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de geschiedenis van het Noordhollandsch Kanaal

IYLIIII4kiIi]flIP]
It jaar werd de langbesproken overdracht van het Noordhollandsch Kanaal van Rijkswaterstaat naar de Provincie Noord-Holland
een feit. Om de daarmee gepaard gaande overgang van personeel niet
geruisloos voorbij te laten gaan is er. bij wijze van afscheid, een boekwerk
over de geschiedenis van het Kanaal uitgegeven.
Sluiswachters, Waterkantonniers. Kanaalmeesters, Schippers. Groenbeheerders, Rayonhoofden. Veerbazen, om maar een paar van de vele functies te
noemen die op en rond het kanaal werden uitgevoerd, kunnen hun hart
ophalen. Ook voor 'niet-waterstaters' is het boek interessant. Het kanaal
heeft namelijk niet alleen als waterstaatswerk een boeiende historie, maar
is ook een niet weg te denken onderdeel van het Noordhollands landschao.

P. 4

Vele wetenswaardigheden over de in het begin van de negentiende eeuw
toegepaste technieken en arbeidsomstandigheden komen erin voor, met
talrijke feitelijke gegevens over nautische en financiële aspecten en de
soonlijke bemoeienis van Koning Willem T. Een apart hoofdstuk is gewijc
aan de voor het Kanaal zo karakteristieke vlotbruggen.
Ik wens u veel leesplezier.

Ir. P. Kieft
Hoofdingenieur-directeur
Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

DE KONING EN LIJN KANAAL
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Een arm en inert land
De rol van de koning
Tegenwerking van Amsterdam...
en enthousiasme in Alkmaar
Schemerige financieringsconstructies
s Konings weldadig oogmerk
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Een technicus pur sang
Het tracé
Ruim baan voor het kanaal
Bezwaren en protesten
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EEN SOCIAAL DRAMA
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Met de handen gegraven...
Een leger vreemdelingen in hutten
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Opstand
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OVER SLUIZEN EN BRUGGEN
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Waaiersluizen
De vlotbrug
De pontonbrug
Personele kwesties
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HET KANAAL IN GEBRUIK
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De eerste passage
Jagen met paarden
De doorijzing van 1830
Onregelmatigheden
De komst van de stoomvaart

6

HET KANAAL IN DE MODERNE TIJD
De aanleg van het Noordzeekanaal
Gebruik en betekenis door de tijd heen
Huidige functie
Milieuvriendelijke oevers
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Den Helder; onze gouverneur ii
wordt met de uitvoering belast.'
INLEIDIN6
P. 6

LaO'e aanleg van het Noordhollandsch Kanaal (181 9-1 824) is de
geschiedenis van besluitvaardigheid. doorzettingsvermogen, bittere armoede en sociale uitbuiting. Het kanaal, bedoeld als vervanging van de oude
vaarroute door de Zuiderzee. was het geesteskind van Koning Willem 1,
die uit eigen vermogen aanzienlijk bijdroeg aan de financiering van het
project. Willem 1 kreeg de bijnaam kanalenkoning, niet in de laatste plaat
omdat dankzij zijn persoonlijke bemoeienis vele kanalen in Nederland
werden gegraven.

Hij liet de toenmalige Inspecteur-Generaal van de Waterstaat

Jan Blanken een ontwerp maken en leiding geven aan de uitvoering
der werken. De koning bemoeide zich vaak tot in de details met het werk
en duldde nauwelijks tegenspraak. Maar hem komt wel de eer toe het
jonge koninkrijk, uitgebuit door het Franse bewind, sterk verarmd en
weinig bezield. een impuls te hebben gegeven om de grote economische
achterstand in te lopen.
De koning had een uitmuntend adviseur en uitvoerder in de energieke
Jan Blanken, een timmermanszoon die zich had opgewerkt tot inspecteur-
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generaal van de Waterstaat. Hij is zeker naast

P. 1

de koning de grote stuwkracht achter de kanaal
aanleg geweest
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Het graven van het Noordhollandsch
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Kanaal, over een lengte van 80 kilometer, ging
met maatschappelijke misstanden. Die konden
geen halt worden toegeroepen door politieke par
tijen of vakbonden, want die zouden pas aan het eind van de negentiende
eeuw ontstaan. Dat het bij de aanleg van het kanaal uit de hand is gelopen.
kan in een historisch overzicht als dit niet buiten beschouwing blijven.

De autocratische vorst Willem T gelastte bij Koninklijk Besluit van
1817

'Er zal zijn een kanaal van Amsterdam naar Den Helder; onze
gouverneur in de provincie Noord-Holland wordt met de uitvoering
belast. 'Dit boekwerkje beschrijft de uitvoering van dit Koninklijk Besluit in
het gebruik van het kanaal.

i
Haven van de binnenscheepvaart bij Amsterdam.
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EEN ARM EN INERT LAND DE ROL VAN DE KONIN6 - TE6ENWERKIN6 AMSTERDAM
EN ENTHOUSIASME VAN ALKMAAR S(HEMERI6E FINANCIERINGSIONSTRU(TIE S KONIN6S WELDADI6E

OO6MERK

1

lok

N 0 0

»

-_ -. > £

t

N9 3 Aigemeene kaart
van hei Groot Amsierdamsch Kanaal (1825).

EEN ARM EN INERT LAND
P. 11
t

Ils de Franse bezetters zich in 1813 uit Nederland terug-

waren de ondieptes een moeilijk te nemen hindernis voor zwaar beladen

trekken, laten ze een sterk verarmd land achter. Amsterdam. eens hoofd-

Oostindiëvaarders. Vaak moesten ze een deel van hun lading op de rede

stad van de wereld, was al in hei midden van de achttiende eeuw haar

van Texel op lichters overslaan. Andere schepen werden met scheepska-

positie als stapelmarkt kwijtgeraakt. Nu was ook haar rol als internatio-

melen over de ondiepte van Pampus getrokken. Bovendien duurde het

naal financieel centrum uitgespeeld. De pakhuizen stonden leeg. de kolo-

dagen en soms zelfs weken - mede afhankelijk van de wind voordat

nieën van waaruit ze konden worden gevuld, waren in handen gevallen

een zeegaand zeilschip via het Marsdiep de route tussen de hoofdstad en

van de Engelsen. In heel Nederland heerste een sfeer van malaise en moe-

de Noordzee had afgelegd. Een mooi voorbeeld van de moeite die dat

deloosheid, terwijl elders in Europa de naties onder invloed van de indus-

kostte, was het Nederlandse oorlogsschip dat niet kon meedoen aan de

triële revolutie opstoomden in de vaart der volkeren.

Engels-Nederlandse strafexpeditie tegen Algiers in 1816. omdat het er
drie maanden over deed om vanuit Amsterdam de open Noordzee te

Na de Franse tijd werd Willem T koning der Nederlanden, waarmee

bereiken. De kosten van zon transport liepen bovendien in de duizenden

Nederland weer een lid van het Huis van Oranje als hoogste baas had. Een

guldens.

van de eerste pogingen van de kersverse monarchie om uit het economiche dal te kruipen en de landelijke inertie te doorbreken, was de aanleg

De voordelen van de nieuwe verbinding met de Noordzee waren overdui-

an het Noordhollandsch Kanaal. De steeds groter wordende zeeschepen

delijk. De vaartijd van ten minste dertig uur over de Zuiderzee zou tot de

ouden dan een alternatief hebben voor de vrijwel onbevaarbaar gewor-

helft bekort kunnen worden, waarmee tegelijkertijd de transportkosten

en route door de Zuiderzee, die langs de oostkust van Noord-Holland

zouden dalen. De scheepvaart zou er bovendien geen hinder van de wind

iep en voortdurend verzandde. Al aan het eind van de zeventiende eeuw

ondervinden.

DE ROL VAN DE KONIN6

r

-

Wlem 1 was een man, die wist wat hij wilde en ten koste
van alles trachtte zijn zin door te drijven. Nederland was weliswaar in
naam een democratie, maar de koning regeerde als een alleenheerser. De
grondwet van het prille Koninkrijk was onvoldoende uitgewerkt om een
volwaardige democratie gestalte te geven. Parlement en ministers hadden
weinig tot niets in te brengen: de ministers fungeerden in feite als hoge
ambtenaren en waren de dienaren van de koning. Parlementszittingen
waren niet openbaar: het landsbestuur en zijn financiën onttrokken zich
vrijwel geheel aan de publieke waarnemingen. Veel werd bij Koninklijk
Besluit in plaats van bij wet geregeld. Pas met de grondwet van Thorbecke
in 1848 zou een einde aan deze situatie komen.

P. 1?
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Hoe men ook mag denken over de bestuurswijze van Willem I. hij spande
zich wel persoonlijk in om de economische achterstand van Nederland
weg te werken. Willem 1 kreeg de bijnaam kanalenkoning omdat hij zich

F

sterk maakte voor een verbetering van de infrastructuur van ons land. Hij
zag het belang in van een goed kanalenstelsel, dat toegankelijk moest zijn
voor grote schepen. De handen moesten uit de mouwen, er moest

N9 4 Willem 1, 1772 1843
Willem 1 had als bijnaam Kanalenkoning

ebouwd worden en verder geen gezeur, zo ongeveer moet zijn devies
iebben geluid.

een zuinig man, die op alle mogelijke manieren de kosten probeerde te
drukken. De aannemers van de werken pakten hun winsten door hun
arbeiders soms extreem lage lonen uit te betalen.

)nder het bewind van Willem T kwamen behalve het Noordhollandsch
(anaal ook tot stand de Keulse Vaart (1824) tussen Amsterdam en

Archefonderzoekers hebben geen begrotingsposten of wetsontwerpen

(reeswijk. het Zederikkanaal (1826) van Vianen tot Gorinchem (beide

kunnen vinden, waarop de kanaalaanleg is terug te voeren. Gijsbert Karel

)rille voorlopers van het Amsterdam-Rijnkanaal), de Zuid-Willemsvaart

van Hogendorp, geestelijk vader van de grondwet van 1814 en wegberei-

eveneens 1826). het Kanaal Gent-Terneuzen ( 1827 ) en het kanaal

der van het koninkrijk, verbaasde zich daarover al in die dagen. Ook met

Joor Voorne in 1830. dat Rotterdam een betere verbinding met de

de besluitvorming was hij het niet eens. 'De groote werken zijn al begon-

Joordzee moest geven.

nen eer de vereischte toestemming door de Staten-Generaal verleend, ja
eer deze gevraagd is,'zo klaagde hij in 1822 in de Kamer.

loewel de koning een eigenzinnig man was, nam hij veelal de adviezen
'an zijn technici over. Bij de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal

De koning verordonneerde in het Nederland van die dagen: 'er zal zijn

)emoeide hij zich vaak tot in de kleinste details met de werkzaamheden.

een kanaal...' En aldus geschiedde.

lij kon grote invloed uitoefenen op de begroting, omdat de budgettering
an de overheidsuitgaven onvoldoende was geregeld. Het werk ging
epaard met erbarmelijke werk- en leefomstandigheden van het gewone
'olk, maar dat was in die tijd niet ongewoon. De koning was bovendien

N° 5 - Familie Oranje Nassau II
1): In 1772 als zoon geboren van Willem V Batavus en Frederika
Sophia Wilhelmina Prinses van Pruisen, gehuwd in 1767.
2) Koningin Emma, Prinses van Walbeck-Pyrmont (1858 - 1934).
3): Koningin Wilhelmina (1880 . 1982).
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6 Eerste situatie tekening
Situatie van het rivierenstelsel van het oude Nederland. getekend door Pieter van den Keere in 1617.

TEGENWERKIN6 VAN AMSTERDAM...
1

l ten tijde van de Franse bezetting werd er in opdracht van

Met geven en nemen kwamen Amsterdam en het Rijk uiteindelijk toch tot

Napoleon gewerkt aan de bouw van verdedigingswerken en een marine-

elkaar. Het kanaal zou inderdaad breed genoeg worden voor grote zee-

vestiging aan het Nieuwediep in Den Helder. Onder koning Willem 1 wer-

schepen. Amsterdam bood aan om één miljoen gulden voor het kanaal

den de werken voortgezet. Tegelijkertijd werd er een zeehaven aangelegd

ter beschikking te stellen, maar dan wel in de vorm van een lening á vijf

ten behoeve van de koopvaardij, die in voorbije eeuwen om nautische

procent. De koning accepteerde het aanbod, maar verlangde dat niet de

redenen vaak lang moest wachten op de rede van Den Helder.

staat maar Amsterdam zelf voor die lening garant zou staan. Dan was de
koning bereid voorj 200.000 in de lening deel te nemen. Daar kon de

Amsterdam zag in de havenwerken een bedreiging van de eigen positie.

hoofdstad niet onderuit Nu de medewerking van Amsterdam gegaran-

Bovendien was het aanvankelijk de bedoeling dat het kanaal door Noord

deerd was, was een belangrijke barrière voor de aanleg van het

Holland slechts voor de binnenvaart geschikt zou zijn. Den Helder zou dan

Noordhollandsch Kanaal geslecht.

een concurrerende zeehaven worden, en de
lading voor de hoofdstad zou afnemen, zo
VAN II F. T (4 .R

vreesden de Amsterdammers. De bestuurders

P. 15
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van de hoofdstad namen daarom een tweeslachtige houding aan ten aanzien van het ook
voor hen zo belangrijke Noordhollandsch
Kanaal. Men wilde alleen meewerken aan de
anleg als de havenwerken aan het Nieuweiep zouden worden gestaakt en het kanaal
o ruim zou worden bemeten, dat grote zeechepen zonder overladen rechtstreeks naar
msterdam konden varen.
illem 1 zette door. Hij vreesde dat bij verdere
erzanding van de Zuiderzee en het IJ Amsteram als handelscentrum dezelfde weg zou
aan als Enkhuizen en Hoorn en een dode
avenstad zou worden. Uit politiek-economiche motieven wilde hij de steun van de hoofdtad voor de kanaalplannen verwerven. Daaruit

. - --. -

prak zijn visie op het nationaal-economisch
belang.

N9 1

I'anorarna van het '€'root Kanaal'

1 ToIhus, 7 Willemssluis. 3 Brug, 4. Buiksloot, 5: Purmererid 6 Warergang en Ilpendam 7: Broek
8 Monnikendarn 9 'keuweridum. 10: Ransdorp

...EN ENTFIOLJSIASME IN ALKAAR
o terughoudend als men in Amsterdam was, zo enthousiast
was men in Alkmaar. Misschien dat de kaasstad zichzelf zag uitgroeien tot
een havenstad, maar hoe het ook zij: Alkmaar bewoog hemel en aarde
om het kanaal door de stad te laten lopen. En Alkmaar kreeg haar zin.
Weliswaar moest er veel historisch stedeschoon voor wijken. maar daar
deed men in die tijd niet moeilijk over. Het kostte de stad zijn oude
waterpoortje en in 1835 bij een bochtafsnijding ook de historische West-

P. 16

friesche Poort en het commiezenhuisje. De specie uit het te graven kanaal
moest op de leeggekomen terreinen binnen de stad worden geborgen

J

Alkmaar zou echter niet zoveel voordeel van het Noordhollandsch Kan
ondervinden als zij zich had voorgesteld. Het gemeentebestuur merkte c:
ze doorgaans opdraaide voor de lasten, zonder iets van de baten te zien.
Zo bedong het Rijk het eigendom van terreinen langs het kanaal. maar
drong het Alkmaar de bijbehorende verplichtingen op.
In 1834 sloot het gemeentebestuur een overeenkomst met de permanente commissie van het zogenaamde Amortisatie-Syndicaat. Doel was het

N° 8 - Kanaalkade Alkmaar ca. 1870

weren van sluikhandel. dat wil zeggen het ontduiken van stedelijke
accijns, op het kanaal. De burgemeester van Alkmaar liet de overeenkomst
vergezeld gaan van een aanvulling. Daarin liet hij weten dat zijn stad zich
al veel opofferingen had getroost ten behoeve van het Noordhollandsch
Kanaal. zonder dat de stad daar enig voordeel van heeft gehad. Alkmaar
heeft daar zelfs nooit dank van hogerhand voor geoogst. klaagde de bur
gemeester verder, en heeft zich meer dan eens aan vernederingen zien
blootgesteld.
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Piet van Utrecht
Schipper op de Gririza VII

Piet van Utrecht is schipper op de Grinza VII, een tachtig meter lang zandschip van firma De
Vries & Van der Wiel uit Sint-Maartensvlotbrug. Hij is grootgebracht op de binnenwateren en
P. 18

vaart sinds 1965 eigenlijk uitsluitend op het noordelijk deel van Noord-Holland. Hij kent als
geen ander het Noordhollandsch Kanaal.

