Jaar van:

bediJl<ing
HA.u co

.

5caAauzm3

.

ZUIDE1U'OLDSll.

Polder Nmuw-STBLLBNDAK.
PoLDER.

I

overheIdïkin
strooming
I g

octrooi 18~
18o,
na ]613
na 1613

GllOOTB ZUIDERPQLDU.

K.1.mNJ!

I

1866

HET OtmE NmtJW'LAND. omvat

de poldc:n:
NIl!tJWLANI) en. . . . . . . .

Otms

N~~

.

1194

PoLDsas ~ EN Nmuw-WESTEllLOOENDB

NIEUW:8 OOSTDJJIC. OilVAT DB POLDBllS:

OUD-WllSTll&LOO • .

octrooi ]191
octrooi ]' 91
16n
vóór 106,
octrooi ]409.
1462. en ]473
na ]6u

NIEUWB OosmIJIC. en

Nmuw·WESTEIl.LOO .

Polder ÛCDB OosmIJK
Polder DB PLAs. . . .

Polder

DB ROOnAASPLAAT •

(gemeenten. Goedereede en Ste1leodam) . . .

ScHADDBLEBPOLDBll

SPaIN'GUT1'OLDIl1.

Polder

HBT

.

.

.

• .

Wur--N.IKUWUND

W OU'J1UNAllOLDER..

.

•

•

•

•

POLDEJlS OP ~

Polders binnen den ring. omschteven in
het reglement van het waterachap ••De
dijlaiog Flallie", g<legen.
Polder ANNA WILHIlU<INA. . . . . . .

1806

PoLDEllS. LOOZENDB DOOll DEN ~

omvat de polders:
DB BoYMm..
DB Tn.t.B en . . .
jl

Jaar van:
bedijlciog

DB UITSLAG. . •

1'94

CHllISTOPPBLPOLDER

1489

Polder DIBDEBlIC .
Polder DIIlXSLAND c.a., omvat de declc:o:

1699

OUlULAND. . .

1416

OuD MJ!I.IssANT.
RODNISSB en. .

'480
160,

ALTBD.BIN. . .
Polder ST. EuSAllBTH .

1489

GUIJBLLINAPOLDEIl.

1860

IJIO

•

GALATHBB- EN M.uuAPOLDERS.

omvat de

deden:
GALATHmiPOLDBR

en . .

b{AR~LOBR. . .

Polder

DB

1'2'

. .

1131

GROOTB BLOK.

POLDERS. l.OOZENDB OP DE

na .600

HA VEN

VAH

omvat de polders:

SoIüllU.SOIJIC.

OunBLAND en.

146,

Evxa.oINA . .

octrooi 1762

liBmlEmoLDU .

.'23

JOHANNESPOLDU

1762

Polder KAA.A.tJENISSE.
Polder KllAAIjESTEIN
lCR.uf.l,(BIlPOLDBR

KRUISPOLOBR..

•

• •

LoOHWIJItSPOLDBR .
MAGDALENAPOLDEIl

MOLENPOLDER.

• •

Polder DB NIBUWB BLO.I:.

Polder 08 Nmt1W'E STAD Ol
1.IEVB VMK1WENPOLDIUl •
Polder NUlUW-KltAAIJl'Il .

jZ

'760
octrooi 1762

'694
1626
1806
na ,600
,606
1'23

I,.. ,
IUO

'7"9

over-

Itroomiog

herdijlciog

Jaar van:
bedijking

over-

.trooming

betdijking

1808

Polder ÛOSTPLAAT FLAJC.KEB
Polder HsT OUDS LAND (gemeente Ooltgeoa.

plaat)

octrooi 1481

POLDEIlS. l.OO2l!NDB DOOit HET OuDBLAND
VAN OuDB TCNGB. omvat de polden:
OtrDBLAND VAN OuDs TONGS

HET NooltDLAND (Oude Tongc)
HET NooRDLAND (Nieuwe Tonge) en
ÛOSTI!NDB EN DB OosnaOBB. •
Polder DB Oons Pu...&T
DB OUDB POLDDS. LO()ZENDB OP DB RAVEN
VAN KuN~. omvat de deeJeo:
BATI'ENOORD en.
KuNUIlLAND,
OuDs POLDDS. LOOZBNDB OP DB HAVEN
VAN MmOl!LH.U.NlS. omvat de deelen:
HET 0uDm..AND VAN MmDBLILU.NlS en
Dtnvl!NwAAAD
Polder DB OUDs STAD.
Polder Ouo-HBUlNGEN •

.

143 8
14'4

t414
'488
·480

14H
1,°4

146,

'461
octrooi 1'27
]482

•

,669
-

-

160.

ZUWULAND

1477

MOLENPOLDBR..
SUlJSPOLDEI.

'47 8

-

1194
'lH

Polder OuD-KllAIJl'll .... NIEUWLAND
Polder 000-0NwAA.U> en
A.u.nDIJUWAL
POLDEIlS. t.OOZBNDB DOOR DEN SUIJSPOLDBIl.

omvat de polders:

WEIJIOLDBR

en

At.'l'J!ltLI!JN •

Polder WBSTPLAAT FLAiC:1CBB

na 1133
octrooi 1481

.60.
1808

HOOFDSTUK III
DROOGMAKERIJEN EN VERVENINGEN
Een vrij groot gedeelte van het Vasteland van Zuidholland
wordt ingenomen door droogmakerijen.
Een gedeelte van deze droogmakerijen is ontstaan door
droogmaking van meren. Verreweg de grootste oppervlakte
is echter verkregen door drooglegging van groote plassen,
welke gevormd zijn door uitvening.
Reeds in de middeleeuwen werd veen gedolven, later gebaggerd tot het maken van turf. Oorspronkelijk geschiedde
dit, zonder dat regelen werden gesteld. Het gevolg was, dat
groote diepe plassen ontstonden, we1ke zich door afslag
meer en meer uitbreidden en een gevaar voor het aangrenzende
land opleverden.
In de 17de eeuw heeft men een aantal van deze plassen
drooggelegd. Verschillende factoren hebben daartoe samengewerkt. De koene ondernemingsgeest, waardoor onze gouden
eeuw is gekeJèlllerkt, zag in den vruchtbaren bodem van de
meren een begeerenswaardig object ter exploitatie. Groote
kapitalen, welke met den handel verdiend werden, zochten
beleggingsmogelijkheden en vonden deze in de nieuw aangewonnen gronden. De windmolens, welke kort te voren
waren uitgevonden en reeds aanzienlijk verbeterd waren,
vormden een belangrijk hulpmiddel bij het droogmaken der
plassen.
Ook van overheidswege werd het droogleggen van plassen
bevorderd. Direct door het toekennen van voordeelen aan
de drooggelegde gronden in den vorm van vrijdom van alle
of sommige belastingen voor een bepaalden tijd na de droogmaking. Indirect door het regelen van de verveningen.

Omstreeks 1680 werden voor Rijnland en later door de
Staten van Holland voor geheel Holland plakkaten uitgevaardigd, waarbij de vervening in het groot werd geregeld. In
deze plakkaten was bepaald, dat een stuiver per roede moest
worden betaald, om daaruit alle verpondingen (belastingen),
die drukten op het ambacht, waartoe de gronden behoorden,
en alle aanslagen als waterschapslasten e. d. te knnnen voldoen.
Op deze wijze werden aanzienlijke kapitalen gevormd, die
konden dienen om de kosten van droogmaking te bestrijden.
Was dit eenmaal geschied, dan konden de nieuwe gronden
zelve hun lasten weer opbrengen.
Een tweede periode van belangrijke droogmakerijen ligt in
het midden der 1 9de eeuw. De toepassing van de stoombemaling
maakte het toen mogelijk groote ondernemingen als de droogmaking van den Zuidplaspolder en den Prins Alexandexpolder
aan te vatten.

De verschillende droogmakerijen van Zuidholland zijn opgenomen in den hierna volgenden staat van droogmakerijen
en verveningen.

Jaar_:

DELFLAND
Oude Droogmakerij in den polder BD.UL.
~

wC

D~

Noo~wn.

D~
. .

8 Dcc. '767

Nieuwe Droogmakerij in den polder BBItUL

K.B. '9 Oct.

Drooggemaakte polder van BI'ESLAND . . .

14 Maart 1718

ZumPOLDBl\ en DEN WBSTl'OLDBI.. . .

1847. nO. 91

Jaar no:
oc:trooi no
droogma.k:ing

IA_.:.

-~g

Droogmakerij in den BJESLANDSCHB BoVENPOLDER,. • . . . . • . . • • • • • • • •

DroogtruIke.rij in den

BIlOBDOLDRlt

onder

Rijswijk (Lage Brockpolder). . . .
NlEUWlS OP

KB.• Scpt.
18J8. nO. 42
en 2J Sept.
18J8. nO. J8

Da.OOGGBWAA.E:TB POLDIUl

K.B. IJ Febr. eenige jaren
1869. nO. 4
later voltooid
VAN

14 Maart 1766

P'tjNACJtEJl • • • • • • • • • • •

NIEUW WATBPJNGvm.DSCHB POLDER • • • •

K.B. 28 Nov.
18450 n O , 122
en 2J Nov,
1846. n O , 6,

Droogmakerij

in den NOOIlDPOLDEIl

VAN

KB. la Mei
O
1874. n , l'

18 74- 18 71

Polder van NOOTDORP

KB. '4 Jan.
1840. nO. 63

1844 gereed

Droogmakerij in den ÛOST-A.-nPOLDU.

K.B. 22 Juni
1872. nO. %

.871 gc=d

Droogmalcin.g in den ÛUDs BIlOBDOLDBa.
(Het octrooi tot vervening is verleend in

K.B. I J Febr.
1881. n O, u

'88l gereed

KB. '4 Jan.
1860. n O, 61

1862

zJ Aug. 1786

1792 gereed

Dm.PGAUW.

'8l0.)
Droogmaking

in

den

ÛUDs OP HOOGS

POLDEJl VAN PtJNACDI.. • • • • • . • •

Oude Droogmakerij in den polder ScIlIEVBBN".
ten zuidoosten van den Hofweg.

Jur von:

N"leUWC
VEEN.

Droogmakerij in den polder ScHlBten noordwesten van den Hofweg .

Droogmakerij in den

TmINGBll BltOSDOLDfi

WOUOSCHB DIlOOG~J. (Het octrooi tOt
vervening is verleend. in 180-.) • . • . • .

K.B. n Juli
18S2. nO. 47
en JO Sept.
18S6. nO. 6)
K.B. 16 Sept.
187°, nO. 9
K.B.

21

Oct.

IS.U. nO. 71

in ]846 gewijzigd en

spoedig daarop getced
Droogmaking in den ZtJJDPOLDJUl VAN DBLP·
GAUW • • • • • • • . • • . • • • • • •

K.B. J8 Mei
18S9. nO. 61
en 11 Maart
1860. nO. 49

RIJNLAND
Polder de DIlOOGGBWAAJC.TB PuTrBN. {Behoort
tot den Polder AcKTD.Op SN DB Pt1nE:N)
Polder BIlOUV8LD8N BN VJ!TI'BNBJ.Ott. . .
BtJ"l"'mJt· OP BarBuoLDIUl. (Behootende tot de
Hazerswoudsche droogmakerij) . . . . .
OIlDDlANSPOLDBIl.
O.OOGGFM4 U::TB

• •

• • •

• • •

• • •

MDUlSLOO'T-. HBa"J"OG$.

