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HOOFDSTUK I.
AANI.X:iDINa TOT BEN AANEEG VAN HET KANAAE EN BEKNOPT
OVERZICHT VAN BE VERSCHIEEENBE BAARVOOR ONBERZOCHTE RICHTINGEN EN PEANNEN.

Amsterdam heeft steeds belioefte gebad aan eenen vaarweg naar
de boofdrivieren, zoowel voor liaren binnenlandschen liandel als voor
dieii langs den Boven-Rijn met Dnitschland.
Voor 1822 konden alleen zeer kleine scliepeu binneudoor de rivieren
bereiken.
Grootere scbepen moesten van Amsterdam over de Zuiderzee naar
Muiden varen, aldaar schutten op deVecbt, deze opvaren tot Utrecht,
aldaar schutten op den Vaartschen Rijn en dezen volgen tot waar
hij bij Vreeswijk door eene schutsluis gemeensehap heeft met de Lek.
De weg over de Zuiderzee had veel bezwarends voor rivierschepen,
welker bouw het bevaren der zee niet dan onder zeer gunstige weersgesteldheid gedoogt, terwijl de verdere vaart onvoldoende dieptehad
bij zeer beperkte afmetingen van sluizen en bruggen.
Het was Z. M. Koning Willem I, in wien, na de voor ons vaderland zoo
rampspoedige jaren van het einde der vorige en het begin dezer eeuw,
de ondernemings- en handelsgeest onzer voorvaderen zoo kraehtig
herleefde, die de groote behoefte inzag aan eenen binnenlandschen
vaarweg van het hart van ons land naar het Texelsche zeegat en
naar de bovenrivieren en de daartoe noodige werken wist door te zetten.
Reeds in 1819 werd begonnen met het graven van hetNoord-Hollandsch kanaal en in 1822 met eene belangrijke verbetering van den
vaarweg van Amsterdam naar de Lek.
De Amstel, toenmaals nog de hoofdader van het binnenlandsche
handelsverkeer, werd gevolgd tot den Omval.
Van daar werd een nieuwe vaarweg naar de Vecht te Weesp gemaakt, door verruiming van de ringvaart van den Watergraafsmeerpolder, de Weespertrekvaart, de Gaasp en het Smal Weesp.
De schutsluis te Weesp werd vernieuwd en vergroot en zoo de
gelegenheid gemaakt om met grootere schepen van uit Amsterdam op
de Vecht te komen.
De Vecht en de Vaartsche Rijn werden verruimd.
De Weerdsluis te Utrecht bleef onveranderd, doch de schutsluis te
Vreeswijk werd vervangen door eene nieuwe van grootere afmetingen.
Voorts werden alle bruggen beweegbaar gemaakt.
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Op deze vvijze werd de vaarweg gevorrnd — de Keulsche Vaart genaamd — waarlangs de groote Eijnschepen geheel binneudoor van
Amsterdam naar de Lek konden varen.
In 1825 werd een vaarweg gemaakt van de Lek bij Vianen tegenover Vreeswijk naar de Merwede bij Gorincbem, eensdeels om bij
lagen waterstand op de Lek en den Neder-Rijn te kunnen doorvaren
naar de Waal, welke toen reedsgrooterevaardiepteaanbood, endaarlangs de reis naar Duitsehland voort te zetten, anderdeels om de
Maas op- en langs de toen mede in aanleg zijnde Zuid-Willemsvaart
naar Belgie te kunnen komen. •
Dit kanaal tusschen de Lek en de Merwede gaat nit van de Lek bij
Vianen door de Wilbelminasluis, ligt gemeen met den Zederikboezem
tot den Arkelsehen Dam, waar gesobut wordt op bet benedendeel der
Linge, en volgt deze verder door Gorincbem tot in de Merwede.
Op den aldus verbeterden vaarweg van Amsterdam naar Gorincbem
konden vaartuigen toegelateu worden van boogstens 53 M. lengte,
7,50 M. breedte en 2,10 M. diepgang.
Onder de regeering van Koning Willem I werd nog een andere
binnenvaart voor scbepen van Amsterdam naar de boofdriyieren verbeterd en wel die, welke ook bezuiden den Omval den Amstel volgt,