'liet VOO)jd/iï is prachtig. il/s schipper zit je
hoog van Stuur en daardoor heb je een prachtig uitzicht over de bollenvelden hier in West-Friesland.
Op het wad zuigen we zand voor de bollen boeren
in de streek en voor de wegenbouw. Dat ritje maak
ik vijfit zes keer per u,eek. Dan leerje het kanaal
wel kennen. Ik heb nu mijn vaste losplaats aan het
Westeinde en daar is geen ruimte om te keren. Ik ga
achteruit weer terug. 't Is eigenlijk een heel goed en
veilig kanaal, er doen zich nooit problemen voor.
In de zomer is het goed opletten, dan is er veel pleziervaart. r Winters met vorst heeft het kanaal een
belangrijke functie als route van zuid naar noord,
richting Friesland. Dan is hei wei iets druk/eer door

cle vrachtvitart die cle vila'weç over liet Ijsselmeer
niet nemen kan. Als het erg hard vriest, dan krift
we ook op het Noordhollandsch Kanaal pro blemen. 1
De schotsen blijven voor de vlotbruggen liggen en
belemmeren de doorstroming. Dan is het wachten
op de ijsbreker.
In de dertig jaar dat ik nu op het kanaal vaar, heb
ik heel wat zien veranderen. Het landschap is niet
meer zo weids en er is veel geautomatiseerd. Deponton bruggen bijvoorbeeld, die worden nu op afstand
bediend. Dat is op zich wel jammer. Vroeger maakteje nog wel eens een praatje met de sluiswachter. J
hielp hem dan met het draaien van c1e heren, zodat
liet vlugger ging.

N° 10 - Kisidarn langs het Noordhollandsh Kanaal
V66r de doorbraak op 18 februari 1916 is men bezig de kistdam aan de achterzijde
te versterken

-
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Van Utrechts vader Teun, die de proefpolder bij Andijk nog heeft zien ontstaan, heeft
ook altijd op het kanaal gewerkt. Hij werd geboren op De Eendracht, de klipper van zijn vader,
die voornamelijk veevoeder transporteerde over
de Zuiderzee.

Je kunt wel zeggen dat ik de laatste zeilschzjiper in Nederland was, die het kanaal bevaren
heefi zonder motorkracht. Helaas heeft dat niet
lang geduurd. Ik had het schijt drie maanden in
mijn bezit, toen het in 1944 werd gebombardeerd
in de haven van Roosendaal.
Vroeger waren de schepen minder groot en was het

wat drukker. Ik kan me nog herinneren dat er op
het kanaal veel stoom- en motorboten voeren, vooral veel Duitse schepen. Die schippers hadden het
natuurlijk makkelijker. Ze stemden hun snelheid af
op de zeilboten die uit de tegenovergestelde richting
tussen de motorschepen door op moesten kruisen.
Na 1946 had ik een nieuwe boot. Ik heb met alles
gevaren wat je je maar kunt voorstellen: koffie,
mest, graan.
Maar meestal bracht ik de suikerbieten van de
boeren uit de omgeving naar de suikerfabriek.
Ikzelf heb nooit averij gehad, maar het is wel
eens gebeurd dat een zeshonderd ton grote motorboot gezonken is op weg naar HalJlveg. Er zitten

bier en daar nogal fi'lle bochten in het kanaal. De
schipper lette niet op en ging te snel door de bocht.
Hij schepte water en ging met bieten en al naar de
kelder.'

SCFIEMERIGE FINAN(IERINSCONSTR1JCTIES
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In de schemer waarin de besluitvorming zich
onder leiding van de koning kon ontplooien.
kwam het benodigde bedrag voor de kanaalaanleg en de sluizenbouw in de loop der jaren
op tafel. De totale kosten bedroegen 11 miljoen gulden, een bedrag dat ondanks alle zuinigheid bijna het dubbele was van de oorspronkelijke begroting. namelijk 6 miljoen gulden.
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N? 11 Opdrachtbevesfuging
Bevestiging van het benodigde bedrag t bv de aanleg van de
brug bij Schoorldam

let grote vindingrijkheid wist Willem 1
1
de gelden voor de aanleg van het kanaal bij
elkaar te krijgen. De financiering was meer een
zaak van de eindjes aan elkaar knopen, dan
van zorgvuldig budgetteren. De koning had
haast. Nog voor de financiering rond was, werd
al met de aanleg begonnen. Vervoersprognoses
en rendementsberekeningen voerde men niet
uit. De ramingen over de verwachte scheepvaart op het kanaal misten een deugdelijke
grondslag en waren veel te optimistisch.

Koning Willem 1 hechtte zoveel belang aan het
kanaal, dat hij uit zijn eigen vermogen royaal
'
bijdroeg aan de financiering ervan. Tot 1822
heeft de koning 2.7 miljoen gulden voorgeschoten. De staat stond dus bij hem in het krijt. Die
schuld moest gedelgd worden uit een staatslening waarvoor de regering in dat jaar een voorstel had ingediend. Met die
lening werd ook de aanleg van hei Noordhollandsch Kanaal gefinancierd.
Tevens werd besloten tot oprichting van een zogenaamd AmortisatieSyndicaat. een fonds dat naar het staatsbestel van die tijd buiten controle

(711 1

s)

van het parlement kon opereren en dat fungeerde als bankconsortium
van de staat. Het bood de koning de mogelijkheid om geldleningen aan te
gaan met staatsdomeinen als onderpand en die zelfs te verkopen. Met de

AANNEMER
(

Vn.

opbrengst moest de grote staatsschuld worden afgelost. Bovendien leverde

PROCES-VERBAAL

het Amortisatie-Syndicaat kapitaal aan de schatkist ter dekking van de
begrotingstekorten.

Vi N

OPENBARE AANBESTEDING.

Hoewel het parlement de wet tot oprichting van het Amortisatie-Syndicaat

AN

9

had aanvaard, waren de financiële manipulaties van de instelling niet

L

openbaar. ondoorzichtig en bovendien onwettig. Maar dank zij deze constructie konden geldmiddelen voor de infrastructuur beschikbaar komen.
ondanks de bedroevende financiële toestand van het jonge koninkrijk.

zt:
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Naast Amsterdam leverden ook de provincie Noord-Holland en

APU4 is

dag den

enkele polders een financiële bijdrage aan het kanaal-project. Het Rijk zelf

JL4a* faa

door

e

nam 1,5 miljoen voor zijn rekening omdat het kanaal ook voor de marine werd aangelegd. Alkmaar en omringende gemeenten stonden vanaf
1820 twaalf jaar lang acht opcenten af op de belasting van gebouwde
en ongebouwde eigendommen, wat volgens de toenmalige ramingen
200.000 moest opleveren. Bovendien toonde Alkmaar zich genegen
veertien jaar langf 3000 per jaar bij te dragen: de stad betaalde dus
nog toen het kanaal al lang klaar was. In schril contrast hiermee staat de
bijdrage van Purmerend, dat tien jaar lang een bijdrage van zegge en

en ingevoige diapoeitie van den Miniater van Binnenlsndsche Zaken en Weteyataat, van dan t

,

litt. W, overgegaan tot het openen der inschrjvings-biljetten

werken, bier boven gemeld, volgens het daarvan opgesnaaktbestek, en waarvan de publieke aanbesteding, zou door affiie van biljetten als annonce,
in de officnie gooveruementa-cownten, tegen heden . . middag
4ueo alhier-te
t

Bij de opening dor yours.

u bepaald geworden

an *& danst

bevonden, dat denelven babeladen
N 12 Proces

Verbaal

maken van een dubbele vlotbrug bij het Koedijker Tolhek,

—
bestedingen der war-

van de gegadizigden, welke nich bereid hebben hetoond tot bel aannemen der

op -

Proces - Verbaal van openbare aanbesteding van het leveren en

JaSI .

kan van den Waterstaat, genrresteerd bij koninklijk besluit van den 3o"en

mij 181

te

schrijvef 250 per jaar overboekte.

v4L-

volgens do bepalingen, vervat in het re~ op

_=la

biljetten, ja

'inscbrjvingen waarvalit

'S KONINGS WELDADIG OOGMERK
nspecteur-generaal Jan Blanken van Waterstaat kreeg van Willem 1

benoorden het IJ. waarvan de kosten werden begroot opf 500.000, de

de opdracht de uitvoering der werken ter hand te nemen. Blanken

bouw van een schutsluis bij Purmerend 1 kostenf 400.000 1 en de aanleg

schreef regelmatig voortgangrapportages. waarin hij per week de stand

van hoge kanaaldijken langs de Buikslotervaart 1f 93.000).

van zaken schetste. In mei 1819 liet hij de eerste proef baggeringen uitvoeren. De resultaten van dit vooronderzoek brachten hem tot de conclusie 'dat er geene zoodanige physieke beletselen te vermoeden zijn. waarom deze onderneming aan eenige bedenking onderworpen zoude wee-

De autocratische vorst Willem T gelastte bij Koninklijk Besluit van
1817: 'Er zal zijn een kanaal van Amsterdam naar Den Helder; onze

zen, wegens haar uitvoerbaarheid, tot hindernis in de bereiking van 's

gouverneur in de provincie Noord-Holland wordt met de uitvoering

Konings weldadig oogmerk'.

belast. 'Het Noordhollandsch Kanaal werd de belangrijkste en grootste ge-

graven vaarweg onder het bewind van koning Willem T.
Het Koninklijk Besluit van 9 juli 1819 bekrachtigde het weldadige oogmerk van de koning. Verordonneerd werd de aanleg van een zodanig
ruim kanaal. dat grote geladen zeeschepen ongehinderd van zee naar

P. ??

Amsterdam konden varen. Linieschepen van de marine die op de rijkswerf in Amsterdam werden gebouwd, zouden over het kanaal
tot aan het marinedok bij Den
Helder en vice versa kunnen varen. De naam stond niet meteen
vast. In officiële stukken uit die
tijd worden namen als Groot
Kanaal. Noord-Hollandsch Kanaal
en Groot Amsterdamsch Kanaal
door elkaar gebruikt. Later werd
de officiële benaming 'Groot

Noord -Hollandsch Kanaal' aangehouden.
In datzelfde Koninklijk Besluit
werd al dadelijk besloten tot de

N9 13 - Siuisinspectie in i'urrnerend begin d

bouw van een dubbele schutsluis

eeuw.

bij het Tolhuis in Amsterdam

t~

t
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N? 14 Sluis hij Purmerend

aanle
EEN TECHNICLJS PLJR SANG HET TRACE RUIM BAAN VOOR HET KANAAL BEZWAREN EN
PROTESTEN
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Eén van de door Blanken onrworpen vlotbruggen hij Alkmaar,
gebouwd in 1823

-

EEN TECEINIUJS PLJR SAN(
illem T had een uitmuntend adviseur en uitvoerder in de
persoon van de energieke
N9 16

Jan Blanken,

(1755 18 38

)

Inspecteur Generuul vun de Waterstaui

Jan Blanken (1755-1838). Blanken was een

timmermanszoon uit Bergambacht, die zich als waterbouwkundige had
opgewerkt tot inspecteur-generaal van de Waterstaat, een functie die hij
sinds 1808 bekleedde. In feite was hij de eerste directeur-generaal van
Rijkswaterstaat.
Jan Blanken was een technicus van het zuiverste water. bezield van de
gedachte zijn ideeën zoveel mogelijk in de praktijk ingang te doen vinden.
Blanken ontwierp onder andere de typische vlotbruggen en de zogenaamde waaiersluizen die in het Noordhollandsch Kanaal werden gebouwd. Als
mens was hij een rechtlijnige pragmaticus. Tegen degenen die van hem
afhankelijk waren, kon hij grimmig en onbuigzaam zijn. Hij schikte zich
echter gemakkelijk naar de wensen van de koning. Als dat van hem verlangd werd. paste hij zijn ontwerpen aan en ging vervolgens zonder morren voort op de hem aangewezen weg, steeds strevend naar het maximaal
haalbare. Daarbij was hij eigenzinnig genoeg om zijn been stijf te houden
als hij dat vanuit zijn werkterrein bezien nodig vond.
Jan Blanken mag zeker naast de koning als belangrijke, stuwende kracht
achter de kanaalaanleg worden gezien. Dat wekt des te meer bewondering
als men bedenkt dat Blanken bij het begin van de aanleg van het
Noordhollandsch Kanaal al 65 jaar was.

P. 21

HET TRACÉ
_____ tanken was evenals de koning overtuigd van het belang

aan 't Zand. de noordpunt van de polder de Zijpe. Daarvoor was eerst het

van een kanaal door Noord-Holland. Zon kanaal zou volgens hem zeer

toenmalig Waddengebied ter plaatse van het Koegras ingedijkt. In 1817

grote economische voordelen hebben voor de zeevaart en de koophandel

was het Koegraskanaal klaar. Het had een breedte van 37 meter en er

van Amsterdam. en trouwens voor heel Nederland, omdat het de snelheid

konden schepen met een diepgang van 3,50 meter in varen. Het was spe-

en de zekerheid van het transport over water zou dienen.

ciaal gegraven voor de afvoer van land- en tuinbouwprodukten die op het

Aanvankelijk was het zijn voornaamste doelstelling om Den Helder tot zee-

nieuw gewonnen land werden geteeld. Als zodanig had het Koegraskanaal

haven te ontwikkelen. Dat strookte echter niet met de visie van Amsterdam,

ook betekenis voor de economische opbloei van Noord-Holland.

dat zich in haar bestaan bedreigd zag. Het compromis tussen Willem 1 en
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de hoofdstad behelsde onder meer een kanaal dat over de gehele lengte

Bij 't Zand sloot het kanaal aan

toegankelijk was voor grote zeeschepen. Dat was eigenlijk een streep door

op de Keimservaart, niet veel

de rekening van Blanken. die voor het zuidelijk deel van het kanaal tus-

meer dan een sloot. Van de

sen 't Zand en het IJ bescheidener afmetingen en dus ook lagere kosten

Zijpe tot Alkmaar werd gebruik

had voorzien. Maar Blanken stortte zich toch met toewijding en volharding

gemaakt van de toenmalige

op zijn opdracht, aldus gevolg gevend aan de wensen van de koning.

Koedijkervaart. Het tracé liep

In een van Blankens 'Memories' is de voorziene loop van het kanaal aan-

langs Schooridam en Koedijk

gegeven: het IJ - Buiksloot - Slochtermeer - het Schouw - Ilpendam - Pur-

naar Alkmaar.

merend - Beemster ringsloot bij het huis Spijkerboor - Vuile Graft - Alkmaarder Meer - Alkmaarder Vaart - Âlkmaarder Voormeer - Alkmaarder

Verder zuidwaarts tot aan het IJ

Buitengracht - Koedijkervaart - 't Zand - Koopvaarders Binnenhaven aan

heeft men voor het kanaaltracé

het Nieuwediep. Grotendeels waren dit al bestaande waterlopen en boe-

vooral gebruik gemaakt van

zemwateren. Als deze aan elkaar geschakeld, uitgediept en verbreed wer -

bestaande watertopen en de ring-

den. zouden ze een ruim 79 kilometer lange vaarweg vormen.

vaarten van de zeventiende-eeuwse droogmakerijen Schermer en

Al v66r Amsterdam door de bocht ging, was men begonnen met de aan-

Beemster, die alle moesten wor-

leg van het noordelijk kanaalpand vanaf de Koopvaardersschutsluis tot

den verruimd en op een diepte

N° 17 - Algemeene kaart
van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland. ondernomen in 1819 en

voltooid in 1825

van 5.60 meter worden gebracht. Dit werk werd in 1822 aanbesteed. De

zen bij het Tolhuis liep. En daar was ten slotte de verbinding met het IJ

aanleg van dit kanaalgedeelte. aanvankelijk geraamd op 4 miljoen gulden. zou duurder worden, omdat dit hetzelfde profiel moest krijgen als

Het 80 kilometer lange kanaal zou een breedte van 3 7,6 5 meter en een

het Koegraskanaal.

diepte van 5.60 meter onder zomerpeil krijgen, bij een bodembreedte
van ongeveer 9.50 meter. Het was daarmee geschikt voor schepen met

Ten zuiden van Alkmaar volgde het Noordhollandsch Kanaal de ringvaar-

een diepgang tot 4,90 meter, een lengte van 64 meter en een breedte

ten van genoemde polders en kwam voorbij de Purmer in Waterland te-

van 14 meter. Het kanaal is in de loop van de vorige eeuw nog wel plaat-

recht, waar het langs de rand van het Buikslotermeer naar de Willerrislui-

selijk aangepast maar niet verder verruimd.

