichten idem.
Door hun vai zijn de uit ponsdoppenbeton bestaande contragewichten geheel vernj^eld. Op dezelfde wijze
als in 1940 met de contrsgewichten van de zuiderschuiven
is geschied, zullen deze thans cok vifcrdea vervangen door
nienj/ve, welke fcestaan uit een ijzeren raamwerk gevuld met
betoa en iizer. Wanneer eenig materiasl beschikbaar kcmt,
kan dit werk aan een kleine con'stru.etiewerkplaatG wordan
opgedragen. Vocrts zal bekeken wcrden of uit het te sloopen werk (draaibfug) nog eenig ijzer vocr deze contrage¬
wichten kan worden gebezigd.
10. IJzeren deuren schutsluis den Oever.
Hiervoor geldt hetzelfde' als onder 2 gezegd
voor de deuren tirnwerderzand. De toestand van de deui-ren is echter zoc, dat herstelling ter plaatse niet mogelijk is. In overleg met een te kiezen fabriek zal evenwel
gepoogd ?/orden te be eiken dat b.v. alleen de bovenstukken
naar de fabriek behpevD .
11. Bewegiijswer'ktuigen' idem.
Zocals reeds gezegd, zijn hocfdzakelijk de
groote Panamawielen beschadigd; ter plaatse van de aangrijping van het hoofdrcndsel zijn grootere of kleinere
stukken uit de ./ielen geslagen. Aangezien met een wielsector van ruira 180° kan worden volstaan, is het mogelijk
de wielen zoodanig te verdraaien, dat het rondsel laags
een gaven sector van aet.wiel loopt. Eenige vocrzieuingen
voor de geleiding van de,wielen doer het ontbreken van
grootere of kleinere sectoren, zullen moeten worden getroffen.
Eenige rondsels mceten. worden vernieuwd, terwi^l
in de tandwielkasten gaten geslagen.ziJn doer de er op
vallende luikea, terwijl de mantels van de raotoren bijna
alle gebarsten zijn. Verwacht wordt niet, dat de Inhoud
van de kasten en de motoren ernstig is beschadigd, hoe- ''
wel een grondige' revisie nocdzakeliik is, want een klein
ijzerdeeltje op een yerkeerde pleats kan ernstige geyolgea hebbea. Het geheel zal door een ervaren rnoxiteur* moe'ten worden nagekeken.
12. Bewegingswerktuigen van de schuiven in de deuren.
Hiervan is weinig cvergebleven en op algeheele
vernieuwing moet worden gerekend. Met deze vernieuwing
zal ock vvel geruimen tijd gernoeid zijn. Fabrieken zocals
Jaffa en Rademakers komea ervoor in aanmerking.
8

-

-

8-

-

13. Halsbeugels ideni.
gebrokea. Deze kunnea door
electriscb. lassoxiea v/ordca hcrotcld.
14, Dieastwonlngea enz.
' '
■
dieas bwoa iagea te Zcrnwerderzaad eveaals
de dieastgebowea bij de sluizsa vertooiiea grootere of
kleinere beBcliadigiugen.
la de onigeviag zal eea aaaaeraer wordea gezoo/i't'
een^ ea aader zal afKaakelijk, zija van de mogelijkiieid’
01 nout, gxas eaz, verkregea zal kuaaea wordea.

Par. 5. ?§5iae_der_kostea.
T
Onitreat hat huidfg ea toekomstig peil vaa
looaea, raateriaalprijzea enz. is weinig met zekerheid
te zeggea, doGh verwaclit Dmg wordea, dat dit zeker hocger daa dat van de jaren vodr den oorlog zal liggea. Of
yerhoogiag van 1C of lOCfo gerekead moet
vroiaea, is voIkomen. oazeker, ea sen aauwkearige -ramiag,
rekeaing houdead hiermede, is dan ock aiet on te stellea,
eeenigevaste basis is het prijspeil vaa vodr den oor¬
log, em bierop is de oaderstaaade ramiag daa ook gebaseerd. Rekeaing meet hierblj dus wordea gebcudea met
e^^a waarscbijiilijk aiet oabalaagrijke correctie vaa de
C1 j I sx s ©

De geraamde kostea voor bet berstel van de in
par, 4 geaoemde objectea zija als volgt;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoatea deurea kleine sebutsluis E.W.Z
.f.
100,—
Bewegiagsx-erktuigen idem.*. Tr
500,—
IJzerea deurea groote sebutsluis K.W.Z, " 10.000
Halsbeugels idem.
n
150,—
Bedieaiagslesseaaar idem...’.*.”..’!*. "
2.500,—
Draaibrug te E,W.Z...!!!!!!!!* "
70.000,—
loreas vaa de uitv/,sluizea te E.W.Z..., ”
15.00C,-Bwegiagswerktuigen v.d. aoerdersebuivea

55.000,-'■

9. Goatragswicbtea idem...!!***’ ”
26.000,-10.IJzerea deurea sebutsluis te dea Oever'.."
21.600,-11, Bevvegiagswerktuigea idem.!! ”
12.000 ,—
12, Bewegiagswerktuigea van de sebuivea ia
de deurea.
ir
13. Halsbeugels idem..'.......*!.*!!!!!!’]'*** u 24.000,—
150,—
14. Dieastwoniagea eaz...!!!!!!!. ”
5.000,-Opruimings’werkzaapibedea...'!!!!!!!!!!!!! " 15.000,-Diverse kleine herstelliagfui.!!! ”
3.000,—
Potaali

f. 260.000,—

*s-Gravenhage, 11 Juni 1945,
de ingeaieur bij de
Zuiderzeewerkea,