.

u. Mei 17'9
I8tO en IS4Z-

u Mei

I7J!

Juli

1668

] 81 4
1668

u Febr. 1791

1816

2~

BH

BLIJVZIlSPOLDUS. (Consent tot bedijken,

vervenen en droogmaken). . . . . . . .
K1.BINB BLAN-

DROOGGEJolAAK:TB GUIl- EN
KAAllDPOLDIUl

•

• •

.

17

Jau van:
octrooi van
droogmaking

bestaande uit
de Haz.ccwoudschc droogmakerij. den drooggemukten Gelderswoudsche polder, den
Benthuizer Noord~ en Zuid- met den Be:nthomerpolder en den AchteroCschc polder

Idroogmaking

DIlOOGGEMA.AnB NOOU)PLAS

u Mei ]719

DJlOOGGEWAAJcrB POLDEI. AAN DB ~JDB
A.A1u.ANDBJlVEllN. (Concessie tot ve.tvenen, bedijken en droogmaken). . . . .

TB

nl.OOGGEMAAITB VBENDBJl. EN UJDJUIOLDU
GlSCOIOINBSADB

POLDIUl "

1 Maart '7l1
1 Maart '744

17 86- 1788
17 81-17 84

HulSZJTl'U.- EN.Mm!stouwu.-

••...•..••.••••

K.B.dMaart
]847. nO. u,
en :16 Oct.
]8}0. nO. :l8

GzeoWlUNElUlDB VllENPOLDD VAN ZW.A1lODlll.

DAl< JIN

REEuwt)" (than. genaamd 'fmnom--

POLDE.J.).

. . .

GBCOWlIINJl:U.DB

HOODE1U"OLDJ!Jl.

. . .

. . . .

STAIlaEVA..U.T-

II Febr. 1876.
nO. 13

. .
EN

DAM-

(In twee gedeelten droog3 Febr. ]736 en
'7l 6
6 Mei '7l8
'718-'719
16 Maart ]71} .poedig durna gereed
]74]
9 Febr. 174]

gemaakt) . .

GJUBT-

EN VIlIESB100PSCHB POLDEJl

GROOTS HBn.IGB GBBSTPOLDlU\

.

,6 April

.

(Behoort tot de
VnDNIGDB Ho..... Ga.oar EN :K1.Em

G-I,OOT

H1NVEP n OLDn.

Hmoo!B&PoLDD.). . . • . . . . . . • .
HOEPPOLDBll.

(Onderdeel van den

Hoef·

en

Schoutenpolder. Deze behoort tot den

Zuid- en Nootdcinderpolder) . . . . . .

j8

'699

'700

Jaar van:
octrooi van
droogmaking

Polder de KLmm I>ooo<awawJ . . . . .

KLBINB H!m.IGS-GEBSTPOLDBR.. (Octrooi tot
vervenen, bedijken en droogmaken) . . .
Polder de Ku.1N:B W.BSTB1NDSCHB VJmNOB.OOGKAIKalJ. (Coooessic tot:

Jan.

K.B.

20

1846,

nO. IlO

KB. l Maart
1833,

I~

nO,

.

18 18

t8

ZN

verveocn.

bedijken en droogmaken). . . • . . . .

KB. Z4 J"".
I8B, nO. 46
KB. 10 Jan.

1882

t8n. nO. 77

KB. 'I Maart
1818, 0°. 6

K.B. 10 Dec.
d8t. n°. ~
KB. 16 Juni
18b, nO, 8
Polder

7 April 1807.

ICtmN-STAI.UVAART .

1810

nO. 2.8
l.usmt.J'OELPOLDEll

.

.

.

.

.

Polder MmD:BLBtnlG. (Cooceaaie tot vervenen.
bedijken en droogmaken). . . . . . . .
POLDER. Nmuw.x:oop. (Decreet provinciaal

23

Juli

1622.

6

Juli

180'

be-

stuur van Holla.nd). . . . . . . . . . .
Polder OuDIlNDIJIC. (Concessie tot vervenen,
bedijken en droogmaken) .
PAI.ENSTBINSCRB POLDD • . . . . . . .
RtJNSA11!J.WOUDSCHB

POLDBIt..

6 Maart 172.7
9

Juni 1719

4

Juli

(Octrooi tot

vervenen. bedijken en droogmaken) .

1797

59

Jaar van:
octrooi van
droogma.king

.J
.-.-... t.-; ..
~~&-g

UnmNDENSCHB DR.OOGJ,lA,.I..B&J}. (Behoort tot
den Uiteiadeosche- en Midde1polder en de

daarin gelegen Uiteindemche Droogmakerij.)
(Concessie tot vervenen, bedijken en droogmaken)
.
VBBNDBIU"OLDBIl .

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

• .

4

Juli

1797

1818
1834

1 Oct. 1792.

VBR.EENIGDE BLOlCLANDSCHB EN KOllTBl\.AA.R-

SCHllPOLD••

(Md.

n

en ID). . . . . . .

Polder

VmIlA.WlSACHT. (Octrooi tot vervenen.
bedijken en droogma.ken). . . . . . • .

IJ

JlLD..

1736

1736-1744
na

ïnbIUk

weder droog-

gemaakt in
1767-1768.
Polder VIlOUWGBUT (Octrooi tot vervenen.

bedijken en droogmaken). . . . . . . .
V8.lJBHOBPSCHB VEEN- EN DIlOOGKAIUJ}

(Ligt in den polder Sluipwijk) . . . . . .
RcgIcment van vervening, bedijking en droogmaking
.

gewijzigd bij llcsIuit van Gcd. St>.ten •
WBBJU.ANmUIOLDBB. (Behoort tot den Vaae-.
en Wcerlanetpolder) (Conccuie tot ver-

60

K. B. II Dec.
18,.9. N°. ,.6.
K. B. 'l Juli
1864. N°. 46.
K. B. 4 Mazrt
189'. N°. 8.
Maart 1897
2.6 Febr. 1934

'0

Jaar van:
octrooi van
dtoogmiling
venen, bedijken en droogmakeo van c:eo
gede<he
74 ba.)
.

sr-

W ASSENAA1lSCHB

POLDBR. • • • • .

• • .

•

ZoBTElUlEB1lSCHB MIwtPoLDBR. • • • • • •

2'.oBrEllJaEJ.s OP Nmcw DI.OOGGEMA~

IC. B. 2.0 Dec.
1874. N°. 30.
K. B. I I Maart
1886. N°. ,.
2.4 Juni 1666
Maart 1614

I'

POLDEIl. • • • • • • • • • • •

SClnELAND
30 Juni 1700 en
14 Dec. 1701

BJNNENWEGSCHB POLDBR ••

DROOGGEWAAItTB

POLDBIlS

VAN

BLBISWIJK:

EN EEN GED.EELTB VAN Hn.1.EGBllSBEJlG.

EENoJlAGTSJIOLDEJt. • • • • • • • • • • • •

t4

Jan. '769

2.1 Jan. 17'2.

Polder EssE, GANSDOllP EN BLAAJlDOllP.
Het octrooi tot vervening is verleend 3I Mei
180' en ve.mieuwd bij K. B. van 4 Sept.
184" Van den polder werd een klein
gedeelte vecvc:eod. Het vervc:eode gedeelte
behoort thans tot den Prins A1elllltldetpolder.
G~INJmU)B

DB

POLD8llS IN CMBLLB AAN

IJSSBt.

Het octrooi tot vervening is verleend 4 Sept.
t841' Nadat een Itkin gedeelte verveend
was. ia de onde.meming gestaakt. Het
verveende gedeelte behoort thans tot den
Prins A]ezanderpolder.
PoLDEIl DB 110 MoRGEN • • • • • • • • •

, Aug. ITI2.

PoLDU DB HONDElU) MoRGEN OP WILDB

VB8NBN (onderdeel van den polder de
Wilde Veenen) . . . . . . . . . . . . .

8 Oct. ,6.46

I

droo
Itin
gma g

Jaar _:

-g

=~g I-droo---:-°gmaltln
--.
Polder DB HOND1UlDVES&TIG MoRGEN (onder·
dce1 _ den polder de Wilde Veenen) . .
PaINs A1.BxANDBUOLDU. . . . . . . . .
Deze droogmakerij ia OllUtun uit de p!asIen,
vroeger bekend onder den naam _ Plauen
In Sehicland beoosten Rotterdam. De
cIroogmaItIng ia g<schied voor gemeenschappelijke rekening van Rijk en Provincie.
Op de Staatabegrootlng voor 186.4 werden
hiervoor voor het eent door het Rijk
gelden uitgetrokltea, terwijl de Provinciale
Staten In 186, bea10tcn tot bet aangun
ecner lecnIng tot bestrijding der droogmaltingskooten.

Met de beringing werd. in 1867 een aanvang
gemaakt. In 1868 Itwom de zuidelijke ringdijk met de ringvaart cri bet afvoerkanaal
gereed en In 1869 de zuid-westelijke en
noordelijke ringdijk en de stoomgemalen.
Den .,.Augwtus 1869 werd met de afmaling
der pIauen hegooncn.
De cIroogtnaJtIng ia tot stand gebracht met
behulp _

, hcnedcnatoomgemalen. elk

van ,6 PL, l!bl met twee vjjze1s, de beide
andere elk met twee centrifugaalpompen.
Deze brachten het water op een tusschen·
boettm ol ringvaart, met een oppervlakte
van 14 ha.. vanwur bet door een bovco.stoomgemaal van 12.0 pk. met twee zuig.
co. perspompen op de Nieuwe Maas werd
gebracht.
De cIroogmaItIng was In 1874 voltooid.

62

27

!4~

1716

1779

~

'869-'874

Jaar van:
octrooi van
dtoogmaking

Polder

SCHIEBROEJ:..

• .

.

• • • • • •

1'wBEMANSPOLDEll. • • • • • .

Drooggemaakte polders

• • .