om door de sluis bij bet buis te Drecbt op Eijnlands boezem over
te gaan en langs de Drecbt, de Aar, de Nieuwe Vaart en de Gouwe
door de Mallegatsluis te Gouda den Hollandscben IJssel tebereiken,
welke in open gemeenscbap staat met de Nieuwe Maas.
Deze vaarweg was voor scbepen naar den Boven-Rijn een grooter
omweg, docb bij beval zicb aan boven de Keulscbe Vaart door min¬
der sluizen en later ook spoorwegbruggen. Wel zijn er verscbeidene
nauwe en kronkelende gedeelten in gelegen, maar de diepte is
meestal vrij ruim en wat bem vooral deed verkiezen waren de mindere
tolgelden.
Met deze verbeteringen was voor tal van jaren in de behoefte mini
voorzien.
De destijds uitgevoerde werken bebben bun doel niet gemist en op
de ontwikkeling van de scbeepvaart van de boofdstad met deNederlandscbe koopsteden en de bandelsplaatsen aan den Duitschen Rijn
eenen gunstigen invloed uitgeoefend.
Op den duur evenwel kon de Keulscbe Vaart niet voldoen aan de
eiscben, welke meer en nicer aan de scheepvaartkanalen in bet algemeen werden gesteld.
Geklaagd werd over de onvoldoende afinetingen met bet oog opde
steeds toenemende laadruimte, over de sterke krommingen en de
nauwe gedeelten in de dorpen, welke de vaart voor lange scbepen
zeer bemoeilijkten, over bet ongerief van de langdurige sluiting der
spoorwegbruggen en over bet drukkende der beffing van tol-, brugen slnisgelden.
Vooral sedert eene nieuwe verbinding van Amsterdam met de Noordzee door bet Noordzeekanaal in uitvoering was gekomon, deed zicb
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de behoeffce aan eenen beteren waterweg Eaar den Rijn, bevaarbaar
voor de grootste Rijnschepen, dringend gevoelen.
Op vermindering der beffingen werd bij de Regeering aangedrongen
door den afgevaardigde van Amsterdam, Mr. M. H. Godefroi in de
vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 18 De¬
cember 1865.
De verbetering der vaart werd in 1868 aan de orde gebracbt door
bet Gemeentebestuur van Amsterdam en door de Directie der Amsterdamsche Rijn-Stoombootmaatscbappij e. s. in een adres aan den
Minister van Binnenlandscbe Zaken.
Zij verlangden verbetering van den bestaanden waterweg tot eene
bodemsbreedte van 16 M. en eene diepte van 3 M.. benevens eene
vermindering der beffingen van de eigenlijke Rijnscbepen.
De Stads-Ingenieur van Amsterdam J. G. van Nifteik vestigde in
Augustus 1870 de aandaebt op den aanleg van een gebeel nieuw
scbeepvaartkanaal „ ter verbinding fangs den kortsten weg van Am¬
sterdam met de hoofdrivieren den Rijn en de Waal”, welk kanaal
zou loopen van Amsterdam benoorden Huizen naar de Eem, fangs
die rivier tot Amersfoort en verder door de Geldersche Vallei naar
de Grebbe, om door de Betuwe zijn weg te volgen naar Dodewaard.
De beer T. J. Stieltjes sehreef in de courant „Het Noorden” van
4 November 1870 een uitgebreid artikel tot aanprijzing van een dergelijk kanaal, dat bij ecbter niet wenscbte te doen eindigen bij Dode¬
waard in de Waal, maar door de Betuwe opwaarts te voeren tot
Hulhuizen. Hij wenscbte aan bet kanaal eene diepte te geven van
2,50 M., eene breedte in den bodem van 15 M., op den waterspiegel
van 25 M., met sluizen, welke eene doorvaartwijdte zouden bebbeu
van 9 liefst 10 M.
De Commissie voor de Rijnvaart en de Kamer van Koopbaudel, beide
te Amsterdam, ondersteunden dit denkbeeld en de Gemeenteraad van