1"

RIJItSI BAAN VOOR HET KANAAL
p de bestaande waterlopen die aaneengeschakeld het

Blanken werd niet voor de voeten gelopen door actiegroepen en

kanaal moesten vormen, heersten verschillende waterstanden. Blanken

hoefde geen rekening te houden met milieu-effectrapportages. Hij wilde

wist die te beperken tot drie. Daarvoor liet hij vier sluizen aanleggen.

voortmaken met zijn werk en verwees de klagers zoveel mogelijk door

Twee bevonden zich aan de uiteinden van het kanaal, en wel bij het

naar de koning: in diens opdracht werd tenslotte het kanaal aangelegd.

Tolhuis aan het IJ en bij het Nieuwediep in Den Helder. Daarnaast kwa-

Ook het polderbestuur van Waterland. dat klaagde over de verzouting van

men er sluizen in Purmerend en bij 't Zand aan de noorderdijk van de

het binnenwater, wimpelde hij op deze wijze af. Hij bood nog aan een

Zijperpolder. Daartussenin waren dus drie kanaalpanden. Het zuidelijkste

molen te bouwen om het water uit Waterland uit te slaan, maar verder

zou het peil van Waterland hebben. 1.10 meter beneden Amsterdams

vielen er geen maatregelen te bedenken.

Peil, en het middelste het peil van de Schermerboezem. Het pand tussen
het Zijpe en de Koopvaardersschutsluis zou een nieuw peil krijgen, dat

Het zoute schutwater uit het IJ heeft Waterland met zijn lage peil inder-

afwatering van de Schermerboezem mogelijk zou maken bij lage ebstan-

daad veel last bezorgd en dat zou tot 1 876 zo blijven. Toen werd het

den op het Nieuwediep.

Noordzeekanaal voltooid en het IJ aan de oostzijde door sluizen van de
Zuiderzee afgesloten. Daarmee kwam ook een einde aan de aanvoer van
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zout water.
Nadat de besluitvorming over de kanaalaanleg achter de rug was.
kon Blanken snel met de uitvoering beginnen, omdat er alleen rekening
hoefde te worden gehouden met onteigening van grond en gebouwen

N° 19 Veerpont 'De Kooy'
in de jaren Iwinhig.

waar het tracé doorheen liep. Voordat huizen en boerderijen konden worden afgebroken, moest er getaxeerd en onderhandeld worden. Zo diende
het Rijk voor het stuk tussen Buiksloot en PurmerendJ 38.802.95 aan
chadevergoedingen te betalen. De houtzaagmolen De Liefde in Alkmaar
moes t worden afgebroken omdat over het terrein jaagpaden voor het kanaal werden aangelegd. De eigenaren van de molen waren drie Alkmaare houtkopers. Zij pleitten voor compensatie in de vorm van een nieuwe
brug en een bij de molen behorende schuur, te betalen door het Rijk. Toen
behoud van de molen niet haalbaar bleek, gingen de eigenaren in decemer 1822 akkoord met de afbraak daarvan. Ze stonden ook de grond af
an het Rijk en ontvingen als schadevergoeding een bedrag vanf 6500.
e onteigeningen langs hei hele kanaal vergden in het totaal slechts
160.000. Bij de vaststelling van de vergoeding werd rekening gehouden
et de mate waarin de boer in zijn bezit getroffen werd.

t,

Uver
Joop Strijbis

t

59 jaar
Veerman
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Zo'n twaalf kilometer voor Den Helder is het
Noordhollandsch Kanaal een streep door een kaal,
twintigste-eeuws landschap. Maar bij het pont is een
ander plaatje te zien. Daar, aan het water, staat een
honderdvijftig jaar oud, wit bepleisterd huisje met luiken. De bovenste verdieping is bekleed met groen
hout. Op het huisje een groot Wit bord met zwarte letter: 'Veerman'. De bewoner is Joop Strijbis, 59 jaar
oud.

'Vanaf mijn lagere school heb ik op de binnenvaart gezeten, bij mijn vader. Toen ik achttien
was, stopte hij ermee en heb ik het schip overgenomen. Ik voer door heel Nederland, Belgie, Duitsl,ni'/,
Frankrijk. Maar het schij werd te klein voor de
moderne tijd en een groter schijs was een hele uitga.ve. Bovendien gingen de kinderen aan de wal. Ik
moest ze naar een internaat brengen en zou ze vrijwel kwijt zijn geweest, je ziet ze nog maar een enkele keer. Toen ben ik aan wal gaan kijken en hier
terecht gekomen. Dat is vijflien jaar geleden.'
Voor ons woonde hier de familie Mutjewerf Eerst
de vader, toen de zoon, die heeft het op de kop af
vijftig jaar gedaan. Daarna heeft nog iemand
anders een jaar lang de pont gevaren, maar hei

S

F.
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beviel hem niet zo. In die tijd was de pont een
gewoon kaal bakkie met niets erop. Dat ding zonk
een keer onder een vracht bollen. Flij brak niet in
tweeën, kantelde niet, nee, hij zonk gewoon, ging
recht naar onderen. Trekker en bollen in het water
Ze hebben de pont omhooggehaald en rechtstreeks
naar de schroothoop gebracht. Dat was voor mijn
voorganger de druppel. Hij ging en ik kwam. Ik
/2(1(1 1Oct01 ii tin nico ii VOL t.
'Hot usa ii 11 /c/e i 'ornuidi ring. hoor. Ook u 'oor mijn
vrouw was het wennen, zij is ook een schipperskind.
aar ik heb er nooit spijt van gehad. Ach... ergens
it ik nu nog steeds op en bij het water. En varen doe
k ook, al is het dan maar heen en weer. Dat is alijd beu r dan olat je als sciupn'r in defkbriek aae

werken, dan ben je er helemaal uit. Bovendien ben
ik net als vroeger zelfitandg, want ik pacht de pont.'
je ziet allerlei soorten mensen overkomen. Een
praatje is er altijd wel bij. Het zijn hoofdzakelijk
bollenkwekers. Vlakbij is een zwakzinnigeninrichting, daar werken zo i 600 man. De meesten wonen aan de ene kant van het water en werken aan
de andere kant. Dus die komen ook met mij mee,
heen en terug, elke dag. Ik teer de mensen wel kennen. Maar ja, het is natuurlijk maar een wippie en
je bent weer aan de overkant.'
't Is rustig werk, maar je moet erje aandacht bij
houden. Met mist, met storm, niet te zware lading.
Je lucht altijd die kabel chuu'aus over liet water. Alle.

wat vaart heeft voorrang. Er gaat nog vrij veel
scheepvaart door het kanaal. Het is in hoofdzaak
zand wat ze vervoeren, en dan nog olie. In de
zomer is er pleziervaart, dan is het veel drukker.
Je moet weleens zwaaien naar de recreatieboten
zodat ze stoppen voor de kabel. Het zijn niet allemaal schippers die daarin varen. Maar er is nooit
wat fout gegaan, gelukkig.'
'Er is weinig veranderd in de tijd dat ik hier zit.
Ik hoop tot mijn 65ste te kunnen werken. Het huis
is van mij, dus ik kan er blijven zitten. Ik hoop
ook dat dat gebeurt, unaarje weet het nooit zeker,
je kunt ziek worden of zo. Je kunt nu wel plannen
maken voor de toekomst, maar morgen kan alles
anders zijn.

BEZWAREN EN PROTESTEN
7

an inspraak was in die tijd geen sprake, maar dat weerhield

kanaal van elkaar werden gescheiden. Vooral toen in 1830 overwogen

sommige polderbestuurders en boeren er niet van toch hun stem tegen de

werd de vlotbruggen over het kanaal te vervangen door ponten en draai-

kanaalaanleg te verheffen. Veel klaagden ze over het wangedrag der 'pol-

bruggen. laaiden de protesten op.

dergastenl de arbeiders die van heinde en verre naar Noord-Holland

Moeten we nu, om onze koeien te kunnen melken, tweemaal daags op de pont wachten?' vroegen de boeren

waren gekomen om mee te werken aan de kanaalaanleg. Andere klach-

zich af. En hoe kregen ze hun hooi en graan thuis? En wat te doen als ze

ten betroffen de waterhuishouding. De uitdro-

snel verloskundige hulp nodig

ging van het land, waardoor het graan niet

hadden, 's nachts. als de pont-

wilde kiemen, en wateroverlast die wegen in

schipper aan de overkant van het

moerassen veranderde, werden aan de kanaal-

kanaal in zijn woning lag te sla-

graven) toegeschreven. Ook het brakke water

pen? Ook de kerkgang werd een

in de polder, dat de gezondheid van het vee

probleem. Wat zou er trouwens

bedreigde, was in de ogen van polderbestuur-

gebeuren als bij storm veel wa-

ders en boeren de schuld van het kanaal.

gens uit het binnenland naar de
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Hondsbossche Zeewering moesten
Als een van de belangrijkste, praktische bezwa-

om grond aan te rijden voor de

ren gold de slechte bereikbaarheid van de

kustversterking? Het zal duidelijk

woonsteden en landerijen, indien die door het

zijn: de Noordhollandse boeren

N 20
De boeren hadden veel klachten over de waterhutshouding
rond het kanaal.

waren vindingrijk in het aandragen van bezwaren tegen het verdwijnen van de vlotbruggen.

Maar niet alleen de boeren morden
over verbroken verbindingen met het achterland, ook het gemeentebestuur van Alkmaar
was niet tevreden. V66r de komst van het
Noordhollandsch Kanaal lag er over de Koedijkervaart bij Alkmaar een brug vlak bij de
houtzaagmolen De Liefde.
Bij de verbreding van de Koedijkervaart. die
deel werd van het Noordhollandsch Kanaal,
moest die brug verdwijnen. Voor de Alkmaarse
burgemeesters sprak het vanzelf dat er een
nieuwe brug zou komen. Toen in november
1821 de bestekken van de vlotbruggen ver-

"
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N 22 Brief
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Willem 1 gaf op 15 augustus 1823 toestemming om een brug te laten bouwen
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over de Koedijkervaart bij Alkmaar.
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schenen. zagen ze echter tot hun schrik dat er bij De Liefde geen brug

Gelukkig voor Alkmaar vond de minister van Binnenlandse Zaken en

was gepland. 'Hoe zit dat?' wilden ze weten. Men kon toch in een markt-

Waterstaat de eis billijk. Hij verzocht de koning toestemming om de brug

stad als Alkmaar niet zonder overleg met het stadsbestuur het ene stads-

te laten bouwen en kreeg die ook, op 15 augustus 1823. Blanken ont-

deel van het andere afsnijden? Die verbinding bestond al meer dan twee

wierp de brug en begrootte de kosten opf 8000. Op 17 september vond
de aanbesteding plaats voor minder dan het begrote bedrag: zij moest al

eeuwen!

voor 2 januari van het volgend jaar klaar zijn. Hieruit blijkt dat de bouw
Toen Blanken met de opwinding geconfronteerd werd. reageerde hij

van een vlotbrug weinig tijd vergde. Het verhaal illustreert bovendien hoe

afhoudend. Hij was nooit van plan geweest bij de molen een nieuwe brug

ver de koning ging in zijn bemoeienis met details.

aan te leggen: dat hadden de Alkmaarders verkeerd begrepen. Als die er
later toch zou komen, zouden ze het wel horen.
Met dat antwoord namen de burgemeesters geen genoegen: ze eisten in
een brief aan de gouverneur van Noord-Holland een nieuwe brug op de

N° 23 - Willem Frederik
Koning der Nederlanden.

olaats van de oude.
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NET DE HANDEN GE6RAVEN - EEN IE6ER VREEMDELINGEN IN HUTTEN - OPSTAND

MET DE HANDEN 6E6RAVEN...
p 6 mei 1820 werd de eerste Steen gelegd voor de schut-

Het enorme leger poldergasten, dat werkdagen kende van 's ochtends vier

sluizen bij het Tolhuis in Amsterdam-Noord. waar het kanaal in het IJ zou

tot 's avonds zes, zeven uur, compenseerde het ontbreken van geavan-

uitmonden. De eerste graafwerkzaamheden waren het jaar daarvoor al

ceerd materieel. Volgens Blanken waren er in 1821 zo'n 6000 arbeiders

aanbesteed. Vijf jaar lang werkten in heel Noord-Holland in totaal zon

tegelijk aan het Noordhollandsch Kanaal bezig. Dat het graven van het 80

10.000 man aan het kanaal. Zij groeven grond met de schop en verplaat-

kilometer lange tracé in vijf jaar zijn beslag kreeg, kan worden verklaard

sten deze in de kruiwagen. Op het traject Tolhuis-Spijkerboor kwamen ze

uit bovengenoemde inzet van mankracht. Maar het ging wel gepaard met

zelfs tot 6.5 meter beneden maaiveld zonder bemaling.

een sociaal drama, omdat de zuinigheid van Willem 1 ertoe leidde dat het
leger werklui onder erbarmelijke omstandigheden zijn werk moest doen.

Voor de diepere gedeelten maakten de arbeiders gebruik van de zogenaamde baggerbeugels. lange houten staken met een ijzeren ring, waaraan een zak was bevestigd. Daarmee werd de slappe grond uit de diepte
gehaald. Van machinaal baggeren maakten de aannemers liever geen
gebruik. omdat dat duurder was dan werken met handkracht en bovenP. 40

dien meer tijd kostte. Tussen Amsterdam en Purmerend zetten ze door
paarden aangedreven baggermolens in: meer dan zevenhonderd baggerschuiten voerden de specie af. Volgens de kronieken werden de paarden
afgejakkerd tot ze er dood bij neer vielen.
Meer naar het noorden werd het tracé met de hand uitgegraveri. Hoewel
dit tijd en geld spaarde, moesten de aannemers wel hulpkanalen laten
graven om de scheepvaart gaande te houden. Zon huipkanaal moest dan
later weer worden gedempt en tot maaiveld worden opgevuld met grond.

N? 24 Aanleg
Het graven van het Noordholiandsch Kanaal was
een giganilsche klus waarbij duizenden arbeiders en
dagloners werk vonden.
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EEN LE6ER VREEMDELJN(EN IN HUTTEN
e jarenlange kanaalwerken zullen voor de plaatselijke
bevolking en de poldergasten het leven behoorlijk op zijn kop hebben

die daardoor vaak veel minder betaald kregen dan wat Blanken redelijk
vond. Met zo'n 90 cent per dag mochten ze blij zijn.

gezet. Ineens zwermden duizenden arbeiders door de streek. Ze kwamen
van heinde en verre. sommigen zelfs uit Oost-Friesland en Vlaanderen.