1 Aug. 1772.

•

ZEsTI8N'HOVEN'

13 ~ei 112.1

1134 gttecd

2j Aug. 1786

1786
18j6-18j9

BH

OuDBNDtJJ:., DROOG),,(.,\QJ.JJ RtJS EN DAAL
~~~LD~ • • • • • • • • • • . • •

Deze droogmakerij is ontstaan uit de groote
watervlaktCy die bekend was onder den naam
van Zcvenhuische-- of Zuidplas van Schieland. Reeds in de ISde eeuw wuden plannen
tot dtoogmaking opgemaakt en vcnchillcnde
octrooien daartoe ver.Ieend.
In 182.1 werd tot droogmaking voor rekening
van bet Rijk besloten.
De bedijking, in 182.S aangevangen, was in
1830 voltooid. De werken werden in IS30
gestlakt. In t8jj weeden zij wedee knu:htig
hemLt met bet plaatsen dee bemaling&weelrtuiged. In 18j6 lwI de eento afmoling
plaats.
De droogmaking is tot stand gekomen met
behulp van 18 vijzelmolens, die het watet
op de ringvaart, 12. scbepradmoleoa. die het
water op den boogen boezem en 2. vijzdstoomgemalen. die elbu het water onder
de ringvaart door toemaalden en op den
hoogen boezem brachten.
De eente bezuiing had plaats in I839'

AMSTELLAND.
Poldee ZBv1lNHoV2<N. (Decteet provinciaal bestuur van Holland). '. . . . . . . . . .

j

I~g

2.9 Dec. 1796

HOOFDSTUK IV
GROOTE RIVIEREN EN ZEEARMEN.
Het net van benedenrivieren en zeearmen, dat het zuidelijk
gedeelte van de provincie Zuidholland doorsnijdt, heeft in den
loop der eeuwen belangrijke wijzigingen ondergaan.
In het begin onzer jaartelling drong, ter plaatse van de
tegenwoordige Brielsehe Ma2s, een breed zeegat ons land
binnen. Het grootste gedeelte van het Rijn- en Ma2swater
werd hier naar zee afgevoerd.
In latere jaren werd deze breede zeeboezem met inbegrip
van de tegenwoordige Oude-Ma2s "Die Maeze" genoemd.
Een tak hiervan, ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige
Nieuwe Ma2s en Noord, droeg den naam van "Die Merwe".
Als gevolg van den Sint-Elisabethsvloed in '421 vond een
ingrijpende wijziging plaats in den loop der benedenrivieren.
Het Rijn- en Ma2swater, dat aanvankelijk grootendeels langs
Vlaardingen stroomde, verkreeg door het ontstaan van de
Biesboseh een uitweg naar de meer zuidelijk gelegen zeegaten
en zoo naar zee. Na '42' stroomde alleen het Lekwater,
vormende sleehts ongeveer ~ deel van de vroegere hoeveelhied water, door den rivierarm, die later Nieuwe Ma2s genoemd werd, zeewaarts.
Door de vorming van zandbanken, waaruit het tegenwoordige eiland Rozenburg is ontstaan, werd de breede zeearm
tussehen Maassluis aan den reehteroever en Brielle aan den
linkeroever tot twee betrekkelijk smalle, nagenoeg evenwijdig
loopende rivieren teruggebracht. De noordelijkste, die "Seheur"
werd genoemd, verzandde gaandeweg. De zuidelijkste behield
den naam "Maeze".

Daar ook het Brielsche zeegat door verzandiog steeds
mioder geschikt werd voor de groote zeevaart, werd de vaart
op Rotterdam steeds moeilijker. In het begin der 18de eeuw
was de groote zeevaart van Rotterdam genoodzaakt door het
Goereesche Gat naar zee te gaan.
Eerst in het begin der 18de eeuw kteeg Rotterdam een
beteren vaarweg naar zee door den aanleg van het Kanaal
van Voorne in de jaren 18'7-18'9'
Reeds spoedig na het tot stand komen van dit kaoaal bleek
ook dit niet voldoende te zijn.
Door het gaandeweg grooter worden der zeeschepen, door
de opkomst van de stoomvaart en door de concurrentie van
Antwerpen, Hamburg en Bremen werd dringende behoefte gevoeld aan een ruïnIeren zeevaartweg naar Rotterdam. Dit
leidde tot de Wet van '4 Januari 1863, waarbij werd besloten
tot aanleg van den Ni.uwen Rott.rdamJçhen Wat."".g.
Het plan, opgemaakt door den Ingenieur P. CALAND, omvatte in hoofdzaak:
1°.

het doorgraven van den Hoek van Holland;

,0. het maken van twee hoofden aan den mond van den
Waterweg in zee;
30.

het vormen van een regelmatig rivierbed in het Scheur;

4°.

het afdammen van den benedenmond van het Scheur;

jO.

het normaliseeren van de rivier van Krimpen tot in zee.

Begonnen werd met uitbaggering van Nieuwe Maas en
Scheur. De Doorgraving met de zeehoofden kwam in 1868
tot stand. De afdamming van het Scheur werd in 1871 voltooid.
In de volgende jaren is tot op heden de Rotterdamsche
Waterweg steeds verbeterd en onderhouden naar de eischen
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des tijds, zoodat de grootste zeeschepen Rotterdam kunnen
bereiken.
Ook aan verbetering van andere riviertakken en zeearmen
zijn de laatste jaren groote bedragen besteed.
Ten behoeve van de tweede havenstad in dit gebied, Dordrecht, werd bij de Wet van 16 April '9'8 besloten tot uitvoering van de noodige werken voor het maken van een
waterweg van de zeehaven bij deze stad langs de Oude Maas
naar den Rotterdamschen Waterweg. Tot betere verbinding
van de Zeehaven met de OUlk Moo.s werd de Krabbegelll gemaakt, terwijl de Wutgelll werd aangelegd ter betere verbinding
van de Oude Maas met den Rotterdamschen Waterweg naar zee.
Ten behoeve van de scheepvaart op de rivier de Noord werd
in '9" begonnen met de verbreeding van de rivier van 100 m
tot 100 m, welke verbreeding in '918 werd voltooid.
Door de gunstige ligging als uitmondingen van goed bevaarbare rivieren met een uitgestrekt achterland vormen de zeearmen en benedenrivieren thans een van de belangrijkste Jçbeepvaartçentra van Europa, zoowel voor de Rijn- en binnenvaart
als voor de zeevaart.
Niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor de waterafvoer hebben ze groote beteekenis. Al het water van de Maas
en de Rijn, behalve wat van deze laatste rivier langs de Geldersche Ijssel gaat, vindt hier zijn weg naar zee.
Door de getijdewerking is de stroomrichting zeer veranderlijk
en samengesteld. Het tijverschil is bij normale afvoer van de
rivieren stroomopwaarts ongeveer merkbaar op de Lek tot
Culemborg, op de Waal tot Sint-Andries en op de Maas
tot Lith.
Bij vallend tij wordt het Lekwater met het binnengekomen
vloedwater afgevoerd langs Nieuwe Maas en Rotterdamschen
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Waterweg. Het water van Waal en Boven-Merwede stroomt
af langs Nieuwe Merwede en Beneden-Merwede.
Zeer globaal kan worden aangenomen dat van de Rijntakken
bij vallend tfj de Nieuwe Merwede 3/l à l/9 deel van de BovenMerwede afvoert; de Noord 2/7 van de Beneden-Merwede;
de Oude Maas te Dordrecht l/7 van de Beneden-Merwede
de Oude Maas beneden Dordrecht en de Dordtsche Kil ieder
de helft van de Oude Maas te Dordrecht; het Spui 1/3 van de
Oude Maas bij Goïdschalxoord; de Westgeul bijna de helft
van de Oude Maas bij Spijkenisse en de Botlek ruim de helft
van de Oude Maas bij Spijkenisse.
Het Maaswater stroomt, sedert het gereedkomen van den
Nieuwen Maasmond in 19°4, uitsluitend via den Amer op
het Hollandsch Diep.
Bij vallend tij wordt zeer globaal 2/3 deel van het water
van het Hollandsch Diep, dat is het water van Dordsche Kil,
Nieuwe-Merwede en Amer en het binnengekomen vloedwater,
afgevoerd door het Haringvliet naar zee en 1/3 deel door het
He1legat naar het Volkerak. De afvoer door het Hellegat is
grootendeels binnengekomen vloedwater.
De Groote Rivieren zijn alle in beheer bij het Rijk. Op de
Waal en de Lek is de Rijnvaartacte van toepassing.
HOOFDSTUK V

KANALEN, HAVENS EN STROOMENDE
WATEREN
AARKANAAL

Dit kanaal loopt van den Rijn te Gouwsluis, langs Aardam
naar het Amstel-Drechtkanaal bezuiden de Tolhuissluis.
. Het is boezemwater van Rijnland en vormt een onderdeel
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van een der vaarwegen van Amsterdam naar Rotterdam
(Amstel-Gouwevaart).
De lengte bedraagt Il,1 km. De breedte is minstens z6 m,
in den bodem I l m en meer. De diepte bedraagt van den Rijn
tot Aardam 3,10 m; van Aardam tot de Kattenbrug Z,70 m
en van de Kattenbrug tot de Tolhuissluis minstens Z,40 m
onder den normalen waterstand van Rijnlandsboezem, welke
0,60 m onder N.A.P. bedraagt.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de provincie.
Het kanaal is ontstaan door vergraving van de vroegere
rivier de Aar, welke uit de plassen, rbans ingenomen door den
polder Nieuwkoop, naar den Rijn in Alphen aan den Rijn liep.
Van deze Oude Aar bestaat nog het gedeelte van de westgrens
van den polder Nieuwkoop tot het Aarkanaal even benoorden
Papeveer als Kromme Aar, het tegenwoordige Aarkanaal van
dit punt tot aan de Scheeve ]aagbrug en vandaar de Kromme
Aar en Korte Aar tot den Rijn te Alphen aan den Rijn. Nieuw
gegraven zijn het vak van de Drecht tot even benoorden
. Papeveer en het vak Scheeve ]aagbrug tot den Rijn bij Gouwsluis.
V66r I 8z l mochten door het kanaal geen koopmansgoederen
worden vervoerd.

DELFSHAVENSCHE SCIllE
Deze loopt van de Delftsche Schie te Overschie naar de
Aelbrechtssluis te Delfshaven.
In den Schiemond aan de Nieuwe Maas bevinden zich achter
elkaar twee schutsluizen n.l. de Ruigeplaatsluis (de zuidelijkste),
welke eerst gesloten wordt bij een waterstand hooger dan
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1,00 m
N.A.P. en de Aelbrechtssluis (de noordelijkste),
welke sedert de openstelling van de Parksluizen nier meer
bediend wordt.
Benoorden de Aelbrechtssluis'heeft de Delfshavensche Schïe
door de Coolhaven, de Parksluizen en de Parkhaven scheepvaartverbincling met de Nieuwe Maas.
De De1fshavensche Schïe is boezemwater van DelfIand, heeft
een lengte van 3,9 km, een breedte van 2j m met plaatselijke
verbreeclingen tot 8j m en een diepte van 3.40 m -N.A.P.
over minstens 12 m bodembreedte. De normale waterstand
is 0,40 m - N.A.P.
De vaart is in beheer en onderhoud bij de gemeente Rotterdam.
In 1389 kreeg de stad Delft van den Landsheer vergunning
voor den aanleg van de Delfshavensche Schïe.

DELFfSCHE SCHIE