Amsterdam ricbtte 21 Februari 1872 een adres aan den Koning, waarin hij verzoebt, dat tot den aanleg van dat kanaal zou worden overgegaan.
Zeer groote waarde werd gehecht aan bet kiezen van betuitgangspunt van de Waal zoo boog mogelijk op die rivier, eensdeels om de
lengte van den geheelen vaarweg (rivier- en kanaalvaart te zamen)
van Amsterdam naar den Boven-Rijn zoo kort mogelijk te maken,
anderdeels om de lengte der’riviervaart te beperken met bet oog op
de min gunstige vaardiepte op de Waal.
Intusseben was aan de Hoofd-Ingenieurs van den Waterstaat in
Noord-Holland en Utrecht opgedragen bet maken van een ontwerp
tot verbetering van de bestaande Keulscbe Vaart en werd daaraan in
1872 voldaan.
De Hoofd-Ingenieijr in Utrecht ontving in datzelfde jaar de cpdracht om in overleg met de Militaire Genie een ontwer’' voor de
kanalisatie van de Geldersche Vallei op te maken en daar,...j teoverwegen of dat kanaal gescbikt ware te maken voor de groote binnenlandscbe scheepvaart ter vervanging van de bestaande Keulscbe Vaart.
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De slotsom dezer overweging was een in 1874 ingezondeii voorstel
om eenen nieuwen waterweg te maken van Amsterdam door den Amstel, de Kromme Mijdreckt, de Bijleveld langs Kockengen en van
Achthoven door den gekanaliseerden Hollandschen IJsselnaar Vreeswijk.
Deze richting is op de kaart Plaat I aangeduid door —. _ -Intusscheu bleven de Commissie voor de Rijnvaart ende Earner van
Koophandel aandringen op de Iwrtst mogelijke verbinding met de
Waal.
Herhaaldelijk wendden die collegien, zoomede de Gemeenteraad van
Amsterdam en andere belangliebbenden bij den handel zicb met adressen
tot den Minister van Binnenlandscbe Zaken en tot de Tweede Earner
der Staten-Generaal, waarbij steeds werd aangedrongen op bet nemen
van krachtige en afdoende maatregelen tot bet verbeteren van de
vaart van Amsterdam naar den Rijn, bepaaldelijk door bet graven
van een kanaal door de Gelderscbe Vallei.
Een voorstel van de afgevaardigdeu Mr. J. P. R. Tak van Poortvi.iET en T. J. Stieltjes in de zitting van de Tweede Earner der StatenGeneraal om op de Staatsbegrooting van 1876 een memoriepost te
brengen voor den aanleg van een kanaal van Amsterdam bepaaldelijk
naar de Boven-Waal werd in de vergadering van 10 December 1875
verworpen met 48 tegen 22 stemmen.
Een dergelijk voorstel van diezelfde afgevaardigden bij de Staats¬
begrooting van 1877, voor den aanleg van een kanaal naarde Waal,
niet bepaaldelijk de Boven-Waal, werd in de vergadering van 11
December 1876 verworpen met36 tegen 34 stemmen, nade verklaring
van de Regeering, dat bij haar een plan in bewerking was.
In den zomer van 1875 toch bad de Minister van Binnenlandscbe
Zaken Mr. J. Heemskeek Az. gelast de kwestie van bet kanaal van
Amsterdam naar den Rijn te onderzoeken in verband met een voorgenomen indijking van bet zuidelijk deel der Zuiderzee, waarbij dan
een gedeelte van de ringvaart der droogmakerij waarscbijnlijk voor
dat kanaal zou kunnen worden gebruikt.
In Juli 1876 was een ontwerp in dien geest voltooid en werd de
uitvoering daarvan opgenomen in bet door den Minister van Binneiilandsche Zaken Mr. Heemskeek en dien van Financien Jbr. Air. H. J.
VAN DEE Heim toegelichte, bij Eoninklijke Boodscbap van 18 April 1877
aangeboden wetsontwerp, tot bedijking en droogmaking van bet zuidelijk