De aannemers moesten volgens de bestekken voor de onderkomens van

Zomer en winter waren ze gehuisvest in hutten langs het kanaal in aanleg.

hun personeel zorgen. Ook daar lag een mogelijkheid om nog wat extra

Ze werden onderbetaald en waren slecht gekleed en hongerig, overgele-

winst te pakken. Ze huisvestten hun mannen slecht, op z'n gunstlgst in

verd aan de grillen van de aannemers en hun werkbazen. De streekbewo-

houten keten, maar vaker in hutten van stro en plaggen.

ners bekeken hen argwanend, en niet geheel ten onrechte, want een deel
van de vreemdelingen ging zich aan verschillende soorten van wangedrag

Als het werk stillag, bij vorst bijvoorbeeld, werd er geen loon uitbetaald.

te buiten. Diefstal en geweldpleging waren schering en inslag. Conflicten

De kanaalwerkers moesten dan maar zien hoe ze zich redden. Er werd

tussen de lokale bevolking en de arbeiders bleven niet uit.

voedsel gestolen uit de omliggende boerderijen, koeien werden 's nachts

De 'poldergasren'zwoegden in de blubber van het Hollandse veenland-

vlees gegeten kon worden. Hout van bruggen werd gesloopt om er onder-

schap tegen vergoedingen die zelfs naar de maatstaven van die dagen

komens mee te verstevigen of om als brandstof te fungeren. De kanaal-

hongerlonen waren. Blanken achtte een dagloon vanf 1,30 voor een

werkers maakten schulden bij de'zoerelaarsters de was en keetvrouwen,

gewoon arbeider alleszins redelijk. Inderdaad was dat voor die tijd een

die voor voedsel en andere huishoudelijke diensten betaald moesten wor-

behoorlijk dagloon als men het plaatst tegenover dej 1 die een arbeider

den. En dan was er nog de verveling die verdreven moest worden, verve-

in de nijverheid verdiende en def 0.75 die in de landbouw te halen viel.

ling die niet zelden met veel drank te lijf werd gegaan.

heimelijk gemolken en af en toe bemachtigden ze een schaap zodat er

Het probleem lag echter bij de aannemers. Die werden door hun
opdrachtgevers aangezet tot uiterst concurrerende prijsstellingen. De aan-

Sommige leden van de ruwe mannengemeenschap hadden hun vrouwen

nemers aan wie het werk werd gegund waren vaak de allergoedkoopste

meegenomen. In de periode van mei 1821 tot mei 1823 werden uit 38

en zeker niet de beste. Ze bezuinigden op de lonen van de kanaalwerkers.

echtparen 39 kinderen geboren. Als beroep van de vader werd meestal

opgegeven: arbeider aan her Groot Noordhollandsch Kanaal: als woonplaats de plaats waar de keet stond. In ongeveer diezelfde periode waren
er 34 sterfgevallen. Die betroffen 16 kinderen in de leeftijd van 9 dagen
tot 14 jaar. 14 ongehuwde mannen van 20 tot 66 jaar. 2 gehuwde mannen en 2 gehuwde vrouwen van 22 en 42 jaar.

N° 76 arbeiders aan het 6root Noordhoiiandsh Kanaal
onderkomens van de arbeiders aan her Groot Noordhollandsch
anaal waren erg slecht, meestal houten keien of hutten van stro en

Dtt soort familieomstandigheden werd geregistreerd bij de burgerlijke
stand, vaak ook met de namen van getuigen, leeftijden en plaatsen van
herkomst. Die lagen veelal in Noord- en Zuid-Holland. NoordBrabant
en Overijssel.
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OPSTAND
ezien de slechte werk- en woonomstandigheden mag het

N° 27 - Staat van inschrijving

geen wonder worden genoemd dat de poldergasten af en toe in opstand

Inschrijving van de aannemers met het bedrag van de inschrijvingen.

kwamen. Bijvoorbeeld tegen de aannemer Gerrit Huijskens, die berucht
was als beknibbelaar op lonen en kostgelden. Hij betaalde zijn arbeiders
een loon van slechts 40 cent voor een veertienurige werkdag, wat in die

STAAT VAN INSCHIIIJVING.

tijd absoluut onder het bestaansminimum was.
Huijskens stond zelfs bij zijn collega-aannemers slecht bekend. Meerdere
malen schreef hij als laagste in op bestekken, soms zelfs onder de raming

INSCHE.IJVERS.
___________
K/l JK

van Blanken. Hij verwierf daardoor telkens een 'trekpenning'vanf 20,
een soort bonus. Omdat hij zich steeds maar weer als laagste inschrijver
aandiende, verpestte hij de markt.
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Met zijn methoden sneed hij zich ook wel eens in de vingers, bijvoorbeeld
bij het verdiepen van de Purmerender Vaart. Hij slaagde er niet in dat
werk op tijd op te leveren, omdat hij onvoldoende uitdiepers kon krijgen
en velen van hen ziek waren. Pas in de herfst van 1822 was het werk
gereed. en dat was ruim twee jaar te laat. Huijskens moest daarom het
voor die tijd fabelachtige bedrag vanj 62.000 aan boete betalen.
Geen wonder dat hij in 1823 naar middelen zocht om het volgende werk
zo voordelig mogelijk uit te voeren. Dat zou hem duur te staan komen.
Huijskens. zelf van poldergast opgeklommen tot aannemer, verwerft aan
het begin van dat jaar de opdracht tot het graven van het kanaalpand tussen het Akerslootse Veer en de Boekelerweg ten zuiden van Alkmaar, een
afstand van krap 4 kilometer. Hij verzwijgt voor zijn arbeiders het werkelijke hoogteverschil in het land. Maar zijn kanaalwerkers pikken het niet
dat ze voor hetzelfde loon veel meer grond moeten verzetten dan afgesproken: bovendien ontstaan er problemen over het kostgeld. De werknemers van Huijskens gaan in staking.

4-_
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Ondertussen is de commissaris van
politie in Alkmaar gewaarschuwd
en militaire bijstand ingeroepen.
Maar door allerlei ambtelijke ver
wikkelingen en het doorschuiven
van verantwoordelijkheden, duurt
het uren voordat de politie wordt
versterkt met zeventig kurassiers
en zich naar de plek des onheils
spoedt.

Huijskens compagnon en een in
genieur van de Waterstaat hebben
inmiddels de gemoederen enigs
zins tot bedaren weten te brengen
en Huijskens bewogen een schik
king te treffen. Maar zodra de

N? 28 Willem t sluis
Op 16 maart 1866 werd begonnen mei het herstel (nieuwbouw

aannemer zich aan het werkvolk vertoont, breekt een ware lynchpartij los.

van de Willem 1 sluis, rechts is de kruihelling te zien.

Huijskens wordt met een zware paal op het hoofd geslagen en geschopt.
Hij smeekt nog om genade met de dichterlijk aandoende woorden: 'Neem

al mijn geld en goed, laat mij mijn onderbroek en nu nog maar het
leven. 'Het mag niet baten, zijn arbeiders sparen hem niet. Hij wordt weliset is inmiddels mei, de dag na Pinksteren. Enkele honderden arbeiders

waar zwaar gewond een boerderij binnengedragen, maar het werkvolk,

isen opslag en betere leefomstandigheden. Ze trekken op naar de keet

van razernij vervuld, volgt hem daar en geeft hem onder het uitroepen

an de aannemer en gaan over tot een bestorming. Huijskens voelt zich

van verwensingen de genadeklap. lang voordat de politiecommissaris met

edreigd als er een ruit van zijn keet wordt ingegooid. niet in de laatste

zijn zeventig militairen ter plaatse verschijnt.

laats omdat hij er een geldkist metj 20.000 bewaart. Hij toont de
enigte een pistool en een 'snaphaan: een geweer, en dreigt met schie
en. Als een van de mannen door het kapotte raam de keet wil binnen-

De trieste balans van deze dag. de 27ste mei 1823: een dode aannemer,
twee dode arbeiders, gewonden. de huisraad in Huijskens' keet kapot

limmen, voegt hij de daad bij het woord. De indringer valt dood neer.

geslagen en enkele verbrande kettingmolens ter waarde vanf 8000 tot

ort daarop doodt de in paniek geraakte Huijskens een tweede indringer

J

11.000. Maar de geldkist van Huijskens stond nog in de keet.
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1Je toekomst van
Jan Bloemberg
Hoofd van de sectie Vaarwegen

Sinds juni 1995 ressorteert de Nautische Dienst van het Noordhollandsch Kanaal onder de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie
Noord-Holland. Voor Jan Bloemberg, hoofd van de sectie Vaarwegen, betekent dat een uitbreiding van zijn takenpakket.
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N? 29 6ezicht op liet kanaal ca. 1900

Wij hebben nu ook de zorg over de andere
Westfriese kanalen erbij gekregen, tot Kolhorn en
Medem blik aan toe. Die hadden we niet in de tijd
toe), we nog vielen onder Rijkswaterstaat. Ook daar
bedienen en plannen we bruçgen en sluizen, ontwerpen we bebakening en betonning. Dat is geen
belasting, integendeel, het is een plezierige verruiming van ons aandachtsgebied. We hebben de laatste jaren de bediening van sluizen en bruggen flink
geautomatiseerd en kunnen nu met minder medewerkers het extra werk goed aan.
Dat wil niet zeggen dat wij ons opmaken om de
activiteiten op het Noordhollandsch Kanaal te verkleinen. Het kanaal mag dan geclassuficeerd zijn als
secundaire waterweg, het is niet zo dat het minder
belangrijk is geworden dan voorheen. Weliswaar
wordt het Noordhollandsch Kanaal minder druk
bevaren, maar de schepen zijn groter geworden. Als
je kijkt naar het transport in tonnages, dan is het
vervoer kwantitati ef hetzelfde gebleven. Het kanaal
zal dezelfde functie blijven behouden voor de tankvaart, de zandvaart en de bieten vaart. Daarbij
moeten we overigens bedenken dat het nooit de
functie zal krifgen van bijvoorbeeld het Amsterdam-

Rzjnkanaal.
Er wordt wel gezegd dat het Noordhollandsch
kanaal alleen nog de recreatievaart dient. Jaarlijks
kan het tussen mei en september aardig druk zijn,
niaar de groei in de pleziervaart is eigenlijk al vier
jaar geleden tot staan gekomen. Wat wel pop ulair is
geworden, is de zogenaamde cyclotour. Vooral de
Fransen zijn er gek op. Groepen toeristen gaan niet
fiets en al op een charterschip en stappen op b/, vzT
de plaatsen aan de ival om bijvoorbeeld lani
kust bij Schoorl te gaan f2etsen.
Ons beleid is er niet opgericht om alleen mii
conserveren, te behouden en te onderhouden. We
willen het kanaal ook ten nutte maken. De scheepvaart is nu eenmaal een milieuvriendelijke vervoerwijze als ive het vergelijken met het wegtransport
en het kanaal is een belangrijke doorgang naar de
Waddenzee. Er worden steeds meer vergunningen
afgegeven om te mogen varen met een scheepslcnçite
van 85 meter.
De toekomst van het kanaal ligt daarom in het
iransport van bulkgoederen. Nu al vindt er een
druk vervoer plaats van aardgascondensaat un;, de
NA J4 in Den Helder nniir Peunis. Diii kan uuite-

Tsreid worden op een andere manier. In de nieuwe
Boekelermeer staat een vuilverbrandingsoven die
'olgens sommigen een te grote capaciteit heeft voor
et afbal dat wordt aangeboden. Je zou je kunnen
',00rstellen dat de binnenvaart een belangrijke fiincie krijgt in het aanvoeren van te verwerken stoffen
jit ander delen van het land. Daarnaast kan op
iatzelfde terrein een opslagterrein gecreëerd worden
oor reiyclebare produkten. Duwbakken van en
iaar het centrale gebied kunnen opnieuw een rol
;inden in dit bulktransport.

Niog aan het einde van datzelfde jaar verschijnen de daders voor
het gerecht in Amsterdam. Ze krijgen jarenlange vrijheidsstraffen en worden bovendien volgens de gebruiken van toen gegeseld, gebrandmerkt en
openbaar aan de schandpaal gezet. Het jonge koninkrijk hield blijkbaar
zijn oude gewoonten in ere. Tijdens de rechtzaak wordt over de oorzaken
van de lynchpartij met geen woord gerept. De mannen worden veroordeeld als ordinaire misdadigers.

De arbeiders bleven onrustig en joegen weken later onderbazen
van het werk. Ook bij Graftdijk eisten arbeiders meer geld van de aannem er.
De minister van Binnenlandse Zaken vond het een zorgwekkende situatie,
Maar zijn voornaamste bezorgdheid betrof de voortgang van de werkzaamheden. Daarom stelde hij de koning voor militairen in de buurt van
het werk te stationeren, opdat de 'orde en ondergeschiktheid' van de
arbeiders zou wederkeren. Die militairen kwamen er niet, wel werd er op
vrijdag- en zaterdagavonden tussen Alkmaar en Purmerend gepatroul!leerd. Dan had men namelijk net het weekloon gekregen en was de stemming het onrustigst.

Er waren meer arbeidsconflicten en stakingen. zij het minder gruwelijk dan het geval-Huijskens. Bijvoorbeeld in Jisp. Daar gingen op 9
februari 1825. toen het kanaal al klaar was. 60 poldergasten zich beklagen over de aannemer die het laatste loon niet wilde uitbetalen. De
gemeente kon niet veel doen. De gouverneur van de provincie vroeg
Blanken om advies. Die gaf niet thuis. Aan opstandige arbeiders had hij
geen boodschap
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N? 30 Waaiersluis
Plan van de Willemsluis. voorstellende het herstellen der muren von de Kleine Schutting voor den
sluis, het maken van een paar binnen sluisdeuren

N9 31
Oude dubbele draibru

WAAl ER S LIJ 17 EN
LwiPlanken mag een man zijn geweest die weinig oog had voor

worden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van eveneens waaiervormige

de noden van aannemers, kanaalwerkers en gemeentelijke bestuurders,

kelders, een soort zwaaikommen in de oever van het kanaal uitgebouwd

hij was wel een vindingrijk en ambitieus technicus. Zo werden er aan het

en gevuld met water. Door het waterpeil daarin omlaag te brengen. wor-

Nieuwediep en in Amsterdam-Noord sluizen gebouwd met waaierdeuren,

den de buitenste deuren van de waaiersluis door het hogere water op het

een uitvinding van Blanken zelf, terwijl hij speciaal voor het kanaal de

kanaal in de kom gedrukt. De sluisdeuren die daarmee verbonden zijn,

zogenaamde vlotbrug ontwierp.

worden meegetrokken en gaan open. De passage voor schepen is dan Vrij.
Is de waterstand in de kelders hoger dan op het kanaal, dan worden de

Waaierdeuren bestaan uit twee stel dubbele deuren, een stel aan elke

sluisdeuren dichtgedrukt en is de doorgang in de vaarweg gesloten. Het

kant van de vaarweg. De deuren scharnieren per paar vanuit één punt en

water loopt in en uit de kelders door een buizenstelsel, riolen' genoemd.

lopen in V-vorm uiteen, zoals een waaier. Ze zijn met elkaar verbonden

die met schuiven kunnen worden geopend en gesloten, afhankelijk van de

zodat de hoek die ze vormen onder alle omstandigheden dezelfde blijft.

gewenste waterstand in de kelders.

De bijzondere eigenschap van waaierdeuren is dat ze naar twee zijden
water kunnen keren en bovendien tegen hoog water in geopend kunnen

In de tijd dat het Noordhollandsch Kanaal werd gegraven, beschikte men
nog niet over motorpompen. Voor het regelen
van het waterpeil in de kelders was men
afhankelijk van eb en vloed. Daardoor zal de
scheepvaart vertraging hebben opgelopen.
Maar sluizen waren nu eenmaal nodig om aan
de zeezijde het kanaal gesloten te houden.
De waaiersluizen van het Noordhollandsch
Kanaal zijn in de loop der tijden vervangen
door andere sluizen. In Zuid-Holland is er nog
een, de Wilhelminasluis in Andel. Ze is
gebouwd in 1896 en wordt tegenwoordig
elektrisch bediend. In geval van nood kan ze
echter nog functioneren volgens het oorspronkelijke principe van de waaiersluis, namelijk
door middel van waterdruk, die verkregen
wordt door de peilverschillen in de kelders en
op de vaarweg.
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DE VLOTBR1J1

MINISTERIE VAN'BINNENLANDSCHE ZAKEN EN WATERSTAAI.
GOT KANAAL.

!'lotdntggen
ee
4R

BESTEK, CONDJTIENenrPOOPJVA4RDEN,

ok de vlotbruggen waren een vinding van Jan Blanken. Vlotbruggen

tel het Ieder efzonderijk beJJeed zuiienode wor-

waren nodig om een grotere doorvaartopening te krijgen dan bij de oude

den, k,ere,, en waken ,a,j twee dubkeUe rIet-

bruggen mogelijk was, namelijk bijna 18 meter. Ze zijn vrijwel geheel van

}ruggen, over het groot Amilerdamoch bami''

hout, omdat de techniek in die tijd grote stalen constructies niet mogelijk

te

ALKI1Aa,

als wie aan 4 Bletluls en de

andere hij de Vrlefchepooit, ge[cMkt eet gereede
opening en Jiciting voor de deonvaart der groot/Ir

maakte.

zeefchepen, en de Vrije pasjagic me: * zwaar-

De eerste zeven vlotbruggen van het Noordhollandsch Kanaal werden in

fit rijtuigen.

november 1821 openbaar aanbesteed op het stadhuis in Amsterdam. Ze
zouden tussen Purmerend en de Zijpe over het kanaal worden gebouwd

'voor de doorvaart der grootste zeeschepen en de Vrije passage met de
zwaarste riytuigen In het totaal zouden er over het kanaal achttien vlotDrie hoofnldeelen bevat dit bellek, als:

andere bruggen. op één na, de nog steeds in gebruik zijnde vlotbrug bij
Koedijk.