Deze vaart, ook wel Schïe genaamd, loopr van de Kolk
te Delft, als voortzetting van het Rijn-Schïekanaal, naar het
vertakkingspunt van Schïedarnsche Schie en Delfshavensche
Schïe te Overschïe.
De vaart is boezemwater van Delfland.
De lengte bedraagt met inbegrip van de Kolk te Delft
8,8 km. De breedte wisselt van 20 m tot 40 m. De diepte is
3.20 m - N.A.P. over minstens 12 m bodembreedte. De
normale waterstand is 0.40 m - N.A.P.
De Delftsche Schïe is in beheer en onderhoud bij de gemeente
Delft.
Reeds vóór 1299 werd de Schïe als vaarwater gebruikt.

DRECHT
Deze loopt van de Oude wetering naar het vereenigingspunt
van het Aarkanaal met het Amstel-Drechtkanaal, bezuiden
de Tolhuissluis.
De vaart is boezemwater van Rijnland.
De lengte bedraagt 6,7 km. De breedte is zeer ongelijk en
wisselt van I l m tot lom. De diepte is minstens 1, lom N.A.P. De normale waterstand is 0,60 m - N.A.P.
De vaart is in beheer bij de gemeente Leimuiden.
De Drecht was oorspronkelijk een riviertje.

GEKANALISEERDE HOLLANDSCHE IJSSEL
Deze gekanaliseerde rivier begint bij de Lek nabij het Klaphek, ongeveer 1 km beneden Vreeswijk en is hiervan gescheiden
door den IJsseldam, waarin een inlaatsluis.
Ze loopt langs IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Haastrecht naar de Waaiersluis beoosten Gouda, waardoor ze van
den open HoIlandsche-IJssel is afgesloten.
Door een ,,, km lang kanaal, Doorslag genaamd, bestaat
verbinding met den Vaartsche-Rijn.
Het gedeelte IJssel van het Klaphek tot den Doorslag
wordt Kromme Ijssel genoemd en is van geringe afmetingen.
Van den Doorslag tot de Waaiersluis bedraagt de lengte
30 km en de breedte '4 m tot 11 Ol, in den bodem 6 m tot 8 m.
De diepte is ongeveer 1.70 m -N.A.P. bij den Doorslag en
neemt toe tot ongeveer 1,70 m - N.A.P. bij de Waaiersluis.
Bij de Waaiersluis wordt de waterstand zooveel mogelijk
op 0,33 m
N.A.P. gehouden; 's winters 0,10 m hooger.
Laagste stand ongeveer 0,10 m - N.A.P.
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Hoogste stand oogeveer I,Ij m
N.A.P.
De Gekanaliseerde Hollandsche-IJssel ontvangt het water
van een gebied van 14090 ha, dat door de Waaiersluis beoosten
Gouda op natuurlijke wijze geloosd wordt. In deze oppervlakte
is begrepen het gebied van den Vlistboezem.
De Gekanaliseerde Hollandsche-IJsse1 met den Doorslag
zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk. De Kromme Ijssel
is in beheer bij het waterschap "de Enge Ijssel".
De Hollandsche-IJssel was vroeger een vrij afstroomend
vaarwater. Reeds in u8j werd de rivier van de Lek door den
IJsseldam afgesloten. In het midden der ude eeuw werd
ze in verbinding gebracht met den Vaartsche-Rijn. Eerst
in I8B en volgende jaren werd de rivier genormaliseerd en
in 1860 door een dam met Waaiersluis boven Gouda afgesloten.
GOUWE
Deze vaart loopt van den Oude-Rijn te Gouwsluis langs
Boskoop en Waddinxveen naar den Hollandsche-IJssel bij
Gouda.
Te Gouwesluis kan de Gouwe door een keersluis van den
Rijn worden afgesloten.
Op een afstand van j 00 m ten zuiden van de spoorbrug
van de Gouwe bij Gouda takt een kanaal af, dat door de
Julianasluis verbinding geeft met den Hollandsche-IJssel.
Bij het binnenkomen van Gouda splitst de Gouwe zich in
twee takken. De westelijke, genaamd de Turfsingelgracht,
geeft door de Mallegatsluis verbinding met den HollandscheIjssel, de oostelijke, genaamd Binnen-Gouwe, geeft voor
kleine vaartuigen door de Donkere sluis en de IJsselhavensluis
verbinding met genoemde rivier.
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De Gouwe is een van de voornaamste boezemwateren van
Rijnland.
Als scheepvaarrweg vormt ze een onderdeel van de vaarwegen van Amsterdam naar Rotterdam (Schinkel-GouweVllart en Amstel-Gouwevaart).
De lengte vanaf den Rijn tot de Julianasluis bedraagt 15 km.
De breedte wisselt van z 3 m tot 36 m, die van het verbindingskanaal naar de Julianasluis bedraagt 50 00, de bodembreedte
is 15 00 en meer. De diepte is 3,70 00 onder den normalen
waterstand van Rijnlandsboezem, welke 0,60 00 onder N.A.P.
bedraagt.
De Vllart is in beheer en onderhoud bij de provincie.
In de middeleeuwen was de Gouwe reeds een bekend
vaarwater; te Gouda werd tol geheven. In 1895 kwam de
Gouwe in beheer en onderhoud bij de provincie, die de Vllart
als onderdeel van de Schinkel-GouweVllart belangrijk verbeterde.
GRECHT
De Grecht loopt van den Oude-Rijn, 1,5 km bewesten
Woerden, naar de Kromme Mijdrecht, onmiddellijk benoorden
het Woerdensche verlaat en vormt met deze een scheepVllartverbinding van den Oude-Rijn met het Amstel-Drechtkanaal.
Beide volgen gedeeltelijk de grens tusschen de provinciën
Zuidholland en Utrecht en liggen overigens grootendeels in
Utrecht.
De Grecht is boezemwater van Woerden.
Aan het zuideinde ligt een keersluis in den Lagen Rijndijk;
aan het noordeinde bevindt zich een schutsluis, het Woerdensche verlaat, welke de scheiding vormt tusschen 'Woerdens
boezem en Amstellands boezem.
7z

De vaart is lang 8,1 km, breed 11 m tot 16 mendiep 2,17 mN.A.P. De normale waterslllnd is 0,47 m - N.A.P.
De Grecht is in beheer bij het grootwaterschap van Woerden,
het Woerdensche verlaat bij de gemeente Woerden.
HAAGVLIET, HAAGSCHE GRACHTEN, VERVERSClllNGSKANAAL EN SCHEVENINGSCHE KANAAL

De Haagvliet loopt van het Rijn-Schiekanaal bezuiden
Voorburg, tegenover Drievliet, tot de brug bij het Rijswijksche
plein te 's-Gravenhage, met als VOOrt2etting het Zieke.
Het Zieke staat door de zuidelijke en westelijke Singelgrachten in verbinding met het Ververschingskanaal en door
de Zuidoostsingelgracht met het Scheveningsche kanaal.
Alle bovengenoemde wateren zijn boezemwateren van
DelBand. De normale waterslllnd is 0,40 m - N.A.P.
DB HAAGVLmT heeft een lengte van 2,4 km. De breedte
is 27 m (in den bodem 16 m), de diepte 2,80 m - D.P.
HET ZmKB EN DB SINGBLGRACHTBN behooren tot het
Sllldswater van 's-Gravenhage. De diepte is 1,80 m - D.P.
Door een vaarboom in den Haagvliet nabij de gasfabriek is
de vaardiepte der Haagsche grachten beperkt tot 1,41 m - D.P.
HET VBRVERSCHINGSKANAAL (Afvoerkanaal) loopt van de
westelijke singelgracht naar Scheveningen. Het is gegraven
ten behoeve van de waterverversching van de grachten van
's-Gravenhage en Delft en doet tevens in belangrijke mate
dienst voor de uitwatering van Del.Bands boezem. Het kanaal
is te Scheveningen door een uitwateringssluis van de Noordzee
afgesloten. Op 1600 m ten zuidoosten van deze sluis ligt in
het Ververschingskanaal een schutsluis. Het kanaalgedeelte
tusschen beide sluizen wordt soms tot l,jO m
D.P. opgezet,
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om door krachtig spuien de buitengeul op diepte te houden.
De schutsluis staat echter meestal open.
Het Ververschingskanaal staat in verbinding met de .de
Visschershaven te Scheveningen door een schutsluis, gelegen
ten tuidoosten van de uitwateringssluis. De .de Visschershaven staat in open verbinding met de Iste Visschershaven,
de Voorhaven en de Buitenhaven van Scheveuingen.
De lengte van het kanaal van de westelijke Singelgracht
tot de uitwateringssluis te Scheveningen bedraagt 3.3 km,
tot aan het uiteinde der dammen in de Noordtee 3,8 km,
de bodembreedte is 10 m, de diepte .,., m - D.P.
Het kanaal is in het jaar 1887 door de gemeente 's-Gravenhage gegraven.
HET SCHBVENINGSCHE KANAAL loopt van de Zuidoostsingelgracht naar de Seinpost te Scheveuingen.
De lengte bedraagt 4,' km, de breedte ongeveer I' m.
De diepte is 1,80 m - D.P.
Alle bovengenoemde wateren zijn in beheer en onderhoud
bij de gemeente 's-Gravenhage, met uitzondering van de
Visschershavens, de Voorhaven en de Buitenhaven te Scheveuingen, die in beheer zijn bij het Rijk en met uitzondering
van het gedeelte van de Haagvliet, dat buiten de gemeente
's-Gravenhage gelegen is en in beheer is bij de provincie.

HAVEN VAN DIRKSLAND
De haven is gelegen op het eiland Goeree-Overflakkee en
vormt een verbinding tusschen Dirksland en het Haringvliet.
Ze dient zoowel voor de afwatering als voor de scheepvaart
en bestaat uit een binnenhaven en een buitenhaven.
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De binnenhaven vormt de boezem van het waterschap
de Gemeene Uitwatering van Dirksland en dient voor afwatering van de omliggende polders. Door spuien met de
schut- en uitwateringssluis Sas van Dirksland, die de verbinding vormt tusschen binnen- en buitenhaven, vloeit het
boezemwater verder naar het Haringvliet af.
De binnenhaven is lang 4 km, de breedte wisselt van 'l
tot 30 In, in den bodem minstens l In, de diepte is 2,20 m
onder kanaalpeil. K.P. is 0,4l m + ,N.A.P.
De buitenhaven is lang I,l km. Bij M.E. staat bij de invaart
van de buitenhaven ongeveer I m water.
De haven is in beheer bij het waterschap De Gemeene
Uitwatering van Dirksland.
HAVENS VAN MIDDELHARNIS EN SOMMELSDI]K
Deze havens zijn op het eiland Goeree-Overflakkee gelegen
en vormen een verbinding van Sommelsdijk en Middelharnis
met het Haringvliet. Ze dienen zoowel voor de afwatering
als voor de scheepvaart.
De haven van Middelharnis bestaat uit een buitenhaven en
een binnenhaven.
De binnenhaven vormt met de haven van Sommelsdijk
één boezem, waarop de omliggende polders hun water loozen.
Door spuien met de schut- en uitwateringssluis, het Middelharnische Sas, wordt het boezemwater via de buitenhaven
verder naar het Haringvliet afgevoerd.
De binnenhaven is lang 2,3 km, breed 22 m tot 2 l In, in
den bodem 8 m en diep ongeveer 3 m onder boaalpW.. K.P.
is 0,72 m
N.A.P. Bij spuien kan de waterstanq aanzienlijk
dalen.
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De buitenhaven geeft toegang tot de oostelijk van de schuten uitwateringssluis gelegen tramweghaven.