gedeelte der Zuiderzee en bet maken van eenen waterweg van Amster¬
dam naar de rivier de Waal.
Deze ontworpen waterweg is te onderscbeiden in twee deelen:
een voorloopig en een definitief gedeelte, op de kaart Plaat I aan¬
geduid door — + . — 4- . — + .
Het voorloopig gedeelte strekt zicb nit van den Amstel te Amsterdam
tot de Vecbt bezniden Weesp; bet zou de bestaande Eeulsebe A^aart
volgen tot eene nieuw te bouwen sluis op de Vecbt bezuiden Weesp,
onder eenige verbetering van baren loop en afsnijding der meest binderlijke bocbten; nil bet tot stand komen der droogmaking van do
Zuiderzee zou dit voorloopig gedeelte vervangen worden door eene
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iiieuwe vaart tusschen Huizen of Weesp en liet groote boezemltanaal
der Zniderzeedroogmakerij loopeiide van Scliellingwoude naar Enklmizen.
Het definitief gedeelte zou van de Veclit uitgaan boven de evenvormelde sluis te bouwen bezuiden Weesp; bij bet fort Uitermeer
zou eene niemve sluis gebonwd vzorden en een gebeel nieuvv kanaal
beginnen, dat den Oosterspoorweg op korteii afstand van die sluis
snijdt, bet Naardermeer doorsnijdten bet strand der Zuiderzee bereikt
ten noorden van Naarden; bet kanaal zou dan bet zeestrand volgen
tot bet benecleneinde van de Eein, welke met eene sluis van de Zuiderzee
zou worden afgescbeiden. Van daar zou deze rivier gevolgd wordeii
met afsnijding van de sterkste kronkelingen , bet gedeelte van den
spoorweg, waarover de gemeensebappelijke dienst van Centraal- en
Oosterspoorweg gescbiedt, gesneden en onmiddellijk daar bezuiden
eene sluis gebouwd worden. Het volgende kanaalpand zou zicb uitstrekken tot Woudenberg, waar eene gekoppelde sluis zou worden
gebouwd.
Van daar gaat het kanaal verder, den spoorweg snijdende tusschen
Maarsbergen en station Veenendaal, langs Veenendaal naar de Grebbe,
waar de Neder-Rijn bereikt wordt.
Het kanaalpand door de Betuwe strekt zicb uit van den Rijudijk
bij Opbeusden tot den Waaldijk bij Dodewaard.
Bit wetsontwerp gaf in Juni 1877 den Hoofd-Ingenieur J. A. A.
aanleiding tot het uitgeven eener brochure: ,Ontwerp van
eenen nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Am¬
sterdam naar Rotterdam” waarbij een gebeelnieuw kanaal werd voorgesteld uitsluitend bestemd voor de scbeepvaart.
Het trace van dat kanaal, op de kaart Rlaat I aangeduid door
-, volgt den Amstel tot den Groot Duivendrechtscben polder,
waar het eigenlijke kanaal begint, om recht zuidwaarts door te loopen
tot nabij den Ouden of Leidscben Rijn beoosten Kamerik; van dat
punt loopt het kanaal zuidoostwaarts op Mastwijk aan om den Hollandscben IJssel beoosten Montfoort te snijden, na vooraf de spoorwegbaan Utrecbt-Rotterdam, even bewesten de vork te Harmelen,
loodrecbt te hebben gesneden. Verder gaat dat kanaal weder zuid¬
waarts en bereikt de Lek te Jaarsveld. Daartegenover bij Ameide gaat
bet kanaal weder rechtuit zuidwaarts, om beneden Gorinchem in de
Merwede uit te komen.
Het eerste deel, van Amsterdam tot de Lek, zou in twee deelen
worden gescheiden door eene scbutsluis bij Mastwijk; daarbenoorden
zou het kanaalpand gemeen liggen met Amstelland’s boezem, daar
bezuiden met den gekanaliseerden Hollandscben IJssel.
Om bet kanaal tevens te doen dienen voor de beweging van’s lands
verdedigingsvaartuigen tusschen Amsterdam en de rivieren en de
Zeeuwscbe stroomen, werden de afmetingen voorgesteld als volgt:
Waldobp