Ten rwçede de ondetfcbeldene hel- en timmer., benevene de.ljzer- en
metaal', de rijn- de aarde- en baggerweeken, de hoofdkelijke bewerking,
de zemenilelling, her verbond, dr optinirleg, de vartnsgeiing, en wat dtes
snm zij van dezelve, met al den aankleve van dien.

De vlotbruggen hadden als voordeel dat ze snel en goedkoop konden wor-

EIndelI)k
Ten derde de algemeene condiiien en voorwurdca, aan welke de aannemers en borgep nek nioeren onderwerpen.
EERSTE' HOOFDDEEL.
Art. a
Peischaal.

De

bruggen komen. Ze zijn al in de loop van de vorige eeuw vervangen door

Ten eerlie t de bepalingen omrent de pellfchal, voor alle diepte- en hoogte
metingen, de maat en} het gewige, benevens' de afbakening der plaarfen,
lrekklng, aanlegging en opoekking, met de boofdenkelijke aSieeling der
werken,' derzclvee grootte en afmetingen.

.De peUlbaai ml worden aaagewezen neltij hee wetk ole her n&pww op
dezelve geheid, dat gebonden wor4, overeenwkomen met hee amhtordanmej,
peil, zollende onderfcheiden diepre., en hoogte- metingen, moeten gefcbreden.

maat ,n 'De maar volgens welke deze en aRe afmetingen rijn bepatd en moeten
gefcbieden, is de ellenanat, gelijk ook alle w,egtngen moeten worden gedaan
soigen het nieuw aangenomen helfel der tenten en gewigten, overecakomulig
'sKomungs befluit van den 54tm Maart 1817.
Ja

eewiet

den gebouwd, voor ongeveerf 10.000 per stuk. De prijs kon verder worden gedrukt door een financiële constructie die door Blanken was uitgedokterd. Als een vlotbrug een oude brug verving, moest de laatste worden
afgebroken door de aannemer die de nieuwe bouwde. Het hout van de
afgebroken brug mocht hij houden. Blanken beschouwde het sloophout
als inkomen voor de aannemer: hij rekende erf 1000 voor en trok dat
bedrag gewoon van de aannemingssom af. In dat geval hoefde de over
heid voor een vlotbrug slechtsf 9000 te betalen.
Waterstaat ontwierp en leverde het bestek en bepaalde de voorwaarden
waaronder gebouwd moest worden. Meestal schreef Blanken het bestek
zelf. Het bestond altijd uit drie hoofdstukken. Het eerste deel vermeldde
onder andere de afmetingen van de grootste onderdelen van de brug, het
tweede hoofdstuk bevatte bijvoorbeeld 'de onderscheidene heij en timmer,

N° 32 - Bestek
Bestek voor de bouw van twee dubbele vlotbruggen over het Groot Amsterdamsch Kanaal' (later
Noordhollandsch Kanaal) bij Alkmaar.

benevens de ijzer en metaal, de nijs, de aarde en baggerwerken Hierbij
werden alle onderdelen in detail vermeld. In het derde hoofdstuk stonden
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9 33 Pontonbrug te Burgervlotbrug
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de algemene voorwaarden, de kwaliteitseisen, het tijdstip van oplevering

Vlotbruggen bestaan uit twee vlotten die, drijvend op het water, vanaf de

en de sancties voor de aannemer op het gebruik van verkeerde materia

oevers tussen geleidepalen van en naar elkaar toe geschoven kunnen wor-

len. In dit deel van het bestek werd ook de eis gesteld van behoorlijke

den. De vlotten bestaan elk uit acht houten balken van 50 bij 50 centime-

inkwartiering van het werkvolk. een eis waaraan, zoals gebleken is. vaak

ter doorsnede en een lengte van 9 meter. De buitenste twee, de zoge-

niet werd voldaan. De minister van Binnenlandse Zaken diende het bestek

naamde zwalpen, zijn langer. De houten balken liggen naast elkaar en

goed te keuren. Deze laatste bepaalde ook tijd en plaats van aanbeste-

zijn aan elkaar bevestigd. Ze zijn voorzien van een hardhouten brugdek

ding.

van ongeveer 4 meter breed, waarop het wegdek is aangelegd. Om te
voorkomen dat beide vlotten onder het gewicht van een zware wagen in

Naar aanleiding van het bestek stelde inspecteur-generaal Blanken een

het midden van het kanaal onder water kiepen. worden ze met een ver-

Begroting van kosten op. Deze bestond uit twee delen. In het eerste deel

grendeling aan elkaar gekoppeld. De vlotten vormen dan een aaneenge-

werden de prijzen van de materialen genoemd en de daglonen op basis

sloten constructie.

van een elfurige werkdag. De meesterknecht-metselaars kwam er het
beste af. met een dagloon vanj 3, terwijl voor een gewoon metselaar het

De verbinding tussen een vlot en de wal wordt gevormd door een zoge-

tarief opf 1.60 lag. Voor het gewone werkvolk, zoals grondwerkers

naamde koebrug, een vast gedeelte van 9 meter lang, aan het einde ver-

'aardwerkerszei men toen) en heiers. rekende Blankenj 1.30 per dag.

lengd met een scharnierende klep met een lengte van 3 meter. Deze rust

Veel aannemers betaalden hun personeel echter minder, zodat ze zelf nog

met het uiteinde op het vlot, zodat een gesloten verbinding ontstaat. De

wat extra winst in de zakken konden steken.

klep heeft aan weerszijden kleine metalen wielen die over het vlot rollen
als dit in en uit wordt geschoven.

Het tweede deel vormde de eigenlijke begroting. Hierin werden per brugonderdeel de kosten geraamd. zoals voor het houtwerk. Blanken begroot-

Bij het openen van de brug worden de vlotten door middel van heren

te een kubieke palm eikehout voor de wrijfrollen voor de vlotbruggen bij

onder de koebrug getrokken. De leuningen van de drijvende brugdelen

Spijkerboor en Westgraftdijk op 8 cent. Voor alle zestien wrijfrollen voor

zijn iets verder uit elkaar geplaatst dan die van de koebruggen, zodat ze

deze bruggen was 682 kubieke palm eikehout nodig. Dat kwam dus neer

langs elkaar kunnen schuiven. De aan de koebrug verbonden kleppen rus-

opf 54.06. Dat lijkt goedkoop, maar een kubieke palm was slechts een

ten met de uiteinden op het brugdek van de vlotten, om in gesloten toe-

kubieke decimeter. Voor het totale bedrag vanf 54 had men dus bijna

stand de passage van voertuigen mogelijk te maken. Als de vlotten door

0.7 m3 eikehout voor de wrijfrollen.

een passerende wagen belast worden, zullen ze iets dieper in het water
komen te liggen. De kleppen van de koebrug moeten dan nog aansluiten
op het brugdek van de drijvende brugdelen (het vlotgedeelte). Dat wordt

Een vlotbrug biedt een tamelijk vreemde aanblik. Omdat zij op het
vater rust, heeft ze in gesloten toestand geen enkele ruimte voor scheeps-

mogelijk gemaakt door de scharnieren waarmee de kleppen aan het
vaste brugdeel zijn bevestigd.

assages. Waar een gewone brug vanaf de walkant ook bij geringe hoogte

H

5tal een opwaartse helling heeft, duikt een voertuig bij het oprijden

De wielen onder de kleppen dienen om bij het in- en uitschuiven van de

an een vlotbrug vanaf de wal juist naar beneden naar het wegdek van de

vlotten een paar centimeter speling tussen beide brugdelen te bewaren,

rijvende brugdelen.

zodat klep en brugdek bij het over elkaar schuren geen schade oplopen.
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N°

34 - Vlotbrug te Koedijk

Om de stabiliteit van de brug te garanderen,
dient de brugwachter het verkeer er zorgvuldig
overheen te dirigeren. Vooral bij zware wagens
is het van belang dat het midden van het brug-
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dek wordt aangehouden. want anders kunnen
de vlotten onder het gewicht zijdelings kantelen. met alle gevolgen voor het voertuig op de
brug. Ook tegenwoordig komen zulke ongelukken nogal eens voor.

om het vlot eronder te kunnen trekken.
Omdat de evenaar toch betrekkelijk weinig ruimte biedt om de koebrug

Het Noordhollansch Kanaal kent verschillende waterstanden, en ook daar

op te krikken, is de vlotbrug alleen bruikbaar in kanalen waar de water-

diende rekening mee te worden gehouden. Immers, bij een te hoge

hoogten niet al te veel verschillen. In het Noordhollandsch Kanaal varieert

waterstand zou er te weinig ruimte onder de koebruggen overblijven om

de waterstand hoogstens 50 centimeter. De constructie met evenaar en

de vlotten te kunnen bergen.

balansarm werkt hier goed, maar op kanalen met grotere peilverschillen
moeten speciale voorzieningen worden getroffen.

Blanken vond daar iets slims op. Hij bedacht een systeem om de koebruggen. die aan de landhoofden zijn bevestigd, aan het waterpeil aan te passen. Hij construeerde aan weerszijden van een koebrug een zogenaamde
evenaar ofte wel een balans, waarmee het uiteinde van de koebrug door

Vlot bruggen kwamen ook op andere kanalen in ons land voor,
zoals het Zederikkanaal tussen Vianen en de Linge. het Kanaal Apeldoorn-

middel van balansarmen als het ware opgekrikt kan worden. De balansar-

Dieren en de Overijsselse kanalen. Ook over de Haarlemmer trekvaart en

men, lange houten balken, reiken van de evenaar tot de wal en kunnen

de Realengracht in Amsterdam hebben Ooit vlotbruggen gelegen. Aan het

daar omlaag worden gedrukt. Dan komt de koebrug omhoog. Met een

einde van de vorige eeuw waren de vlotbruggen met uitzondering van die

pen kan de balansarm worden vastgezet om het brugdeel in een vaste

over de kanalen in Overijssel en een paar over het Noordhollandsch

stand te houden. De koebrug ligt dan weer hoog genoeg boven het water

Kanaal weer verdwenen.

eerst nog naar het midden van de brug lopen
om de stalen sluitstukken los te maken die de
vlotten horizontaal met elkaar verbinden. Na
elke brugsluiting moesten die verbindingen
weer worden vastgemaakt.
Kort na de Tweede Wereldoorlog ging men de
De vlotbruggen van het Noordhollandsch Kanaal zijn door andere types,

bediening regelen met één man vanuit een brugwachtershuisje en sinds

coals ophaalbruggen en basculebruggen. vervangen. Deze laatste twee

enkele jaren worden de vlotbruggen in het noordelijke deel van het

ypes hebben gemeen dat ze met behulp van contragewichten worden

Noordhollandsch Kanaal op afstand bediend.

Dewogen. Bij een ophaalbrug zit het gewicht boven in de brug, bij een
Dasculebrug in een kelder onder de brug.

De vlotbrug bij Koedijk, ten noorden van Alkmaar. is gemaakt van greneen eikehout. De vlotten van deze brug bestaan uit zes naast elkaar liggen-

Dok kruisen drie spoorwegbruggen het kanaal. Bij Buiksloot is nog een
iraaibrug. Over het Noordhollandsch Kanaal liggen nu eenentwintig
eweegbare bruggen. waaronder de vlotbrug bij Koedijk en de drie pon
onbruggen, voorts vijf vaste oeververbindingen, waaronder twee viaduk-

de zogenaamde drijfdennen, de al eerder genoemde balken van 50 bij
50 cm en 9,50 meter lang. Aan weerszijden is een langere balk bevestigd.
de zwalp van 14.50 meter. Op deze drijvende ondergrond ligt het brugdek.

en (AlOenAl).
Overigens is de vlotbrug bij Koedijk niet meer geheel origineel. Er zijn
onder de houten vlotten, die nog wel oorspronkelijk zijn, pontons aangeVroeger vereiste de bediening van een vlotbrug over het
oordhollandsch Kanaal twee man, op elke oever één. Elk van hen moest
en vlot achtereenvolgens in- en weer uitdraaien. Bovendien moesten ze

bracht om het draagvermogen te vergroten.
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DE PONTONBRIJ6
1

1 et draagvermogen van een vlotbrug is niet groot: slechts

ofte wel pontons. Elk drijvend deel heeft drie pontons achter elkaar, elk

twee ton. Dat is voldoende voor personenauto's, maar niet voor zwaar

S meter lang en 4.35 meter breed. Elk vlot is dus 15 meter lang. Om bij

vrachtverkeer. Men heeft daarom een variant op de vlotbrug bedacht. de

het openen van de brug ruimte te winnen, zijn er in de walkant uitsparin-

pontonbrug. die een groter drijfvermogen heeft dan de houten vlotten.

gen gemaakt. waar de pontons gedeeltelijk ingeschoven kunnen worden.

Er zijn drie pontonbruggen over het Noordhollandsch Kanaal. De pontonbruggen bij Burgerbrug en Sint-Maartensbrug hebben een draagvermogen

De pontonbruggen in het Noordhollandsch Kanaal worden op afstand be-

van 12 ton, die bij t Zand van 9 ton, omdat deze laatste brug een groter

diend vanuit het meer noordelijk gelegen knooppunt De Kooij, evenals de

eigen gewicht heeft.

ophaalbrug bij Schoorldam, de basculebrug De Stolpen en de Kooijbrug

De pontonbrug werkt volgens hetzelfde principe als een vlotbrug, maar in

zelf. Ook enkele andere objecten in het gebied worden vanuit De Kooij
bediend.

plaats van drijfdennen heeft de pontonbrug platte gesloten stalen kisten,
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N? 35 Pontonbrug 'De Kooij'

36 Kooijbrug
Noiabelen bij de opening van de Koo,jbru
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PERSONELE KWESTIES
t

Ils het om het Noordhol-

landsch Kanaal ging. bemoeide
Willem 1 zich met de kleinst
details, zeker als het om financiële kwesties ging. Voor uitgaven

,-..,

van enkele honderden guldens

'-"t-

moest de koning eraan te pas
komen. Dat gold ook voor het
goedkeuren van de bruggelden.

/
-

Op 1juni 1823 keurde de vorst

tt'iI

het voorstel van inspecteur-generaal Blanken en de gouverneur
van Noord-Holland goed om de
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volgende tarieven te heffen voor

a

w4.

alle vlotbruggen: voor schepen
met één mast, breder dan 11
Rijnlandse voeten, 8 cent overdag

'.--. •7

en 12 cent 's nachts. voor sche-

,,-

pen met twee masten respectie"t.,,

,,- , ,,,,,•-,- t's t,,- -(,

•-

, ,

/.- tt

r
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velijk 15 cent en 20 cent en voo

..:

—,

__,.•.s —'--'

driemasters 20 cent en 25 cent.
--

Zelfs met de bruggelden voor
individuele beurtschippers bemoeide Willem 1 zich. Twee van
!

--

-

hen hadden zich bij de koning
beklaagd over de concurrentie
N° 37/38 - Brugwachtershuisje

Twee publikaties uit het Brugwachtershuisje' met hierin bepalingen voor het gedrag van
sluis- en brugwachters.

van de veerschepen die voeren
tussen Amsterdam en Den Helder. Vroeger hadden de schippers het rijk
alleen gehad, maar sinds de opening van het kanaal was het niets dan ellende voor de kleine ondernemer op het water. Of ze geen vrijstelling kon
den krijgen, want ze moesten elke dag drie vlotbruggen passeren en de

arieven daarvoor liepen aardig op, op jaarbasis zelfs totJ 1 75,20. Toen
'r nog geen kanaal was, hoefden ze helemaal geen bruggelden te betalen.

voor. Een probleem: de schatkist moest bijspringen. De minister van Binnenlandse Zaken mocht blijkbaar niet zelf over deze kwestie beslissen,
want op 16 maart vroeg hij de koning om een voorschot vanf 1200. Pas

)e administrateur deed een grootmoedig voorstel om alle veerschippers

op 21 mei bepaalde Willem 1 dat het bedrag beschikbaar moest worden

'rij te stellen van de betaling van bruggelden. Maar de koning wilde hier-

gesteld. maar, zo voegde hij er zuinigjes aan toe, alleen als er orwoldoen-

'an niets weten: er moest maar onderhandeld worden over de tarieven.
en slotte kwamen de betrokkenen overeen dat beide schippers slechts
75 per jaar hoefden te betalen. Of deze financiële regeling 's konings
oedkeuring kon wegdragen? Ja, dat kon zij.