De buitenhaven is 0,5 km lang, heeft een breedte van 40 m
tot 65 m en een diepte van ",60 m - N.A.P., bij de schutsluis
3,50 m - N.A.P.
De haven van Sommelsdijk loopt van Sommelsdijk naar de
haven van Middelharnis. De lengte bedraagt 1,3 km, de
breedte I 5 m met verbreedingen tot 70 m, in den bodem
minstens 3 m en de diepte ruim 1,70 m onder kanaalpeil. K.P.
is 0,72 m
N.A.P.
De buitenhaven en tramweghaven van Middelharnis zijn in
beheer en onderhoud bij het Rijk; de schutsluis en binnenhaven
van Middelharnis zijn in beheer bij de gemeente Middelharnis
en in onderhoud bij de provincie; de haven van Sommelsdijk
is in beheer en onderhoud bij de betreffende gemeente.
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HEIMANSWETERING, BRAASSEMERMEER,
OUDEWETERING
(VAART VAN

DEN

RIJN

BIJ

's MOLBNAARSBRUG

NAAR

DB

RINGVAART VAN DB IiAAR.r.EM:MBRMBBR BIJ OUDBWBTBRING.)

Van den Rijn af bestaat de vaart achtereenvolgens uit de
Heimanswetering, het Paddegat, de geul door het Braassemermeer en de Oude-Wetering. Het gedeelte van de Heimanswetering, gelegen in de gemeente Woubrugge, wordt ook
wel Woudwetering genoemd. Het Paddegat is een uitlooper
van het Braassemermeer.
De vaart is boezemwater van Rijnland en vormt een onderdeel van een der waterwegen van Amsterdam naar Rotterdam
(Schinkel-Gouwevaart).
De lengte bedraagt· 9,3 km. De breedte wisselt van 20 m
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tot 100 m en meer. De diepte is minstens ',40 m onder den
normalen waterstand van RijnJandsboezem, welke 0,60 m N.A.P. bedtaagt.
De vaart is in beheer en onderhoud bij de provincie.
Braassemermeer en Oude-Wetering behooren tot de Vroonwateren, deze waren in den grafelijken tijd de wateren, poelen
en plassen noordoostelijk van Leiden, waartoe de tegenwoordige Kagerplassen en het vroegere Haarlemmermeer
behoorden.

KANAAL DOOR VOORNE
Dit kanaal doorsnijdt het eiland Voome en Putten van de
Bóelsche Maas te Nieuwesluis naar het Haóngvliet te Hellevoetsluis.
Het is een scheepvaartkanaal, doch dient tevens voor de
afwatering van eeuige aangrenzende polders.
Aan beide einden, te Nieuwesluis en Hellevoetsluis, bevindt
zich een schutsluis met voorhaven.
De lengte bedtaagt ruim 10, l km, tusschen de sluizen
ruim 9,6 km. De breedte tusschen de óetbeplanting is 34 m,
in den bodem 10 m, met verbreedingen tot 70 m. De diepte
is j,lO m onder kanaalpeil. Als kanaalpeil wordt 0,'0 m N.A.P. aangehouden. De waterstand schommdt echter tusschen
0, lom boven en 0,70 m onder kanaalpeil .
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij het Rijk.
Het kanaal werd in de jaren 18'7-18'9 gegraven.

KANAAL VAN STEENBNHOEK
Dit kanaal loopt van de Linge te Gotinchem naar de BenedenMerwede te Hardinxvdd. Het kruist het pand van het Merwede77

kanaal tusschen de sluis aan de Algemeene begraafplaats en
de Groote Merwedesluis bewesten Gorinchem en ligt hiermede
gemeen.
Het kanaal doet voornamelijk dienst als uitwateringskanaal.
Door de Steenenhoeksche kanaalsluis te Gorinchem ontvangt
het kanaal het water van de Linge en door de schutsluis aan
de Algemeene begraafplaats water van het Merwedekanaal
(Zederikboezem). Ingevolge de conventie van ZI Maart 1819,
aangegaan tusschen de Commissie van aanleg van het Kanaal
van Steenenhoek en dijkgraaf en hoogheemraden van de
Alblasserwaard en watergraaf en heemraden van het waterschap
van de Overwaard wordt de Steenenhoeksche kanaalsluis te
Gorinchem gesloten, indien aldaar een stand is bereikt van
Z,44 m
N.A.P. Er mag dan slechts zooveel water van de
Linge op het kanaal van Steenenhoek worden gelaten als te
Sreenenhoek kan worden geloosd.
Bij onvoldoende natuurlijke loozing door de schut- en
uitwateringssluis te Steenenhoek kan het kanaal worden bemalen door het in 186,/66 gebouwde schepradstoomgemaal,
dat ongeveer
à zo m' water per seconde kan verzetten.
De lengte van het kanaal bedraagt 9,3 km, de breedte ruim
60 m, de diepte 1,8, m - N.A.P. Een vast kanaalpeil bestaat
niet. De normale waterstand is gewoonlijk ongeveer 0,80 m
N.A.P.
De gezamenlijke oppervlakte van de op het uitwateringskanaalloozende gebieden van de Linge en den Zederikboezem
is ongeveer 7 I 000 ha.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij het waterschap
De Linge-uitwatering.
Met den aanleg van het kanaal werd in 1818 van Staatswege
een aanvang gemaakt. Het werd in 18 I 9 voltooid.
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KROMME MIJDRECHT

Deze loppt van de Grecht, benoorden het Woerdensche
verlaat, naar het Amstel-Drechtkanaal bij Uithoorn en vormt
met de Grecht een scheepvaarrverbinding van den Oude-Rijn
met het Amstel-Drecbtk.oaal
De vaart, die behoort tot de boezemwateren van Amstellancl,
vormt gedeeltelijk de grens tusschen de provinciën Zuidholland
en Utrecht en ligt verder geheel in Utrecht.
De lengte bedraagt 10,8 km, de breedte 20 m en meer en
de diepte 2,30 m tot 2,lo m - N.A.P. De nonna.le waterstand
is 0,40 m - N.A.P.
De vaart is in beheer bij het hoogheemraadschap van
Amstelland.
De Kromme Mijdrecht was vroeger een riviertje.
LAAKHAVEN EN HAVENKANAAL

De T••khaven takt op 1,8 km westelijk van de Haagvliet
uit het Rijn-Schiekanaal af. Ze vormt het centrum van het
eigenlijke havengebied van 's-Gravenhage.
Door het in '93' in gebruik gestelde L•• kkaoaal staat de
r..akbaven in verbinding met de Loosduinsche vaart en verder
met de overige wateren in het West1and.
De Laakhaven en het I •• kkanaal zijn beide boezemwateren
van Delfland. De normale waterstand is 0,40 m - N.A.P.
De lengte van de Laakhaven bedraagt 1,9 km, de breedte
40 m, de diepte 2,80 m - D.P.
De lengte van het I ••kkaoa.1 is 3,2 km. De breedte bij de
T••kbaven 40 m, verminderd tot 18 m nabij de Loosduinsche
vaart. De diepte is 2,80 m - D.P., nabij de Loosduinsche
vaart 1,90 m - D.P.
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De I •• kb'ven en het Laakkanaal zijn beide in beheer en
onderhoud bij de gemeente 's-Gravenhage.

LEIDSCHE VAART
Deze loopt van het Braassemermeer naar het Aarkanaal
benoorden Aarclam. De vaart is boezemwater van Rijnland.
De lengte bedraagt 4,3 km, de breedte 1 l m tot 3l m en
de diepte minstens 2,Ol m - N.A.P. De normale waterstand
is 0,60 m - N.A.P.
De vaart is in beheer bij Rijnland.

LINGE
De Linge ontstaat in het bovengedeelte der Over-Betuwe
onder Doornenburg aan de binnenzijde van den linker bandijk.
van het Pannerdenseh kanaal. Zij stroomt vandaar westwaarts
door het gebied, gelegen tussehen den Neder-Rijn en de Lek
eenerzijds, en de Waal anderzijds, naar Gorinehem.
De Linge splitst zich ten oosten van Bemmel in twee watergangen, waarvan de noordelijke Rijnwetering en de zuidelijke
Waalwetering heet. Deze weteringen loopen eenige malen
over korten afstand samen en vereenigen zieh voorgoed ten
noordoosten van Oehten.
De rivier neemt de volgende zijtakken op: noordelijk van
Tiel de Doode Linge, bezuiden Buren bij de Klomp de Korne,
beneden Trieht de Bissehopsgraaf en beneden Enspijk de
Boutensteinsehe Wetering.
De Linge is van groote beteekenis voor den afvoer van
het water van het uitgestrekte gebied, waar ze doorstroomt.
Het gedeelte beneden den mond van de Korne is bovendien
van eenig belang voor de scheepvaart. Door de schutsluis
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aan den Arkelsche dam en door de Oude Merwedesluis
bestaat scheepvaartverbinding met het Zederikkanaal en de
Merwede.
De Linge loost haar water bijna uitsluitend door het in
1819 gereedgekomen kanaal van SteenenhoeknaardeMerwede.
Ingevolge de conventie van 11 Maart 1819, aangegaan tusschen
de Commissie van aanleg van het Kanaal van Steenenhoek
en dijkgIaaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard en
watergIaaf en heemraden van het waterschap van de Overwaard wordt de Steenenhoeksche kanaalsluis te Gorinchem
gesloten, indien aldaar een stand is bereikt van 1,# m
N.A.P. Er mag dan slechts zooveel water van de Linge op
het kanaal van Steenenhoek worden gelaten als te Steenenhoek
kan worden geloosd.
Loozing te Gorinchem op de Merwede heeft een hoogst
enkele maal plaats op verzoek van het waterschap de Lingeuitwatezing, als na hevigen regenval door de polders in korten
tijd veel water op de Beneden-Linge wordt uitgeslagen.
Bij onvoldoende natuurlijke loozing kan het kanaal van
Steenenhoek worden bemalen door het in 1865/66 gebouwd
schepradstoomgemaal.
Het bovengedeelte van de Linge is onbedijkt. Bij Kapel
Avezaath vangt de noordelijke bekading en bij den Drurnpterdijk nabij Tiel vangt de zuidelijke bekading aan.
De totale lengte van de Linge van Doomenburg tot Steenenhoek, waarbij dus het 9,3 km lange kanaal van Steenenhoek,
dat feitelijk als een verlenging der Linge is te beschouwen,
daarbij is gerekend, bedraagt ongeveer 108 km. Van deze
108 km liggen ongeveer Sz km in Gelderland en 16 km in
Zuidholland. De breedte van de Linge van haar oorsprong
tot aan den mond van de Kome wisselt van 3 tot '3 m,

+

81

benedenwaarts van dit punt wisselt de breedte van 13 tot 60 m.
De minste diepte vanaf de Kome tot Asperen is 1,00 m N.A.P., vanaf Asperen tot Gorinchem 1,80 à 1,90 m - N.A.P.
De waterstanden in het riviergedeelte van Geldermalsen tot
Gorinchem wisselen van 0,10 m
tot ongeveer h78 m
N.A.P., de normale waterstand is ongeveer 0,80 m + N.A.P.
Boven Tiel is de Linge te beschouwen als een vrij stroomend
riviertje met een tamelijk Bauw verhang. Het benedengedeelte,
ter lengte van ongeveer 37 km, van Gorinchem tot Geldermalsen, vervult de rol van boezem, die bij geheel of gedeeltelijk