bodemsbreedte.
diepte onder de laagste kanaalstanden.3,50 M.
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■wederzijdsehe beloopen.2'/o op 1
wederzijdsche bermen breed.

2,— M.

schutsluizen met twee openingen, de eene wijd 16 M., de andere
10 M. met scbutkolklengten van 130 en 80 M.
draaibruggen met twee doorvaartopeningen, elk wijd 16 M.
Het trace beval zich aan door kortere lengte, minder schuttingen
eu minder spoorwegsnijdingen.
In September 1877 stelde de Minister Heemskerk dit ontwerp in
handen eener Commissie van Hoofd-Ingenieurs tot onderzoek en deze
bracht daarover een zeer gunstig rapport nit onder dagteekening van
30 November 1877 en bij een vervolg-rapport van 13 Januari 1878.
Het verrolg-rapport bebandelde in bet bijzonder eene gewijzigde
verbinding te Amsterdam, niet bij de Amstelsluizen door de stad maar
direct nitkomende in het Noordzeekanaal beoosten de stad nabij de
Stads Rietlanden.
Heftige bestrijding bad het ontwerp echter ondervonden van den
beer Stieltjes in een reeks artikelen in de conrant ,Het Vaderland”
van 25, 26, 27 en 29 October 1877.
Intusscben was de Minister Heejiskeek afgetreden en in November
1877 als Minister van Waterstaat, Handel en Nijverbeid opgetreden
Mr. J. P. R. Tak van Pooetvliet.
Het ingediende wetsontwerp tot droogmaking van de Zuiderzee gekoppeld aan een waterweg van Amsterdam naar de Waal werd ingetrokken en door genoemden Minister in December 1877 aan eene
tweede commissie van Hoofd-Ingenieurs opgedragen om het in Juli
1876 gemaakte plan voor een kanaal door de Geldersche Vallei te
herzien afgescheiden van de droogmaking der Zuiderzee.
Hieraan werd voldaan bij een rapport van 23 Januari 1878.
Het daarbij voorgestelde kanaaltrace gaat uit van het Noordzeekanaal
bij de Stads Rietlanden, loopt van daar langs Muiden, Naarden, den
oever der Zuiderzee naar de Eem even ten zuiden van deEemnesservaart, volgt de vallei der Eem tot Amersfoort en daarna de Gelder¬
sche Vallei tot de Grebbe, om onmiddellijk boven het Opheusdensche
veer deii Neder-Rijn over te gaan, en richt zich in eene nagenoeg
rechte lijn door de Over-Betuwe naar de AVaal bij Dodewaard.
De richting benoorden het punt van samenkomst met de Eem is
op de kaart Plaat I aangeduid door
_^ de richting daar bezuiden komt geheel overeen met die van 1876.
Voor het gedeelte van onmiddellijk benoorden Naarden tot Kraehtwijk
aan de Eem werd nog eene meer binnenwaartsche richting in overweging gegeven en wel gaande bezuidwesten Naarden en benoorden
Hilversum naar Eemnes-Binnen en verder benoorden Baarn ombuigende naar de Eem bij Kraehtwijk; deze richting is op de kaart
Plaat I aangeduid door
.j. .
Voor de vaart werd aangenomen:
bodemsbreedte.
20,_ M.
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verbreedende bij de sluizen en bruggen tot
diepte onder de lage waterstanden.

3,10 ,

wederzijdsche beloopen.2 eii 2‘/3 op 1
scbutsluizen met twee openingen, de eene wijd 10 M., de andere
5,50 M. met scbutkolklengten van 100 en 50 M.;
draaibruggen met twee doorvaartopeningen, elk wijd 11 M.
De Commissie van Hoofd-Ingenieurs liet bij baar ontwerp nog in
bet midden de middelen tot bet verkrijgen der gevorderde vaardiepte
in den overgang van den Neder-Rijn, hetzij door vernauwing van
bet zomerbed door den aanleg van strekdaminen met beveiliging van
den bodem tegen ongelijke nitschnring, betzij door den bouw eener
stuw beneden bet overgangspunt.
_ _
De Minister droeg voorts in Januari 1878 aan eene Commissie van
Hoofd-Ingenieurs op eene besebrijving te maken van de tegenwoordige
Keulscbe°Vaart van Amsterdam naar Vreeswijk, van den overtocbt
van de Lek en van den waterweg van Viaiien naar Gorinchem, bet
Zederikkanaal, met opgave der werken welke noodig zouden zijn omdeze
waterwegen in zoodanigen toestaud te brengen dat zij beantwoordden
aan de eischen gesteld voor den ontworpen waterweg tusscben Am¬
sterdam en de Waal en met mededeeling der bezwaren zoo vanteebniscben als financieelen aard, welke aan de uitvoering van zoodanige
verbetering zouden zijn verbonden.
Zij voldeed daaraan in een rapport van 9 Februari 1878.
Zij stelde de eischen voor de vaart, oni in overeenstemming te zijn
met die voor bet kanaal door de Geldersche Vallei bepaald, als volgt.
20,— M.
bodemsbreedte.
.