In 1835 werd het nachttarief voor zeeschepen afgeschaft. Tevens
verd bepaald dat voortaan de bruggelden voor alle passages aan het
egin van het kanaal moesten worden voldaan. Deze maatregel werpt een

de dekking uit de brug- en sluisgelden werd verkregen. De geschiedenis
vermeldt niet of de brug- en sluiswachters in de twee maanden dat de
koning over zijn antwoord moest nadenken van inkomen verstoken zijn
gebleven.

Sommige sluiswachters vulden hun loon aan met inkomsten uit de
visvangst. Toen het kanaal zijn voltooiing naderde en er al sluizen in werking waren, zetten ze de aan hun zorg toevertrouwde sluis zo nu en dan

ijet al te gunstig licht op het gedrag van de brug- en sluiswachters. In de

open om vis in het kanaal te laten, zoals bij 't Zand. Daarvoor waren de

)epaling van die tijd staat namelijk:

sluizen natuurlijk niet bedoeld. Gevolg: de sluiswachters werd de visserij

..opdat deze [de brugwachters] zo
.veinig mogelijk met de bevelvoerders of met de equipage der bodems in
zanraking komen en de zeeschepen, wanneer de brug voor hen is geopend,
1adelijk hunne reis kunnen vervolgen

geheel verboden, maar ter compensatie kregen zij een verhoging van het
jaartractement metJ 100.
Het doen en laten van de brugwachters wekte blijkbaar achterdocht, want

En inderdaad, op het handelen der sluis- en brugwachters was het een en

de ingenieurs en opzichters dienden hen in de gaten te houden en waren

inder aan te merken. Ze namen het niet zo nauw met hun beroepsuitoe-

verplicht elk plichtsverzuim te melden bij de 'Opperdirecrie des Kanaa/s

ening. Ze luierden. verzuimden bruggelden te heffen of hielden deze juist
ichter. waren soms afwezig, hielden er ongeoorloofde nevenverdiensten
na. en zo meer

Een voorbeeld van plichtsverzuim dateert uit 1839. De vlotbrug in Westgrafdijk bevond zich in slechte toestand en een opzichter kreeg opdracht
op onderzoek uit te gaan. Bij de vlotbrug aangekomen. kon hij de brug-

)e lonen van de brugwachters werden gefinancierd uit de sluis- en brug-

wachter nergens vinden. De brug werd bediend door enkele jagersjon-

elden. Om een indruk van de loonkosten te krijgen kan de loonlijst van

eens: die dit niet vakkundig deden. De opzichter kwam er achter dat de

fe tweede helft van 1824 als voorbeeld dienen. Er werd toen zon
2581 aan salarissen uitgegeven. Er wasf 2700 begroot. maar het posiieve verschil moest worden gebruikt om de lonen over de eerste drie
aanden van 1825 uit te betalen. En daar was het weer niet genoeg

brugwachter dagelijks in het Alkmaardermeer aan het vissen was. Hij liet
de brug aan mensen over die ondeskundig waren en daardoor was de
schade ontstaan. Bovendien werd tijdens zijn afwezigheid ook geen bruggeld geïnd. Kortom. de man liet het er lelijk bij zitten.
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Een ander geval van plichtsverzuim speelt zich af in 1831. De burgemees-

4
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ter van Zijpe en de dijkgraaf wilden 's avonds bij de Jacob Klaassensluis
de vlotbrug oversteken, maar de paarden van hun rijtuig werden tegengehouden door een touw dat over de opnt van de brug was gespannen.
Toen de heren poolshoogte gingen nemen, bleek er aan de overkant ook
zon touw te zijn gespannen. Bovendien stond de brug in het midden van
het kanaal anderhalve voet open. De heren wezen de brugwachter op
deze ongerechtigheid. Deze begon onmiddellijk te tieren. maar hij bond
snel in toen hij zag wie hij voor zich had. Hij verdedigde zich door te zeggen dat de brug stuk was en niet gesloten kon worden. Toen de burgemeester met klem aandrong op een overtocht, bleek de brug helemaal
niet defect te zijn. De brugwachter had de gewoonte

'cle brug te hoog in
de ketens te hangen met cle bedoeling tot assistentie van cle voerlieden
geroepen te worden om enige beloning te ontvangen
P. 6?
De burgemeester schreef een brief op poten aan de kanaaldirectie en
vroeg met klem om bestraffing van de brugwachter. De burgemeester liet
nog weten zich zozeer verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van
zijn ingezetenen, dat hij niet zou schromen het hogerop te zoeken als er
geen afdoende maatregelen tegen de vlerk werden genomen. die hem
eerst ook nog een grote mond had gegeven.
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N9 39
Werkzaamheden aan het kanaal omstreeks 1930.
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1. J.L
Arie Kapitein
80 jaar
Bewoner aan het Noordhollandsch Kanaal
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Zo'n tachtig jaar woont Arie Kapitein al aan het Noordhollandsch Kanaal. Hij werd geboren in 1914 als zoon van een veehandelaar en woonde sinds
zijn derde jaar in De Zijpe. Hij is een van de Westfriezen die niet alleen dagelijks het waterverkeer vanaf de wal gadesloeg, maar ook gebruik van het
kanaal maakte.
'Vroeger was het een stukje drukker op het
Noordhollandsch Kanaal. Zeventig jaar geleden had
je al die rijnaken, die door sleepbootjes werden
getrokken. Zeilschepen met vracht kwamen er ook
nog door. Stond de wind niet goed, dan moesten die
door stoomsleep bootjes worden getrokken. Ik heb
zelfs nog meegemaakt dat boten over korte afitanden
werden getrokken door paarden die over dejaagpaden liepen. Het melkschuitje bijvoorbeeld, dat de
bussen van en naar melkfabriek De Dageraad in
Burgerbrug bracht. Daarvoor gebeurde dat jagen
nog veel frequenter. Dekschuiten, maar ook zeilschepen werden getrokken door paarden als er geen
wind was.
Veel boten kwamen op vaste tijden langs. Ik wist
lirij secuur ivanneer ze vier het kanaal voeren. De

Alkmaarder Pakket bijvoorbeeld. Dat was een lijndienst die dagelijks van Alkmaar naar Amsterdam
en naar Den Helder voer. De Alkenaarder Pakket
had meerdere boten: dubbeldeksboten, maar ook
met drie dekken. Oorspronkelijk waren ze natuurlijk voor de vracht bestemd, maar later eveneens
voor personentransport en pleziervaart. Eerst waren
het stoomschepen, later werden ze uit çerust met een
motor.
Een lijn waar ik bijzom/ci /niI,l//o
aan heb, was de Zührmühlen, een dagelijkse stoP
vaart tussen Den Helder en Amsterdam. Mijn
vader was veehandelaar en ging twee maal in d
week naar de veemarkt. Wij joegen dan de koeien
op. /arics Ijet kanaal naar Schoorle/arn, want in

-

,t .

---,•

Zijpersluis was geen goede steiger, en mijn vader
ging met vee en al op de boot.
Een particuliere dienst werd verzorgd door Jan
Ligthart, een boer uit Schagerbrug. Die was rond
1900 schipper geworden en kon met zijn kleinere
boten het bochtige traject rondom Schagen goed
bevaren. Hij bracht voor de boeren koeien naar slagzrs in Den Helder en Alkmaar. Met hem ben ik
vaak meegevaren naar de veemarkt in Alkmaar.
In de mosseltijd kwamen de Zeeuwse
motorbotters door het kanaal. Ze gingen vissen op
de banken in de Waddenzee en dan gingen ze in
konvooi van een stuk of acht tot tien schepen terug.
Wij hadden land aan de ene kant van het kanaal
en een woonhuis aan de andere. Met een puntertje
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voeren we over. Mijn vader was gek op mosselen en
als dan de vloot langskwam, sprong hij in de boot
en haalde een emmer vol mosselen bij de vissers.
Ook in de winter kon het druk zijn op het kanaal.
Het Ijsselmeer was moeilijker open te houden voor
de scheepvaart en de Stanvriesboten en de Hunzeboten kwamen dan door Noord-Holland. Een
extreem strenge winter was die van 1929. Ook het
kanaal was toen dichtgevroren. In maart kwam de
ijsbreker uit Amsterdam, toen nog een zware sleepboot met een losse, extra boeg. Wij liepen daar als
kinderen gewoon naast, het ijs was wel dertig tot
veertig centimeter dik.
Ik heb me altijd geïnteresseerd voor de geschiedenis
en het leven langs het Noordhollandsch Kanaal.

Mijn overgrootvader, die scheepssloper was in
De Stolpen, heeft ongetwijfeld in 1824 de opening
van het kanaal meegemaakt. Een belangrijke
gebeurtenis daarbij was de doortocht van de
Bellona, het oorlogsfregat van Koning Willem 1,
dat door twaalfpaarden langs het kanaal getrokken
werd. Ik heb deze doorvaart laten schilderen, op
het moment dat de boot aankomt bij Zijpersluis,
het dorp waar ik ben opgegroeid."
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naar het Nieuwediep of het Willemsoord te wo

N° 42 Fregat Bellona
Op 13 december 1824 werd het kanaal echt in gebruik genomen. Vanuit Amsterdam vertrok
het oorlogsschip Bef lona om binnen een week in de Koopvaardershaven in Nieuwediep aan te
komeri

DE EERSTE PASSA6E
n 1824. vijf jaar nadat met de aanleg van het kanaal was
begonnen. voer het eerste zeeschip door de nieuwe waterweg. Op 14
december 1824 berichtte de Opregte Haarlemsche Courant, het oudste
dagblad van Nederland: Men verneemt dat ZM. fregat Bellona, geboord
voor 44 stukken, bestemd is, om dezer dagen door het Noord-Hollandsch

Kanaal, van Amsterdam naar het Nieuwediep

of het Willemsoord te

worden vervoerd.'
NQ 43 Willemsluis
De Willemsluis bij hei Tolhuis in Amsterdam.

De Bellona was met zijn vierenveertig kanonnen in die dagen een oorlogs
schip van formaat. Op maandag 13 december werd het onder grote
belangstelling geschut in de Willemsluis bij
het Tolhuis in Amsterdam-Noord. Vervolgens
werd de Bellona met paarden gejaagd tot
Purmerend. De volgende dag moest het fregat
wegens invallende duisternis om vijf uur 's middags in Westgrafdijk blijven liggen, maar op
woensdag 15 december verscheen het in Alkmaar. Daar werd het binnengehaald onder
vlagvertoon en hoezeegeroep der toegestroomde menigte. en met carillongebeier en muziek
van de schutterij. Donderdag de zestiende
vertrok de Bellona en op vrijdag 17 december
bereikte het fregat de Koopvaardersbinnenhaven in het Nieuwediep.
Met zon groot schip binnen een week van
Amsterdam naar Den Helder, dat was nog nooit
vertoond en dat het zonder eenige de minste

hindernis ook langs en door deze stad gegraven
Groot Noord-Hollandsch Kanaal op de reize
naar het Nieuwe diep werd doorgevoerd'was
toch een prestatie van formaat. Dat was geen
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chauvinistische kijk op de zaak, want zelfs de Engelse en Duitse pers
besteedde aandacht aan de gebeurtenis.
Een dag eerder dan de Bellona was het schip Henriette Betzy uit Amster
dam vertrokken, om langs de traditionele route over de Zuiderzee richtind
Den Helder te varen. Het schip vertrok

'met eene voordelige windt

maar

was op 28 december nog altijd niet in Nieuwediep aangekomen. Volgens
Blanken was een zware storm oorzaak van de vertraging. Een betere re
dame voor het Noordhollandsch IKanaal had men zich niet kunnen denken

De reis van de Bellona had misschien niet zon glans gekregen, als
niet in dezelfde dagen een grote Oostindiëvaarder op de thuisreis uit

P. 10

Batavia over het Noordhollandsch Kanaal richting Amsterdam was gevaren.
De Christina Bernardina, onder bevel van kapitein Zijlstra, kwam zwaar
beladen bij Den Helder het kanaal op en werd vanaf daar door paarden
gesleept. Het passeerde het fregat Bellona op donderdag 16 december
tussen Sint-Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, ten noorden van Alkrn::
Twee van zulke geweldige schepen naast elkaar op het kanaal: Blanke:,
moet van trots vervuld zijn geweest. De bemanning was dat zeker: men
vuurde saluutschoten af en speelde het Wilhelmus. Pas op 29 decemhc
arriveerde de Christina Bernardina in Amsterdam, maar het kanaal had
één keer zijn bestaansrecht bewezen.
Blanken schreef in een brief over de ontvangst van de Oostindiëvaarclei
op hei IJ: 'De reeders en assuradeurs betuigden openbaarli,jk aan kapin
Zijlstra hunnen dank voor de keuze van dezen genomen veiligen weg
Een tocht over de Zuiderzee zou hebben geleid tot

schaden en averijen aan masten en

Niet alleen uit Oost-Indië kwamen de schepen over de nieuwe
vaarweg. ook uit Noord-Europa. uit de havens aan de Middenlandse Zee

N9 44 - Aquarel
Drie koopvaarders bi1 de Willemsluizen in Anisrerdarn. geschilderd door PJ Schotel in 1860
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en uit Zuid-Amerika. In de eerste helft van 1825. direct na de opening
van het kanaal. werden in de Willemsluizen 178 schepen geschut. Twintig
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jaar later waren dat er naar schatting 1200 tot 1500. Het aantal schepen
dat korte trajecten van het kanaal bevoer, zal groter zijn geweest.
De voltooiing van het Noordhollandsch Kanaal betekende overigens niet
dat de route over de Zuiderzee geheel buiten gebruik raakte. In het begin
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van de negentiende eeuw maakten nog meer dan vijf keer zoveel schepen
gebruik van de Zuiderzeeroute. Het meeste kanaalverkeer bestond uit
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grote zeeschepen waarvoor de tocht over de Zuiderzee problemen oplever
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de. Daarnaast maakte de trekschuit, die wat meer ruimte bood en comfor
tabeler was dan paard en koets, veel gebruik van het Noordhollandsch
Kanaal.

P. 11
Voor de bewoners van Noord Holland zal het een zeer aparte ervaring zijn geweest om de geweldige Oostindiëvaarders, die hoog boven het
vlakke polderlandschap uittorenden, van zo dichtbij te kunnen zien. De
thuisvarende schepen waren vaak meer dan een jaar onderweg geweest.
Aan boord bevond zich een tanige, gebruinde bemanning, verruwd door
het lange verblijf op zee. Aan de oevers volgden dorpelingen en bedelende
kinderen de zich stapvoets voortbewegende schepen.
Bedelende kinderen volgden ook de eveneens langzame trekschuiten,
zo blijkt uit een reisbeschrijving van een predikant die per trekschuit naar
Den Helder voer. Hij sprak van een lange tocht van een onuitsprekelijke
verveling.

JAGEN MET PAARDEN
•

e zeilschepen, die de eerste decennia de alleenheerschappij

op het Noordhollandsch Kanaal hadden, konden niet op eigen kracht
varen. Ze moesten gejaagd worden. Voor de kleine schepen werd bij rustig weer vaak mankracht gebruikt, maar voor de grotere werden paardekrachten Ingezet. Op enkele plaatsen langs het kanaal waren daarvoor
jaagstatlons gevestigd, waar paarden konden worden gehuurd. Bij gunsti-

1

ge wind kon wel eens zeil worden bijgezet.
Bij de bochten van het kanaal had men langs het jaagpad zogenaamde
rolpalen neergezet. waarlangs de jaaglijnen liepen om te voorkomen dat
deze in de bochten te veel buiten de oevers zouden komen en niet in de
juiste richting trekkracht zouden uitoefenen. Aan het einde van de vorige
eeuw waren er nog enkele van deze rolpalen ze zijn nu alle verdwenen.
P. 1?
Het scheepvaartverkeer op het kanaal legde stapvoets de 80 kilometer af
die Amsterdam van Den Helder scheidde. Aanvankelijk was dat relatief
snel en ongehinderd, althans in vergelijking met de moeilijke route over
de Zuiderzee, waar de schepen ten prooi konden vallen aan storm en
averij. Toch ging het jagen met paarden zo langzaam. dat men vreesde
dat de lading op den duur in Den Helder gelost zou gaan worden. Vooral
Amsterdam zal deze vrees hebben gekoesterd. zeker toen de scheepvaart
groter en moderner werd.