gestremde loozing te Steenenhoek dient tot berging van het
door de Boven-Linge aangevoerde en door de poldergemalen
opgemalen water. Het gedeelte van de Linge tusschen Tiel
en Geldermalsen vormt de overgang van de Boven-Linge
. naar de Beneden-Linge.
Het op de Linge afwaterend gebied omvat alle landen,
welke ten noorden begrensd worden door de bandijken van
Neder-Rijn en Lek, ten westen door den Bazel- en Zouwedijk
langs de Oude Zederik en den ArkeIschen dijk langs de Linge
tot Gorinchem, ten zuiden door de bandijken van Merwede
en Waal en ten oosten door de bandijken van Pannerdensch
kanaal en Neder-Rijn, met uitzondering van den polder
Herwijnen, welke direet op de Waal loost.
De totale oppervlakte van het stroomgebied is ongeveer
71 000 ha. Hierin is niet begrepen het ruim 2000' ha groote
winterbed van de Linge. Het oppervlak van den Lingeboezem
beneden Geldermalsen, met inbegrip van het kanaal van
Steenenhoek, bedraagt bij een waterstand van 1,00 m, 1,20 m,
1,40 m, 1,60 m, 1,80 m en 2,00 m
N.A.P. respectievelijk
190, Hl, 445> 4 8 5> 110 en 601 ha.
Op Zuidhollandsch gebied, d. i. beneden de sluizen bij

+
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Asperen, is de Linge in beheer en onderhoud bij het Rijk
(Watetstaat). Het kanaal van Steenenhoek is in beheer en
onderhoud bij het waterschap de Linge-uitwatering.
Vóór 1 792 loosde de Linge te Gorinchem vrij op de Merwede.
In de jaren '792 en '793 werd hij door den bouw van een
keersluis bij de Korenbrug afgesloten. Bij den aanleg van het
Zederikkanaal in 182j is de Korenbrugsluis tot waaiersluis
ingericht.
MAASSLUISSCHE TREKVAART
Deze vaart, ook Noordvliet genaamd, loopt van de Vlaardingervaart bij de V1aardingsche Schouw naar de Monstersche
sluis te Maassluis.
De vaart is boezemwater van De1Band.
Door de Monstersche sluis, die het buitenwater keert,
bestaat scheepvaarrverbinding met de haven van Maassluis
en verder door deze met den RotterdanIsche Waterweg.
De vaart is lang j,4 km, breed 8 m tot 2j m en diep 2,1 j m N.A.P. De normale waterstand is 0,40 m - N.A.P.
De Maassluissche Trekvaart is in zijn geheel in beheer bij
DelBand. De haven van Maassluis is, evenals het in de gemeente
Maassluis gelegen gedeelte van de Maassluissche Trekvaart,
in onderhoud bij die gemeente.
De vaart.werd in 1644 voor de scheepvaart geschikt gemaakt.
MERWEDEKANAAL
(gedeelte in Zuidholland)
Dit gedeelte van het Merwedekanaal loopt van de Lek te
Vianen naar de Merwede bewesten Gorinchem. Het kanaal
vormt een onderdeel van de verbinding van Amsterdam met
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de groote rivieren en dient tevens gedeeltelijk voor afwatering
van het doorsneden gebied.
Het kanaal is lang z3>7 km met een normale bodembreedte
van zo m en een diepte van 3, lom onder de aangenomen
lage waterstanden.
Door 3 schutsluizen is het kanaal in 4 vakken verdeeld.
Het ..rsl, vak loopt van de Lek tot de Groote of Nieuwe
schutsluis en vormt de Voorbaven van de sluizen. Bewesten
de Groote Sluis ligt een tweede schutsluis, de Wilhelminasluis.
De beide sluizen zijn niet voorzien van ebdeuren, zoodat
bij zeer lage Lekstanden het kanaalpand binnen de sluizen
gemeen ligt met de rivier, hetgeen meermalen voorkomt.
De Voorhaven heeft een lengte van 0,7 km, een bodembreedte van 70 m en meer en een diepte van z,z5 m - N.A.P.
Het ""..de vak strekt zich uit van de Groote sluis te Vianen
tot de schutsluis bij de Algemeene begraafplaats te Gorinchem.
Dit vormt met den zijtak naar Arkelsche Dam en met de
Oude Zederik, die van het Merwedekanaal te Meerkerk naar
de Lekdijk bij Ameide loopt, de Zederikboezem.
Door de schutsluis aan den Arkelsche Dam is scheepvaartverbinding met de Linge. Deze sluis staat meestal open.
De boezem loost op de Linge door de schut- en uitwateringssluis aan den Arkelsche Dam en op het kanaal van Steenenhoek
door de schutsluis bij de Algemeene begraafplaats te Gorinchem.
Bij onvoldoende natuurlijke loozing wordt de boezem afgemalen op de Linge door het stoomgemaal aan den Arkelsche
Dam. Bovendien is ter wegneming van het vermeerderde
waterbezwaar als gevolg van den aanleg van het Merwedekanaal een stoomgemaal te Ameide gesticht, dat de Oude
Zederik op de Lek kan afmalen.
Inlaten van water geschiedt in hoofdzaak van uit het kanaal

van Steenenhoek door de schutsluis bij de Algemeene begraafplaats, verder door die aan den Arkelsche Dam en in geringe
mate door die te Vianen.
Het maalpeil van den boezem is 1,413 m + A.P. overeenkomende met 1,193 m + N.A.P.
Dit kanaalpand van het Merwedekanaal heeft een lengte
van 2I,j km, een bodembreedte van 10 m met plaatselijke
verbreedingen tot 6j m en een diepte van 1,74 m - N.A.P.
Een vast kanaalpeil bestaat niet. De water&tanden wisselen
N.A.P. tot 1,30 m
N.A.P.
van O,rj m
Gemiddelde stand ongeveer 0,80 m + N.A.P. Standen lager
dan O,jO m
N.A.P. komen zelden voor.
Het op den Zederîkboezem loozende gebied is groot ongeveer
6938 ha.
Het derde vak loopt van de schutsluis bij de Algemeene
begraafplaats te Gorinchem tot de Groote Merwedesluis bewesten Gorinchem. Dit pand kruist het kanaal van Steenenhoek,
waarmede het gemeen ligt.
De waterstand is gewoonlijk ongeveer 0,80 m
N.A.P.,
kan echter stijgen tot 1,44 m + N.A.P.
De lengte bedraagt 0,9 km, de bodembreedte minstens 30 m
en de diepte 3,II m - N.A.P.
Het vierde vak bestaat uit de Voorhaven van de Groote
Merwedesluis, die vanuit de Merwede de invaart van het
kanaal vormt.
De Voorhaven is lang 0, j km, breed 80 m tot ruim 400 m
eenigszins komvormig en diep 3,31 m - N.A.P.
Het Merwedekanaal is in beheer en onderhoud bij het
Rijk.
Bij de Wet van 19 Juli 1881 (StaalJblad n°. 143) werd totaanleg van het Merwedekanaal besloten, welke wet werd aangevuld
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bij die van 11 Mei 1884 (StaafJblad n°. 106). Het Zederikkanaal
.
wexd reeds in de jaren I8z4 en I8zl gegxaven.
Bij den aanleg van het Merwedekanaal wexd het gededte
ZederikkanaaJ van Vianen tot Schotdeuren in het nieuwe
kanaal opgenomen. Beoosten Vianen werd een nieuwe kanaalmond met de Groote sluis gebouwd en van Schotdeuren
naar de Mexwede, bewesten Gorinchem om, een nieuw kanaalgededte gegxaven.
Het kanaa1gededte bezuiden de Lek werd I Mei 1893 voor
het vexkeex opengestdd.
NOORDERKANAAL
Dit kanaal zal de Rotterdarnsche Schïe (Schïeboezem) verbinden met den Rotteboezem. Het oostelijk kanaalgedeelte is
nog in aanleg.
Het zal met een gedeelte Rotterdarnsche Schïe en het SchïeSchïekanaal noordelijk om Rotterdanx heen een scheepvaartverbinding vormen van de Delfshavensche Schïe met de Rotte.
Voor den ovexgang van den Schieboezem naar den Rotteboezem is in het kanaal een schutsluis (de Bergsluis) gebouwd.
De lengte van het kanaal is Z,7 km. Bewesten de Bergsluis
bedxaagt de breedte 3 I m, de bodembreedte 16 m en de
diepte z,71 m - N.A.P. Beoosten de Bergsluis vexkrijgt het
kanaal een breedte van ongeveer Z7 m, een bodembreedte van
IZ m en een diepte van 3>30 m N.A.P.
Her Noorderkanaal is in beheex en onderhoud bij de gemeente Rotterdanx.
OEGSTGEESTERKANAAL
Dit kanaal Joopt van de Warmonderleede bij de uitmonding
in de Haarlemmertrekvaart naar het Uitwateringskanaal bij
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het vereenigingspunt met Rijn en Additioneele kanaal noordoostelijk van Katwijk aan den Rijn.
Het kanaal is boezemwater van Rijnland.
De lengte bedrugt '" 3 km, de breedte ongeveer 40 lIl, de
diepte is 2,30 m - N.A.P. De normale waterstand is 0,60 m N.A.P.
Het is in beheer bij Rijnland.
Het kanaal is gegraven in 1844.
OUDE-RIJN
Deze loopt van de westelijke Singelgracht bij de Catharijnebrug te Utrecht langs Harmelen, Woerden, Bodegraven, Alphen
aan den Rijn en Leiden naar de Noordzee bij Katwijk aan Zee.
In de provincie Utrecht wordt de vaart meestal Leidsche
Rijn genoemd, behalve het gedeelte beoosten het Merwedekanaal, dat Leidsche Vaart heet. In de provincie Zuidholland
geldt gewoonlijk kortweg de benaming Rijn of ook wel tot
Leiden: Oude-Rijn.
.
Oostelijk van Leiden splitst de Rijn zich in twee takken,
die in Leiden weder samenvloeien; de noordelijke tak heet
Oude-Rijn, de zuidelijke Nieuwe Rijn. Van Leiden westwaarts
heet de vaart over eenige lengte Galgewater en dan wederom
Rijn.
Oostelijk om Katwijk aan den Rijn heen vormt het Additioneele kanaal een hochtafsnijcling. Na de vereeniging met het
Additioneele kanaal en met het Oegstgeesterkanaal mondt de
Rijn onder den naam van Uitwateringskanaal, benoorden
Katwijk aan Zee door uitwateringssluizen in de Noordzee uit.
De Oude-Rijn dient zoowel voor de afwatering als voor
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de scheepvaart. Het Zuidhollandsche gedeelte van den OudeRijn behoort tot de boezemwateren van Woerden en van
Rijnland. Het gedeelte, dat tot Woerdensboezem behoort,
strekt zich uit van de Haanwijkersluis bij Hartnelen, in de
provincie Utrecht, tot de schutsluis te Bodegraven. Het heeft
een lengte van 19, I km. De breedte wisselt van 10 tot 41 m
en de bodembreedte van 6 tot 30 m. De diepte van het gedeelte
beoosten Woerden, voor zoover in Zuidholland gelegen,
bedraagt z,oo m onder Woerdens boezempeil en van het
gedeelte van Woerden tot de sluis te Bodegraven Z,IO m
onder dat peil.
Woerdens boezempeil is 0,47 m onder N.A.P.
Het gedeelte, dat tot Rijnlandsboezem behoort, strekt zich
uit van de schutsluis te Bodegraven tot de uitwateringssluizen
te Katwijk aan Zee. De lengte is 31,4 km. De breedte wisselt
van
tot 90 m. De diepte is z,80 m onder Rijnlands boezempeil, in het Uitwateringskanaal echter },OO m onder dat