30,- ,

diepte onder de lage waterstanden.

3,10 ,

bij de sluizen en bruggen verbreedende tot .

.

wederzijdsche beloopen.■

■

2 en 2‘/2 op 1

mime voorbavens aan de rivieren;
scbutsluizen elk met twee openingen, eene van minstens 10 M. wijdte,
met 100 M. scbutkolklengte en eene van 5,50 M. wijdte, met mini
50 M. scbutkolklengte;
bruggen met twee doorvaartopeningen, elk wijd 11 M.;
bogen van minstens 350 M. straal.
De te volgen richting werd aangenomen als volgt:
Zij ging nit van bet Noordzeekanaal bij Zeeburg beoosten Amster¬
dam , volgde bet trace van bet Geldersche Valleikanaal over 4000 M.,
dat is tot voorbij den Diemen, liep in baakscbe richting, den Oosterspoorweg snijdende, naar de Weespervaart, welke zij tot de Geinbrug volgde en verder door bet Gein en met eene afsnijding door de
Romdlen- en Overaetsveldscbe polders naar Nigtevecbt.

Door de Oude Veelit en met afsnijdingen bij Nederhorst den Berg
en in den Hornpolder werd de Veclit of eigenlijke Keulsclie Vaart
bereikt bij Overmeer.
Verder werd deVecht gevolgd tot de Roodebrng benoorden Utrecbt,
met acht afsnijdingen, en wel bewesten Vreeland, bij de glasblazerij
tnsschen Vreeland en Loenen, beoosten Loenen, bezuiden Nieuwersluis, beoosten Breukelen, bezuiden Kromwijk, bewesten Maarsen en
bewesten Zuilen.
Van benoorden de Roodebrug te Utrecht tot in den Vaartscben
Rijn boven de Militaire inundatiesluis werd bewesten Utrecbt eene
groote afsnijding gemaakt en aanbevolen om eene nog grootere reeds
bij bet fort de Klop bezuiden Zuilen te doen aanvangen.
In den Vaartscben Rijn werden twee afsnijdingen voorgesteld, eene
bij den Doorslag, de andere bij de Bongenaar; bewesten Vreeswijk
werd door een nieuw kanaalvak en de daar in den Noorder-Lekdijk
te bouwen scbutsluis de Lek bereikt.
Van de bewesten Vianen te maken scbutsluis in den Zuider-Lekdijk
werd bet Zederikkanaal door een nieuw kanaalvak bereikt; de vaarweg
volgde dan bet Zederikkanaal tot benoorden de brug bij Scbotdeuren,
waar de spoorweg bet Zederikkanaal snijdt, met afsnijdingen der bocbten
bij Bloemendaal, Scbarperswijk en Meerkerk.
Het met de Linge gemeenliggend kanaal bezuiden den Arkelscben
Dam werd verlaten en in plaats daarvan een nieuw kanaal gemaakt
van bovengenoemd punt benoorden den spoorweg tot den Zwaanpolder
beneden Gorincbem, waar de Merwede werd bereikt.
Er zouden komen:
vier binneusluizen en wel:
een tot scbeiding van bet Noordzeekanaal en Amstelland’s boezem;
een te Nigtevecbt tot scbeiding van Amstelland’s boezem en de
Vecbt;
een te Utrecbt tot scbeiding van de Vecbt en Vaartscben Rijn;
een in den Noorder Steenenboekscben kanaaldijk tot scbeiding van
den Zederikboezem van dat kanaal, en
drie riviersluizen, waarvan twee wederzijds de Lek en een aan de
Merwede.
Als bezwaren van tecbniscben en financieelen aard werden aangevoerd;
1 . de noodzakelijkheid om bij Utrecht twee zoo nabij elkander
gelegen druk bereden spoorwegen te doorsnijden. Het denkbeeld werd
wel aangegeven om een der banen zoodanig te verleggen dat beide
van uit het station eerst een gemeenschappelijk gedeelte zouden verkrijgen, daarin eene beweegbare brug te bouwen en voorbij die brug