Een tarieflijst van jaaglonen. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12
Grote koopvaarders en linieschepen die op het kanaal niet van

juni 1825, toont ons dat er onderweg vijf maal van paarden gewisseld

hun zeilen gebruik konden maken, hadden doorgaans twaalf tot twintig

moest worden, dat de reis van het Nieuwediep naar het IJ ruim vijftien

paarden nodig. Het tarief werd per uur berekend en bedroeg 80 cent per

vaaruren duurde en dat daarvoor per paardf 12,40 moest worden

paard.

betaald. Dat bedrag moest dus worden vermenigvuldigd met het aantal

Langs het Noordhollandsch Kanaal waren zes jaagstations die de scheep-

paarden dat men nodig had.

vaart langs de hele vaarweg van trekpaarden voorzagen. Er waren speciale tarieven vastgesteld. De kosten konden aardig oplopen, want voor grote

Ondanks de soms pittige jaaglonen voor grote schepen, was de route over

marineschepen moesten wel vierentwintig paarden worden gespannen.

het kanaal aanzienlijk goedkoper dan over de Zuiderzee. Een schip van

N? 45 - Jaagpad

400 ton moest op de zeeroute rekenen op meer danJ 1100 gulden aan

Paardenkracht werd ingezet om de grote zeilschepen en trekschuiten. die niet

diverse lasten. Voor een passage over het kanaal waren de kosten voor

op eigen kracht konden varen, voort ie trekken. Kleinere zeilschepen werden

hetzelfde schip slechts rond dej 100.

met mankracht voort getrokken.

Met jagen was

ifl

Ieder geval aardig geld te verdienen. De jaagdienst

werd in 1840 gepacht door Jan Goedkoop en later door zijn beide zoons,
die sindsdien dit werk deden onder de naam Gebroeders Goedkoop.
Zij rekenden nog steeds 80 cent per uur per paard, een tarief dat door de
concurrentie bij een latere aanbesteding omlaag ging.
Tegenwoordig voert het bedrijf de
steepdiensten op het IJ en in het
Noordzeekanaal uit.
P. 73
Na 1850 breidde de stoomvaart
op het Noordhollandsch Kanaal
zich uit, zodat het jagen met paarden steeds minder voorkwam.

N° 46 - Rolpaa!
In de bochten van het kanaal stonden
zogenaamde rolpalen waarlangs de jaaglijneri
liepen om de trekkracht in de juiste richting
te houden. Pechts de Purmerender boot bij
Buikslooi.

DE DOORIJZING VAN 1830

P. 74
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isgang heeft de kanaal beheerders danig parten gespeeld

in de strenge winter van 1829-1830. De vorst viel al eind november in en
in Amsterdam lagen negen schepen op het punt van uitvaren. Men besloot
een vaargeul in het ijs te maken.
De voorbereiding vroeg blijkbaar nog enige tijd. Nadat het ijszagen bij inschrijving was uitbesteed, kon er op 22 december mee worden begonnen.
Eind december was het ijs al 20 tot 25 centimeter dik en eerder opengezaagde stukken moesten opnieuw onderhanden worden genomen. Vanaf
4 januari 1830 vlotte het werk goed. De negen schepen volgden de ijszagers op de voet. Op 9 januari waren ze bij Purmerend aangekomen, op
de 1 Sde bij Alkmaar. Op 25 januari lagen de schepen voor de sluis bij
Nieuwediep.

IIIIÎÈJ

In goed twintig dagen was er een vaargeul in
het ijs gemaakt over de hele lengte van het
kanaal. Er hadden ongeveer zeshonderd man
aan gewerkt. Kosten van deze operatie, die als
de 'doorijzing van her Noordhollandsch Kanaal'
te boek staat: ruimJ 20.000. Daarna traden
er door vorst weer stremmingen op en pas in
maart was de doorvaart vrij.

t

N9 48 - Doorijzin
In latere tijden werd het Noordhollandsch Kanaal weer vaarbaar gemaakt door dynamiet te gebruiken

P. 75

m WWqa-k-w~rot-111
1&~W&I,
Jaap Nieuwenhuizen

57 jaar
Rayonhoofd

P. 16

Als rayonhoofd is Jaap Nieuwenhuizen verantwoordelijk voor de begeleiding van de onderhoudsbestekken van het Noordhollandsch Kanaal.
Samen met vier opzichters bewaakt hij de technische kwaliteit van de vaarweg en verzorgt hij de utiliteitswerken, zoals sluizen, bruggen en duikers. Daarnaast ziet hij toe op de uitvoering van onderhoudswerken op zijn traject zoals de oeverbescherming en het onderhoud van bruggen, dat
loopt van de Kogerpolderbrug tot aan Den Helder, de havens van Den Oever en De Haukes inbegrepen.

Zo hebben we bijvoorbeeld het afgelopen
jaar het onderhoud afgerond aan de Burgervlotbrug
en twintig nieuwe meerpalen geslagen in de haven
van Den Oever. Daar komt het een en ander bij
kijken. Je moet een jaar van tevoren een planning
maken en de mensen en bedrijven die gebruik maken van de vaarweg op tijd inlichten.
Werkzaamheden aan het kanaal bemoeilijken
meestal de doorgang in of over het kanaal en de
overlast wil je tot een minimum beperken. Zo kun
je niet een vaarweg strernmen als het watertoerisme
op zijn hoogtepunt is, of een transportbedrijf stilleggen omdat je aan een brug aan het werken bent.
Er gebeuren van tijd tot tijd ongelukken. Schepen
schampen wel eens een brug of rammen een duk-

dalf Het vrachtverkeer verwart soms het maximaal
toegestane tonnage met de belasting per as en zakt
dan door een brug. Wij helpen ze weer uit het
kanaal en nadat we met de schaderjders gesproken
hebben, repareren we de schade. Dit soort problemen had je natuurlijk ook al in de begintijd van
het kanaal. In Zijpersluis lag een vlotbrug in de
bocht. De brug werd regelmatig aangevaren. Men
heeft hem in 1825 al vervangen door een veer.
Speciale aandacht heeft de brug bij Koedijk gehad.
Dat is de enige echte vlotbrug in het Noordhollandsch Kanaal, de andere zijn pontonbruggen.
Deze vlotbrug is geheel van hout. Hij is acht jaar
geleden volledig gerestaureerd en geëlektrificeerd.
We hebben voorgesteld om de brug op de lijst van

Monumentenzorg te laten plaatsen.
Door het kokerprofiel en de grootte van de moderne
schepen is de grondverschuiving in het kanaal
enorm toegenomen. De schepen moeten elkaar kunnen passeren en dat betekent dat de vaargeul regelmatig uitgebaggerd moet worden. Het slib slaan we
op in speciale depots, zodat we de schadelijke stoffen
kunnen scheiden van het bruikbare materiaal. Het
onderhoud aan bruggen geschiedt stofdicht om watervervuiling te voorkomen en ook wordt rekening
gehouden met de keuze van de veftoorten. Dat
milieu-aspect is een nieuw aandachtspunt binnen
ons werk.
Deze ontwikkelingen houden het werk aardig. Zo
is ook het onderhoud van de kanaalboorden veran-

derd. Vanuit de milieubeweging kwam het voorstel
om de rietkragen niet jaarlijks, maar om de twee
jaar te maaien. Daarnaast hebben we onder andere
bij Schooridam proefitukken ingericht met natuurvriendelijke oevers. De beschoeiingen zijn vervangen
door stalen damwanden met een bovenrand van
çtortsteen. Het water kan nu vrij de rietkragen
in- en uitspoelen en er is een ideale broedpianis c
creëerd voor flora en fauna.
Wij hadden eerst onze bedenkingen bij het pro7cct.
omdat we bang waren dat de talud erachter sneller
zou af/eis/ven. Dat blijkt achteraf erg mee te vallen.
De aanleg is wel duurder, maar het onderhoud kost
ons iets minder en bovendien krijgt het Noordhollandsch Kanaal een vriendelijker aanblik.'

ONRE6EI.MATI6HEDEN
p en langs het kanaal kwamen onregelmatigheden voor,
zoals koffiediefstallen. Daarvoor werden lichters gebruikt met verborgen
laadruimtes. Naar schatting werd er langs het kanaal jaarlijks voor 30.000
gulden aan koffie van de schepen gestolen. Er schijnen plaatsen in NoordHolland te zijn geweest waar men jarenlang gratis koffie heeft gedronken.
In de jaren veertig van de vorige eeuw stelde de officier van Justitie in
Alkmaar een geheime surveillance in, die tot 1880 is blijven bestaan.

T
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N° 49 Werkzaamheden
Oeversconstruct,es kunnen bestaan uit basaitbiokken. taluds. betonbiokken. stortsieen, kleitaluds of
plasbermen.

DE KOMST VAN DE STOOMVAART
nkele jaren na de opening van het kanaal werd er een voor
zichtig begin gemaakt met de stoomvaart in de vorm van raderboten. De
raderboten namen veel ruimte in. waren kwetsbaar en veroorzaakten zo-

N9 50 Schroefstoombootdienst

veel golfslag dat schade aan de oevers niet kon uitblijven.

Aankondiging van de reisniden van de schroefstoomboot
De Purmerender' ( zie foto afbeelding op pagina 7 3 ) van

Al in 1825 werd er een proef-

Amsterdam naar Purmerend

vaart met een stoomsleepboot op
het kanaal gehouden. De koning
moest er aan te pas komen om
•i

Schroefstoom bootdienst
P. 18

A

ontheffing te verlenen voor betaling van sluis- en bruggelden.
De provincie Noord-Holland liet
zelf een jaar later op eigen kosten een stoomboot bouwen om

Zomerdienst
vnii 1

e1 tct 1C3CD otc)1, er
DAGELIJKS (behalve. Dinsd&gs).

schepen op het kanaal te slepen.

1aa.

Met een stoomsleepboot kon een
korvet in drie dagen van
Amsterdam naar Den Helder wor-

Van AMSTERDAM voorm. *7,
1O, 12 ure, nam. *2, *4, 6, *7, 8 ure.
6, 8, *9, 11
,
12 11, *2, *4, 6. 81 Ji
PURMEREND

den gebracht. Kostenf 300. De

Dinsdags.

in 1824 met paarden over dat

Van AMSTERDAM voorm. 5, 6, s7, •9, lO ure,
6, 8, *9, 11, 11 }
» PURMEREND.

nam. *2, *4, 6, *7, .8 ure.
12k, *2 *4 6, 8.

Ezra reis des Zondags,
gedurende de maanden 3 U N 1, 3 U L 1, en A U G U S T U S,
alsook op de beide PINKSTERDAGEN,
van AMSTERDAM des avonds fl ure.
* De uren aldus gemerkt staan in verbinding met den Stoombootdienst op BROEK,
MONNIJENDAM en EDAM.
Do 1igplaats der Stoombooten te Amsterdam is aan Steiger No. 7 en 8 aan de De
Rnjterkkde.

eerder genoemde Bellona werd
traject gejaagd, voor slechtsj 14
minder, maar dat duurde wel vijf
dagen.
Dankzij de stoomvaart kon dus
belangrijke tijdwinst worden
behaald, al gebeurde dat met de
kwetsbare raderboten. Toen in
1841 de scheepsschroef werd uitgevonden, verdween het probleem met de raderboten.

P. 19

N°

51 - Stoomschip Alkmaar

In 1922 vertrekt het stoomschip
dienst tussen Alkmaar en Londen.

'Alkmaar' als eerste naar Londen, ter opening van de directe vracht-

1'
T

Het w

in

te

ka
e mo erne tijd
lwe

DE AANLEG VAN lIET NOORDZEEKANAAL GEBRUIK EN BETEKENIS DOOR DE TIJD HEEN HUIDIGE
FUNCTIE - MILIEUVRIENDELIJKE OEVERS

DE AANLEG VAN HET NOORDZEEKANAAL
5
let de uitvinding van de scheepsschroef in 1841. kreeg het
Noordhollandsch Kanaal in korte tijd met veel grotere schepen te maken.
Alkmaar en Den Helder bepleitten nog met
klem een verruiming van het kanaal, maar het
tij was niet meer te keren. In 1864 werd begonnen met de aanleg van het Noordzeekanaa
en in 1876 was het klaar. Reeds vijftig jaar na
zijn voltooiing was het Noordhollandsch Kanaal
wat de zeescheepvaart betreft volledig uit de

P. 87
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N9 52 - Willem III sluis
Op 14 mei 1862 werd met de bouw van de Willem III sluis begonnen.
Op de afbeelding is te zien dat er een stooml'ieisielling in gebruik is,
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ijd. In 1876 waren er in Den Helder nog 519 inklaringen. in 1877 409

grote Willem TIJ-sluis gebouwd, gevolgd door een restauratie van de oude

ri 1885 161 en in 1890 nog maar 27.

Willemsluizen in de daaropvolgende jaren. In het derde kwart van de
vorige eeuw is voor onderhoudswerken aan sluizen en bruggen, het op

)mdat het Noordhollandsch Kanaal zo kort na zijn voltooiing gedateerd

diepte houden van hei kanaal en het versterken van de oevers nog 7 mil

vas, heeft er nooit de noodzaak bestaan het te verruimen. Het kanaal

joen gulden uitgegeven, maar een hoofdvaarweg is het nooit geworden.

iiedt heden ten dage nog de aanblik uit de vorige eeuw. Hier en daar
onden aanpassingen plaats, zoals bij Koedijk en Alkmaar. waar in 1835
nkele bochten werden afgesneden, en in Den Helder, waar in 1856 een
rote sluis werd gebouwd. Van 1861 tot 1864 werd in Amsterdam de

F. 83

NQ 53

Willem III sluis

De Willem III sluis vlak na de voliooiing. gezien vanuit
zuidelijke richting

IN

EBRLJIK EN BETEKENIS DOOR DE TIJD HEEN
1

1 et de aanleg van het Noordzeekanaal verloor het

Noordhollandsch Kanaal zijn betekenis voor de zeescheepvaart, maar
voor de professionele en recreatieve binnenvaart en de waterhuishouding
speelde het nog wel een rol.

N9 54 Aikmaar Pakket S
In 1845 openden de gebroeders Zurmühlen

Toen de stoomboot geleidelijk de trekschuit verving, openden de gebroe-

een stoomvaartdienst op hei traject Anister

ders Zurmühlen in 1845 op het traject Alkmaar-Den Helder een stoom-

dam - Alkmaar.

vaartdienst. Van Amsterdam naar Alkmaar werd zon dienst al onderhouden door de Noord-Hollandsche Stoomboot Maatschappij. Een bekende
naam was ook de Alkmaarder Pakket, een transportonderneming die zowel mensen als goederen over het kanaal vervoerde.
Na 1870 werd het Noordhollandsch Kanaal druk bevaren door binnen-

P. 84

schepen. Dat is tot omstreeks 1960 zo gebleven. Daarna nam het moderne vrachtverkeer over de weg een groot deel van de binnenvaart in de
regio over.

Het kanaal zorgde voor werkgelegenheid in de streek. Behalve in
de vorm van stoomvaart- en sleepdiensten ontstond hier en daar bedrijvigheid langs het kanaal, zoals in Alkmaar en Schagen.
Alkmaar is nooit een zeehaven geworden. al heeft de stad daar misschien
op gehoopt. Daarvoor heeft de glorie van het Noordhollandsch Kanaal te
kort geduurd. Wel heeft de vaarweg een rol gespeeld voor de kaasmarkt.
de veehandel. en het vervoer van veevoeder en zaaigoed.
Ook aan het transport van bouwmaterialen en steenkool heeft het
Noordhollandsch Kanaal goede diensten bewezen. De houthandel op

Het zogenaamde onvrij territoir heeft lange tijd de opbloei van Den Helde

Purmerend en later op Zaandam heeft veel bijgedragen aan de opbloei

belemmerd. Het onvrij territoir was een erfenis uit de Franse tijd en werd

van de regio. Er werden de vorige eeuw zoveel houtvlotten over het

pas na de liberale grondwet van 1848 opgeheven. Het betekende dat

kanaal gesleept en ze waren van een dermate omvang, dat de overige

in een gebied langs het kanaal van Schoorl tot aan Den Helder alle laden

scheepvaart er hinder van ondervond.

en lossen verboden was. De Amsterdamse kooplieden vonden dat een

N° 56

Veehandel

Tijdens een veemarkt in 1928 werden de koeien uit de schuiten
die in hei kanaal lagen aan land gebracht op de kanaalkade.