peil.
Rijnlands boezempeil is 0,60 m onder N.A.P.
Voor zoover in de provincie Zuidholland gelegen, is de
Rijn van de Utrechtsche grens tot het Rijn-Schiekanaal in
beheer bij deze provincie, behalve de vaart door Woerden,
welke bij die gemeente in beheer is. De schutsluis te Bodegraven
is in beheer bij het grootwaterschap van Woerden.
De vaart door Leiden is in beheer bij de gemeente Leiden.
De Oude-Rijn bewesten Leiden is in beheer bij Rijnland,
behoudens de door het AdditioneeIe kanaal afgesneden bocht,
die door de gemeente Katwijk wordt beheerd.
De Oude-Rijn is een overblijfsel van den eertijds belangrijken middelsten Rijnarm, die in den Romeinschen tijd vrij
in de Noordzee uitstroomde.

I'

88

ROTIE
Deze begint 0,8 km benoorden de Holvoeterbrug bij Moerkapelle, draagt boven deze brug den naam van Oude Leede
en loopt zuidwaarts door de Bleiswijksche meren naar het
Stokvisch- of Boerenverlaat te Rotterdam.
Door deze sluis bestaat verbinding met de Rotterdamsche
Schie, welke ter plaatse Delftsche vaart wordt genoemd.
De Rotte is zoowel boezemwater als vaarwater. Ze vormt
met het Toevoerkanaal te Rotterdam, dat er mee gemeen ligt,
de Rotteboezem.
Scheepvaartverbinding bestaat door het Stokvischverlaat en
bovendien door een I-tal schutsluisjes met binnenwateren.
Door het nog in aanleg zijnde Noorderkanaal zal scheepvaartverbinding tot stand komen van de Delfsbavensche Schie met
de Rotte.
De lengte van de Rotte, van de Holvoeterbrug tot de
Delftsche vaart, bedraagt ongeveer 18,0 km. De breedte is
zeer afwisselend, doch minstens 10 m. De diepte is 1,00 m
onder den normalen waterstand; benoorden de spoorbrug in
de lijn 's-Gravenbage-Gouda 1,80 m en minder. De normale
waterstand is 1,00 m - N.A.P. Dè waterstand schommelt
tusschen 0,71 m - N.A.P. en I,Ij m - N.A.P.
Het beheer berust bij het hoogheemraadschap Schieland.
Vroeger was de Rotte een riviertje, dat vrij in de Maas
afstroomde; het werd vermoedelijk reeds in I06j door een
sluis te Krooswijk van de Maas afgesloten.

ROTIERDAMSCHE SCfllE
Deze strekt zich uit van de Delftsche Schie te Overschie
tot de sluis onder de Vlasmarkt, schutsluis "Het Spui" ge-

naamd. Door deze sluis bestaat via de Steigersgracht, scheepvaartverbinding met de Nieuwe Maas.
Het gedeelte van de Rotterdamsche Schie van en beoosten
de Ceintuurbaan is over 700 m lengte gedempt. De niet
gedempte gedeelten staan thans met elkaar in verbinding door
het Noorderkanaal en de Noorderhaven.
In verband met den aanleg van het Schie-Schiekanaal en
het Noorderkanaal, noordelijk om Rotterdam, bestaat het plan
om ook het verdere gedeelte van de Rotterdamsche Schie
tot den mond van de Rotte bij het Stokvischverlaat te dempen.
De Rotterdamsche Schie is boezemwater van Delfland met
een normalen waterstand van 0,40 m - N.A.P. De lengte
van de geheele vaart tot de schutsluis onder de Vlasmarkt
is 5>7 km; tot de Nieuwe Maas 6,8 km. De breedte bedraagt
8 m tot 30 In, de diepte 2,30 m tot 2,80 m - N.A.P.
De vaart is in beheer en onderhoud bij de gemeente Rotterdam.
De Rotterdamsche Schie is in 1340 en volgende jaren
gegraven of deels door vergraving van een bestaand water
aangelegd. In 1 l 12 is ze belangrijk verruimd.
RlJN-SCHlEKANAAL
Dit kanaal loopt van den Oude-Rijn tegenover de Zijl
te Leiden naar de Delftsche Schie bij de Kolk aan de zuidzijde
van Delft. Het bestaat uit het in 1919 opengestelde kanaal,
dat oostelijk om Leiden heen loopt, de Vliet, welke van de
Trekvliet te Leiden naar de stadsgrachten van Delft loopt
en waarvan het gedeelte bezuiden de aftakking van den
Haagvliet ook wel Delftsche Vliet wordt genoemd, en de
Provinciale vaart, die gevormd wordt door de oostelijke en
zuidelijke Singelgracht van Delft.
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Door de schutsluis te Leidschen m is het kanaal in twee
panden verdeeld. Het noordelijk pand is boezemwater van
Rijnland met een normalen waterstand van 0,60 m - N.A.P.;
het zuidelijk pand is boezemwater van Del6and met een
normalen waterstand van 0,40 m - N.A.P.
Het Rijn-Schiekanaal heeft een lengte van 23,8 km en een
breedte van 20 m en meer, in den bodem 12 m tot 22 m.
De diepte bedraagt van den Oude-Rijn tot den Trekvliet
3,40 m - N.A.P.; van den Trekvliet tot den Haagvliet
3,10 m - N.A.P. en van den Haagvliet, met inbegrip van
dezen, tot de Kolk te Delft 3,20 m - N.A.P.
Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de provincie.
De Trekvliet van Leiden naar Delft is een zeer oud vaarwater,
dat gedeeltelijk in het begin onzer jaartelling is gegraven.
Aanvankelijk bevond zich te Leidschendam een dam, welke
in 1648 is vervangen door een sluis. In 1883 werd besloten
de vaart Rijn-Schie ten behoeve van de scheepvaart te
verbeteren, welke verbetering in 1894 gereed kwam.
In 1919 kwam als onderdeel van het Rijn-Schiekanaal een
nieuw kanaal oostelijk om Leiden heen gereed, dat den Vliet
verbindt met den Rijn tegenover den mond van de Zijl
SCH1EDAMSCHE SCHIE

De Schiedamsche Schie is de westelijke van de drie takken,
waarin de Delftsche Schie te Overschie zich splitst en loopt
van deze laatste naar de Beurssluis of Binnensluis te Schiedam,
met als voortzetring de Lange haven en de Buitenhaven dóór
Schiedam naar de Nieuwe Maas. In de Buitenhaven ligt een
tweede schutsluis, Buitensluis genaamd.
De vaart is boezemwater van Delfland, met een normalen
waterstand van 0,40 m - N.A.P.

De lengte bedraagt van,te Delftsche Schie tot de•Beurssluis
},I km, tot de Nieuwe Maas j,} km. De breedte is Ij men
meer. De diepte 2,20 m - N.A.P., voorbij de spoorbrug
2,30 m N.A.P.
De Schiedamsche Scrue is in beheer en onderhoud bij de
gemeente Scruedam.
De vaart dagteekent uit denzelfden tijd als de Delftsche
Scrue en moet reeds vóór 1299 als vaarwater in gebruik zijn
geweest.
SCHIE-SCHIEKANAAL
Dit scheepvaartkanaal, dat in 1933 werd voltooid, vormt
een verbinding tosschen de Delfsbavensche Schie en de Rotterdamsche Scrue.
Het kanaal is boezemwater van Delfland met boezempeil
0,40 m N.A.P. De lengte is 1,2 km. De breedte ongeveer
40 m, in den bodem ruim 20 m. De diepte bedraagt },90 m N.A.P. Het kanaal is in beheer en onderhoud bij de gemeente
Rotterdam.
TREKVAART VAN DELFT NAAR VLAARDINGEN
(VLAARDINGERVAART)
De vaart strekt zich uit van de westelijke singelgracht te
Delft tot de baven van Vlaardingen. Ze bestaat achtereenvolgens uit de Buitenwatersloot of Kikkert of Hoornsche
vaart, de Gaag en de Breede- of Vlaardingsche vaart.
De vaart is boezemwater van Delfland.
Door de De1flandsche sluizen (schut- en uitwateringssluizen)
te Vlaardingen is het boezemwater van het buitenwater afgesloten. Door deze sluizen bestaat scheepvaartverbinding met
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de haven van Vlaardingen en verder door de haven met de
Nieuwe Maas. In de haven bevinden zich de Nieuwe keersluis
en de Oude keersluis, welke bij rivierstanden van 1,2j m
N.A.P. en hooger gesloten zijn.
De vaart is lang 12,8 km, breed 8 tot 30 m en diep Z,12 m
tot z,z8 m - N.A.P. De normale waterstand is 0,40 m N.A.P.
De vaart is in beheer bij het hoogheemraadschap DelBand,
met uitzondering van een gedeelte van de Buitenwatersloot,
dat bij de gemeente Delft in beheer is. De haven te Vlaardingen
is in beheer bij die gemeente.
De Vlaardingervaart dagteekent uit de Middeleeuwen.

+

TREKVAART VAN LEIDEN NAAR HAARLEM
Deze vaart vormt een verbinding tusschen de stadsgrachten
te Leiden en die te Haarlem en volgt ongeveer de spoorlijn
tusschen deze twee steden.
De vaart is boezemwater van Rijnland. De noordelijke helft,
tot het station Lisse, heet Leidsche Trekvaart, de andere
helft Haarlemmer Trekvaart.
De lengte bedraagt rond z8 km, de breedte 1 j m tot zo m
en de diepte Z,jO m - N.A.P. met plaatselijke verondiepingen
tot z,oo m - N.A.P. De normale waterstand is 0,60 m N.A.P.
Het gedeelte van de Trekvaart bezuiden Halfweg nabij het
station Lisse, het scheidingspunt tusschen het Haarlemsche
en het Leidsche vaart-gedeelte, is in beheer bij de gemeente
Leiden. Het gedeelte benoorden genoemd punt bij de gemeente
Haarlem, met uitzondering van kleine gedeelten in de gemeenten
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Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek, welke bij die gemeenten in beheer zijn.
In 1616 werd aan de steden Haarlem en Leiden octrooi
verleend tot het graven van een trekvaart tusschen die steden.

ZIJL
Deze loopt van den Oude-Rijn te Leiden in het verlengde
van het Rijn-Schiekanaal naar de Kagerplassen en vormt met
de geul door deze plassen een onderdeel van den doorgaanden
vaarweg van de Ringvaart van de Haarlemmermeer in de
richting Rotterdam.
De Zijl is boezemwater van Rijnland, heeft een lengte van
l km, een breedte van 30 m tot uo m en een diepte van
3,40 m - N.A.P. De geul door de Kagerplassen heeft een
minste diepte van z,80 m - N.A.P. De normale waterstand
is 0,60 m - N.A.P.
Het beheer en onderhoud van de Zijl berust bij de provincie.
De Zijl was vroeger een rivier.

HOOFDSTUK VI
BOEZEMS
SCHTEBOEZEM
De Schieboezem wordt gevormd door een samenstel van
kanalen en vaarten, die grootendeels in het hoogheemraadséhap
DelBand en voor een klein deel in het hoogheemraadschap
Schieland zijn gelegen.
De oppervlakte van den boezem is ongeveer 400 ha met
inbegrip van de buiten DelHand gelegen Schie-armen, die op
ruim zo ha kunnen worden gesteld.
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De totale oppervlakte van het gebied van de op den boezem
loozende polders bedrugt ongeveer 36 100 ha, waarvan 8700