N° 55 Onderzeeër
Een opgebrachte onderzeeer in het K.

1 917
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N? 51

Transport

Via het Noordhollandsch Kanaal werd het transport geregeld van bouwmaterialen en steenkool.

nooit geworden. Het aantal schepen dat in de marinestad loste, bleef een
fractie van het aantal dat op Amsterdam voer.
De oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij in 1824, die
rettige situatie en deden hun best deze toestand zo lang mogelijk te

de handel op Indië stimuleerde. heeft zeker bijgedragen aan het ren-

andhaven. Pas in 1851 werd het onvrij territoir opgeheven. Daarna

dement van het kanaal. De nieuwe vaarweg werd direct na de opening

•eeg het aantal schepen dat in Den Helder zijn lading loste snel. In 1863

van groot belang voor het transport van koloniale waren van overzee

'as dit aantal verviervoudigd tot 240: het betrof vooral schepen met

naar Amsterdam. De goederenaanvoer beliep tientallen miljoenen guldens

eenkool en hout. Een bedreiging voor Amsterdam is Den Helder echter

per jaar-

4
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I-IIJIDI6E FUNCTIE
egenwoordig gebruikt de binnenvaart het Noordhollandsch

een diepgang van 2.70 meter toelaat. Door de Koopvaardersschutsluis

(anaal voor zandtransporten vanuit de Waddenzee. De schepen vervoeren

kunnen ook bevoorradingsschepen voor booreilanden, zogenaamde offs-

)phoogzand voor de wegenbouw en de nieuwbouswiijken in de Noord-

hore-suppliers, in de industriehavens van Den Helder komen.

tollandse gemeenten en zand voor grondverbetering voor de bloembolenteelt. Verder vindt over het Noordhollandsch Kanaal veel vervoer van

De binnenvaart die de Koopvaardersschutsluis in Den Helder passeert.

iardgascondensaat plaats, een reststof van de gaswinning op de Noordzee.

heeft een volume van ongeveer 5 miljoen ton laadvermogen per jaar.

)it condensaat komt van het aardgas-droogstation van de Nederlandse

alles bij elkaar 3000 tot 3500 schepen. En dan is er natuurlijk de sterk

lardoliemaatschappij (NAM) aan het Noordhollandsch Kanaal in Den Hel-

gegroeide recreatievaart. In Den Helder zijn er jaarlijks al meer dan

Ier. Binnenvaarttankers vervoeren het naar raffinaderijen in het Euro-

10.000 passages van pleziervaartuigen.

)oortgebied. In 1994 werden bij de NAM honderddertig van deze scheen beladen met 153.000 ton aardgascondensaat.

Maar veel scheepvaart bij Den Helder vaart niet verder het kanaal op. Bij
de telpunten t Zand en verder zuidwaarts bij Koedijk passeert totaal 2,5

laar ook zeeschepen maken nog regelmatig gebruik van het kanaal. Het

miljoen ton aan laadvermogen. Ook hier is de recreatievaart numeriek in

:ijn de zogenaamde kruiplijn-coasters, die zowel de zee als binnenlandse

de meerderheid: meer dan 5000 passages per jaar tegen ruim 3000 voor

vateren kunnen bevaren. Ze vervoeren granen. graanprodukten en vee-

de beroepsvaart.

oeders, voornamelijk uit Engeland en Skandinavië. Ze varen op bedrijven
Is Wessanen, Honig en Meneba, die langs de Zaan zijn gevestigd. Kruip

Ten zuiden van Purmerend is slechts scheepvaart met klasse 11-schepen

ijn-coasters zijn zeeschepen met een lengte van 80 meter en een breedte

mogelijk. De sluizen bij Purmerend en de Willemsluis bij het IJ maken

an ongeveer 11 meter. Ze hebben een maximale diepgang van 3.50

passages mogelijk voor schepen met een maximale lengte van 64 meter.

neter en een laadvermogen van ongeveer 1500 ton.

Grotere binnenschepen die vanuit Den Helder komen, kiezen de route
over het Alkmaarder Meer en de Zaan naar het Noordzeekanaal.

)e kruiplijn-coasters komen bij Den Helder het kanaal op door de Koopaardersschutsluis. Deze in 1985 gebouwde sluis verving de oude. die een
chutlengte van slechts 67 meter had. De Koopvaardersschutsluis is 90

Behalve voor de scheepvaart heeft het Noordhollandsch Kanaal

neter lang en 16 breed en geschikt voor zogenaamde klasse 1V-schepen.

nog een belangrijke functie voor de waterhuishouding in grote delen van

le coasters kunnen de Zaan alleen via Den Helder en het Noordhol-

de provincie. Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Noord-

3ndsch Kanaal bereiken, omdat de Wilhelminasluis in Zaandam slechts

hollands Noorderkwartier gebruikt het kanaal als boezemwater voor de
afwatering van de Schermerboezem. Nog in 1973 werd bij Den Helder
het gemaal De Helsdeur in gebruik genomen, waarmee het gebied vanaf

N9 58 Krulphjn-(oaster 'Solvanti'

Purmerend wordt bemalen. Daardoor is de sluis bij 't Zand overbodig

ranspori van granen, graanprodukten en veevoeders gebeurt met de zogenaamde kruiplijn'coasters.

geworden. Ook voor de rioolwaterzuivering is het kanaal nuttig: het wordt

ie zowel op zee als op binnenwateren kunnen varen.

gebruikt om gezuiverd afvalwater op te lozen.

P. 87

rier groe ia gs
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Flermen van Eijken
53 jaar
Projectleider beplantingsbestekken

Hermen van Eijken, 53 jaar oud, werkt sinds 1964 bij Rijkswaterstaat. Hij heeft bij de dienstkring Alkmaar de functie medewerker milieu en
landschap.
'Voor het Noordhollandsch Kanaal had
ik een beheertaak; het groen stond er immers al. Bij
het beheer van het groen langs het kanaal let je op
de doelstelling van de vaarweg: schepen moeten er
doorheen kunnen varen zonder verstrikt te raken in
allerlei struiken en bomen. Aan de andere kant wil
je als groenbeheerder het groen langs je kanaal in
stand houden. Het groen is tot stand gekomen dank
zij een investering uit algemene middelen. Als overheidsmedewerker heb je de opdracht die investering
goed te beheren.
Een stuk van het kanaal heet een "pand' Als ik een

bepaalde lengte van het kanaal bekeek, probeerde i
me te verplaatsen in de beroepsmatige gebruiker en
de recreant. Wat zie je dan? Bijvoorbeeld enorme
steen massa 's, steile oevers en daartussen wild heen e
weer gaand water? Of een prettig aandoend landschap, met wat bebouwing en een goede verdeling
van groen, een landschap dat het gevoel geeft: het is
goed toeven hier?'
Sinds vier, vijfjaar streeft Rijkswaterstaat naar het
aanleggen van "natuurvriendelijke oevers ' Dat wil
zeggen: niet langer steile wanden, maar een voor
dieren toegankelijke overgang van het diepe natte

'ç1

N°

59 S<hoorldam (1990)

Voorbeeld van een gedeelte met rietstekken waar alleen de
strook langs de oever goed is aangeslagen. Tevens is te zien
1;

dat het riet weer de neiging vertoont uitlopers te vormen in
de richting van de plasberm.

P. 89

uaar het droge gedeelte, met alle tussenfasen die

een natuurlijke afremming, waardoor het water

Dat vind ik jammer. Vroeger hoorde ik aan boord

daarbij horen. Helemaal is dat bij het Noordhol-

sneller tot rust komt.

dat het Noordhollandsch Kanaal een hoofdweg is.

ianasch Kanaal niet te realiseren. Voor een heuse

Toen ik met voorstellen kwam op het gebied van

Als in de winter het Ijsselmeer was dichtgevroren,

uatuurlijke overgang moet je een hele flauwe afloop

ecologisch maaibeheer, werd daar raar tegenaan

voeren de schepen via het Noordhollandsch Kanaal

hebben, maar bij een kanaal heb je een beperkte

gekeken. Op een Zeker moment stelde ik voor het

naar Friesland en Groningen. Het hoorde eigenlijk

breedte en de scheepvaart die er een goed gebruik

riet elk jaar aan één kant van de oever te laten

bij Rijkswaterstaat. Ik hoop dat de provincie

van moet kunnen maken.

maaien en aan de andere kant te laten staan. De

Noord-Holland het ecologische beheer zal voort-

Bij Schoon/dam hebben we achter de damwand een

fauna kreeg dan een betere kans op overleven en het

zetten en bij de vernieuwing van de oevers deze

chte rietoever aangelegd. Liet Ziet er prachtig uit.

was ook nog goedkoper voor Rijkswaterstaat.

le komt er weer watervogels tegen, die er rondmen en nestelen. Vogels als de rietzanger
komen er op af Een rietoever is bovendien veiliger.

ik ben een geboren schipperszoon. Ik vind het prettig om zo af en toe in de nabijheid van water te

en harde damwand kaatst de golven van de sche-

vertoeven en verlang er soms naar op het dek van

en terug naar de andere oever, waardoor het water

een schip te staan. Ik kan het kanaal zittend achter

mrustig blijft. In een flinke rietkraag krijgt de golf

mijn bureau zien, maar ik beheer het niet meer.

'natuurvriendeljk 'zal aanleggen.'

MILIEUVRIENDELIJKE OEVERS
1

1U jaren spant Rijkswaterstaat zich in om de bescherming van

de oevers tegen golfslag van de scheepvaart te combineren met het
milieubeheer van de oevers. Om dat te kunnen doen maakt men gebruik
van de kennis dat kanaaloevers een eigen vegetatie hebben, veelal afhankelijk van de aard der oeverconstructies. Deze kunnen bestaan uit basaltblokken. taluds. betonblokken, stortsteen, kleitaluds of plasbermen. Bi) de
laatstgenoemde oeverconstructie wordt op enkele decimeters voor de walkant een lage beschoeiing van stortsteen of houten planken aangelegd
met op gezette afstanden openingen erin. Tussen beschoeiing en berm
bevindt zich een strook ondiep water, dat door de golfslag op het kanaal
voortdurend wordt ververst. In dit water ontwikkelt zich een eigen flora
en fauna, dikwijls op gang gebracht door de aanplant van rietpollen. Op
de vaste oevers wordt plaatselijk Engels raai

P. 90

gras ingezaaid. In combinatie met een gedo
seerd maaibeheer ontstaat ook hier een eigen

N? 60 I.andwhap

vegetatie. Voorts komt er langs het kanaal stru

Kietne

weel van elzen, wilgen en populieren voor.

het Noordholiandsch Kanaal nabi

siuw

met windmolen lang

St. Maariensvlotbrug
De bemoeienis van de mens met het ontwtkke
len van milieuvriendelijke oevers beperkt zich
tot het scheppen van voorwaarden waaronder
flora en fauna kunnen gedijen. Het toegeno
men motorvermogen van de binnenvaart en
de intensieve sportvisserij langs het kanaal
brengen helaas schade toe aan de oevers en
de vegetatie.

N° 61 De Bereklauw

Omdai er langs de oevers van hei kanaal weinig wordt gemaaid.
gedijt de

Bereklauw

bijzonder goed.
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N? 62 - Neckermolen
Op de achtergrond het Noordhollandsch Kanaal en de Neckerweg in de gemeente Beemster. anno 1935.
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Iferkomss sllussratses
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Voorwoord

Meetkundige dienst Rijkswaiertiaai Delft

N° 71

Regionaal Archief Alkmaar

NH 47

Stichting ArIas Van Stolk Rotterdam

F40 1

Hisiorisch Museum Amsterdam

detail NH 46

NH 22

Archief J Nieussenhuicer,

Hoofdssok S

Hoofdstuk 1 onbekend

NH 73

Rt1ksmuseum Amsterdam

NH 43

Stichting Atlas Van Siolk. Rorrerdam

NH 7

Historisch Museunt. Amnierdam

ffoofdssok 3

detail NH 26

NH 44

Archief J Nieuwerhutoer

NH 3

Stichting Atlas Van Stolk Rotterdam

NH 24

Historisch Museum Amsterdam

NH 45

Regionaal Archief, Alkmaar

NH 4

onbekend

NH 25

Arnhtef J. Nieuwenhotoer

NH 46

Regionaal Arohief. Alkmaar

NH 5

orbekerd

NH 26

HisroRoch Museum. Amsterdam

NH 47

Stichting ArIas Van Srolk, Rorrerdam

NH 6

onbekend

4H 27

Archief J Nieumerhutoer

NH 48

Historisch Museum. Amsterdam

NH 7

Snnhrirg Nederlands Sceepoaarrmuseum. AmsTerdam

NH 28

Srishtirg Nederlands Sseepvaarrmuseum. Amsterdam

NH 49

Arohirf J Nieumenkutoen

NH 8

Arnhief J. Nieuwenhuizen

NH 29

Regionaal Archief. Alkmaar

NH 50

Regionaal Archief, Alkmaar

NH 9

Regionaal Archief, Alkmaar

floofdssok 4

Rtetr Welman Fotografie

NH 51

Regionaal Archief, Alkmaar

NH 10

Regionaal Archief Waterland. Formerrtid

NH 30

Archief J. Nieuweshutzer

Hoofdosok 6

Archief J Nieuwenhuizeir

NH 11

Archief J Nteuwerhuioer

NH 31

Archief J Rieuwerhuizer

NH 52

Archief J Nieuwenhutzer

NH 12

Arnhtef J. Nieuwechuizen

NH 32

Arokirf .1 Rieumerhutzer

NH 53

Historisch Museum Amsterdam

NH 13

Regionaal Archief Waterland Purmerend

NH 33

Rico Welman Forografie

NH 54

Regionaal Archief Alkmaar

NH 14

Regionaal Archief Waterland Purmererd

NH 34

Rien Weltrian Forografte

N° 55

Regionaal Arskief Alkmaar

Ifoofdosuk 2

Archief J Nieuwerhutsen

NH 35

Archief J Nieumerhutoen

NH 56

Regionaal Archief, Alkmaar

NH 15

Regionaal Archief. Alkmaar

NH 36

Arskief J. Nieuwenhuizen

NH 57

Regionaal Archief. Alkmaar

NH 26

Ri;komuseum Amsterdam

NH 37

Rico Welman Fotografie

NH AS

Regionaal Archief. Alkmaar

NH 17

Stichting Nederlands Sceepcaartmuseum. Amsterdam

NH 38

Archief J Nieuwerhuizen

NH VR

Regionaal Anshief, Alkmaar

NH 18

Regionaal Archief Alkmaar

NH 39

Archief J Ninumerhutzro

NH 60

Mrerkundtge dienst Rttkcmarercraat. Delft

NH 19

Archief J Nteossrnhutaen

NH 40

Archief J. Rieuwenhuizen

NH 61

Regionaal Archief Waterlard Purmererd

NH 20

Htsronsoh Museum. Amsterdam

NH 41

Regionaal Archief Alkmaar

NH 67

Meetkundige dienst Rtjkswaieescaar. Delft

lv 1995 heeti Rijkswatersiaar her Noordhollandsch Kanaal over8edra8en aan de provuncre Ter gelegenheid hiervan is
de hisisirie van hei Kanaal vastgelegd. De aanleg van her Noordhollandsch Kanaal 1 begonnen in 1819 1 is een verhaal vjn
hesltirivaardrgheid. doorzettingsvermogen, bittere armoede en sociale uribuiring. Een verhaal over Koning Willem 1 over
..Uieeoskamelen over Vpprha,,n en Wnrorkvnrnnn,,c Con

S*,IO,h,.vd,Od.o ,.o*L,

4,......,'. '1