ha boezemland en duinen. Van het boezemgebied beslaan
de polders in het hoogheemraadschap Delfland gelegen .6 400
ha, de polders in het hoogheemraadschap Schieland 1000 ha.
Het peil van den boezem is 0,40' m - N.A.P. (Delflands
peil). Het maalpeil bedrugt 0, Ij m + D.P. In den zomer
wOldt de boezemstand zooveel mogelijk op 0,10 m
D.P.
gehouden, in den winter wisselt de stand tusschen 0, lom en O,lj m
D.P.
Seinmolens of seininrichtingen geven aan de gemalen of
de watermolens het sein, dat het maalpeil bereikt is. In de
Algemeene keur van het hoogheemraadschap van Delfland,
1930, zijn onder hoofdstuk VII uitvoerige bepalingen over
het peilmalen opgenomen.
De boezentkaden moeten worden onderbouden tot een
hoogte van minstens O,jO m + D.P.
De waterloozing vindt plaats deels natuurlijk, deels kunstmatig op de Nieuwe Maas, het Scheur en op de Noordzee.
De natuurlijke loozing kan geschieden door de navolgende
elf sluizen.
NieMlJe Moas: schutsluis onder de Vlasmarkt te Rotterdam,
spuisluis bewesten de Parksluizen te Rotterdam, Beurs- of
Binnensluis te Schiedam, Vijfsluizen tusschen Schiedam en
Vlaardingen en door drie sluizen te Vlaardingen, ol de
Schipluidersluis, de Rijswijksche sluis en de Delflandsche of
Vlaardingsche sluis.
Sçheur: Boonersluis bij Maassluis, Monstersche- en Wateringsche sluizen te Maassluis, en Oranjebuitensluis.
Noordzee: sluis aan den mond van het Ververschingskanaa1
te Scheveningen.

+

+
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Bij onvoldoende natuurlijke loozing kan de boezem op drie
plaatsen worden afgemalen.
Op de Ni""". Mza.r: door het Dieselgemaal bij de Vijfsluizen. Dit gemaal is uitgerust met 2 motoren, ieder van
300 pk, gekoppeld aan 2 centrifugaalpompen, die ieder 400 m8
water per minuut kunnen verzetten bij een opvoerhoogte van
1,85 m.
Op het Sçhe1l1": door het Dieselgemaal bij de Boonersluis
te Maassluis. Dit gemaal is uitgerust met 2 motoren, ieder
van 390 pk, gekoppeld aan 2 schroefpompen, die ieder 500 m8
water per minuut kunnen verzetten bij een opvoerhoogte
van 1,85 m.
Op de Noordzee: door het electrisch gemaal van de gemeente
's-Gravenhage aan den Houtrustweg, uitgerust met een eleetr.
motor van 300 pk met 2 centrifugaalpompen, die ieder
125 m 8 water per minuut kunnen verzetten bij een opvoerhoogte van 2 m.
De Dieselgemalen bij de Vijfslui2en en te Maassluis zijn
eigendom van en in beheer bij De1fWld. Eerstgenoemd gemaal
werd gesticht in de jaren 1935/1936 ter vervanging van het
oude stoomgemaal. Het eerste gemaal aan de Vijfsluizen werd
in 1863/1864 gesticht. Het gemaal te Maassluis werd gesticht
in de jaren 1926/1927.
Het gemaal te Scheveningen is eigendom van en in beheer
bij de gemeente 's-Gravenhage. Het werd gesticht in de jaren
1886-1889 en maakt deel uit van de uitgevoerde werken
voor de waterverversching van 's-Gravenhage. Het is geplaatst
aan het ververschingskanaal. In het jaar 1914 werd het oorspronkelijk stoomgemaal geëleetrificeerd.
Inlaten van water op den boezem geschiedt door de schutsluis onder de Vlasmarkt en de Spuisluis bewesten de Park-
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sluizen te Rotterdam, door de reeds hiervoren genoemde.
3 uitwateringssluizen te Vlaardingen, die tevens inlaatsluizen
zijn, en aan de Vijfsluizen tusschen Schiedam en Vlaardingen.
Betreffende het door de hierboven genoemde sluizen loozen
of inlaten van water op den boezem zijn in artikel 180 van
het reglement eenige bepalingen opgenomen.
De Schieboezem staat in verbinding met Rijnlandsboezem
door de schutsluis in het Rijn-Schiekan2al te Leidschendam
en met den Rotteboezem door de schutsluis het Boerenverlaat
te Rotterdam.
Het beheer en onderhoud van den Schieboezem, voor ",ooveel
gelegen in het hoogheemraadschap Del.fland, berust bij dit
hoogheemraadschap, met uitzondering van een aantal boezemwateren, die door anderen worden onderhouden. De in het
hoogheemraadschap Schieland gelegen Schie-armen zijn in
beheer en onderhoud bij de gemeente Rotterdam. Het toezicht
van het hoogheemraadschap Del.fIand op die wateren bepaalt
zich tot een jaarlijksche schouw.
RI]NLANDSBOEZEM
Rijnland's boezem wordt gevormd <toor een samenstel van
kanalen, vaarten, meeren en wateren, die alle in het hoogheemraadschap Rijnland zijn gelegen.
De oppervlakte van den boezem is ongeveer 3600 ha. De
totale oppervlakte van het gebied van de op den boezem
loozende polders bedraagt ongeveer 100 000 ha, waarvan
u JOO ha boezemland, 10 JOO ha duinen en 7j 000 ha polderland. In deze oppervlakte is begrepen de Onstpolder in
Schieland, de Buiten Westelpolder en de Buitendijksche
Buitenveldersche polder in Amstelland, die op Rijnlands-
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boezem loozen. Van het polderland kunnen r860 ha tevens
afwateren op het stadswater van Amsterdam. Bovendien
watert op Rijnlandsboezem af, door de sluis te Bodegraven,
het gebied van den boezem van Woerden, groot 17170 ha.
Het peil van den boezem wordt door loozing of inlating
zooveel mogelijk op o,60z m - N.A.P. gehouden. Te Oude
Wetering, ongeveer in het centrum van Rijnland aan de
Ringvaart van den Haarle=ermeerpolder, is sedert 1900 de
hoogste stand 0,34 m - N.A.P., de laagste 0,74 m - N.A.P.
geweest. Bij harden zuidwesterstorm kunnen echter door open afwaaiing aan de randen van Rijnland groote verschillen
voorkomen. Zoo was bijv. op z8 en z9 December 1914 de
stand te Leidschendam 1,10 m - N.A.P. en de gelijktijdige
stand te Amsterdam (Overtoom) o,Zl m - N.A.P.
Het gedeelte van Rijnlandsboezem ten noorden van den
Oude-Rijn is "vrij", d. w. z. de polders mogen te allen tijde
hun water uitslaan.
Het gedeelte ten zuiden van den Oude-Rijn bestaat uit
een aantal "besloten" boezems. Dit gedeelte, ongeveer %
van het geheel, kan bij hooge boezemstanden worden afgescheiden door 49 keersluizen in den zuidelijken, zgn. Hooge
Rijndijk. Dit geschi~t vaksgewijze bij het bereiken van
maaIpei1en, die van 0,31 m-tot 0,40 m - N.A.P. wisselen.
Het bestaat dan uit 4 onderboezems, achtereenvolgens van
West naar Oost den Wassenaarsche boezem, den Vlietboezem,
den Hàzerswoudsche boezem en den Gouweboezem.
Door de uitstekende bebeersching van Rijnlandsboezem
komt sluiting van de sluizen, ter afsluiting van het deel van
den boezem bezuiden den Oude-Rijn, slechts zelden meer
voor.
Seinpalen of seinmolens geven aan de gemalen of de water-

molens, welke op deze onderboezems uitslaan, het sein, dat
het maalpeil bereikt is. In de Algemeene keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, 1930, zijn onder hoofdstuk III
uitvoerige bepalingen over het peilmalen opgenomen.
De waterloozing vindt plaats natuurlijk of kunstmatig.
De natuurlijke loozing kan geschieden: door de zeesluis
te Katwijk op de Noordzee, door vier sluizen te Spaarndam
en drie te Halfweg op het Noordzeekanaal en door drie sluizen
te Gouda op den Hollandsche-IJssel.
Bij onvoldoende natuurlijke loozing wordt de boezem op
4 plaatsen afgemalen.
Op de Noordzee: door het stoomgemaal te Katwijk. Dit
gemaal bestaat uit twee stoommachines, elk van 300 pk, die
ieder drie schepraderen kunnen drijven. Het gezamenlijk waterverzet bedraagt 1460 m' per minuut bij een opvoerhoogte
van z m.
Op het Noordz..ktmaal:
IJ.
door het Dieselgemaal te Spaarndam. Dit gemaal is
uitgerust met ~ motoren, ieder van 300 pk, die ieder vijf
schepraderen kunnen drijven. Het waterverzet bedraagt 1800 m'
per minuut bij de opvoerhoogte van 1,10 m;
b. door het stoomgemaal te Halfweg. Dit gemaal bestaat
uit een stoommachine van lOO pk, die 6 schepraderen kan
drijven. Het waterverzet bedraagt 1440 m' per minuut bij een
opvoerhoogte van 0,80 m.
Op den Hollandstbe-IJuel: door het Dieselgemaal te Gouda.
Dit gemaal is uitgerust met 3 motoren, ieder van 460 pk met
3 centrifugaalpompen. Het waterverzet van iedere pomp
bedraagt 600 m' per minuut bij een opvoerhoogte van ~,1 l m.
Het gemaal te Katwijk werd gebouwd in 1880, dat te
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Spaarndam in de jaren 1843-1844, gemoderniseerd in 1936,
dat te Halfweg in I81I-I8j3, dat te Gouda in I8j6-I817,
in I93j-I936 werd dit veIVllIlgen door een nieuw.
'
Inlaten van water in droge tijden tot bet op peil houden
en ter verversching van den boezem heeft plaats door de
sluizen te Gouda. Bovendien wordt door de Enkele Wiericke
uit den Ijssel op den Rijn (Woerdensboezem) water ingelaten.
Een gedeelte hieIVll.Il wordt door de sluis te Bodegraven op
Rijnlandsboezem gebracht. .
Rijnland's boezem wordt beheerd en onderhouden door
het hoogheemraadschap Rijnland, met uitzondering van een
aantal boezemwateren, WllaIVll.Il het onderhoud bij anderen
berust.
ROTIEBOEZEM
Deze boezem bestaat uit de Rotte, die zich van nabij
Moercapelle zuidwaarts uitstrekt tot aan het zgn. Boeren- of
Stokvischverlaat te Rotterdam en uit het toevoerkanaal Daal
de uitwateringssluis en het dieselgemaal aan de Admiraliteitskade te Rotterdam.
De geheeIe lengte van de Rotte bedraagt ongeveer 18 km.
De oppervlakte van den Rotteboezem is ongeveer 168 ha.
De gezamenlijke oppervlakte van de polders, die op den
boezem loozen, is ongeveer 7j 00 ha.
De watersrand van den boezem is gewoonlijk 0,3j m - R.P.
Hij scho=elt echter tusscben 0,10 m~ O,jO m - R.P.
Rottepeil (R.P.) is 0,6j m - N.A.P. Het maalpeil is R.P.
Seinpalen of seinmolens geven aan de gemalen of de watermolens het sein, dat het maalpeil bereikt is. In de Algemeene
keur van het hoogheemraadschap Schieland, 1934, zijn onder
hoofdstuk V eenige bepalingen over het peilmalen opgenomen.
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