de verlegde baan weder naar de bestaande baan te leiden, docb ook
deze eene brug zou het bezwaar hebben van veelvuldig en telkens
gedurende langen tijd gesloten te moeten zijn;
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2^ liet gemeeii liggen van den verbeterden waterweg met nitwateriugskanalen en dus inogelijke binder van te sterken strooin;
3“. de vele afsnijdingen, waardoor de dorpen langs de Veclit en
ook Utrecht van den nieuwen waterweg geen voordeel zouden kunnen
trekken.
De aanleg van een kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei
naar de Boven-Waal werd opgenomen in een bij Koninklijke Boodscliap
van 6 Maart 1878 aangeboden, door den Minister Takvan Pooktvliet
toegeliebt wetsontwerp tot aanleg en verbetering van eenige werken ten
behoeve der binnenlandscbe scbeepvaart.
Dit voorstel werd wat betreft bet kanaal door de Geldersche Yallei
bestreden door den Hoofd-Ingenieur Waldoep in zijne brochure „ Het
wetsontwerp op de binnenlandscbe scbeepvaart”, voornamelijk wat
betrof den overgang van den Neder-Rijn bij de Grebbe en de te vreezen
kwel van de dijken langs de doorsnijding der Betuwe.
Deze bestrijding werd weerlegd door den beer Stieltjes in eenige
artikelen in de conrant , het Algemeen Handelsblad ” van 30 April,
1 en 2 Mei 1878.
Het Rijnvaartcomite te Amsterdam droeg in 1878 een zelfstandig
onderzoek van het ontvverp op aan den beer J. G. van Gendt Jr. en
na diens vertrek naar Japan aan den Hoogleeraar N. H. Henke r.
De eerste gaf in twee brochures , Aanteekeningeu op bet ontwerp
van een kanaal door de Geldersche Vallei” algemeene besehouwingen
tot aanprijzing van bet kanaal en weerlegging der bezwaren tegen
den overgang van den Rijn en doorsnijding der Betuwe en stelde eene
gewijzigde ricbting voor bij Amsterdam, waardoor de kostbare werken
te Zeebnrg zouden worden vermeden.
De tweede wees in zijne brochure „ Kanaal van Amsterdam door de
Geldersche Vallei naar de Waal” op de wenscbelijkheid om van Zee¬
bnrg tot Amersfoort slecbts een kanaalpand te maken gemeen met
den Vecbtboezem eii om eene meer gelijkmatige verdeeling te maken
in de peilen der beide panden bezuiden Amersfoort, waardoor degekoppelde sluis te Woudenberg door eene enkele zou kunnen worden
vervangen.
De beer Henket oordeelde verder de aangenomen breedte van den
bodem van bet kanaal en de doorvaartwijdte der sluizen en bruggen
te gering. Hij beval aan om de onteigening zoo ruim te nemen, dat
bebalve de noodige bermen aan weerszijden van het kanaal nog een
strook groad binnen de dijken bescbikbaar zoude blijven om bet kanaal
later tot ruim 25 M. in den bodem en tot ruim 40 M. op den waterspiegel te kunnen brengen, voorts om de doorvaartwijdte der groote
sluizen te nemen op 14, die der kleine sluizen op 7 M en aan de
bruggen twee doorvaartopeningen te geven, de eene van 14 en de
andere van 12 M.
In December 1878 werd door eenige ingezeteuen van Utrecht,den
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lieer Gr. Witteveen en anderen een adres aan Z. M. den Koning gericht,
waarbij zij te kennen gaven, dat door den aanleg van Let kanaal door
de Gelderscke Vallei de welvaart en de ontwikkeling der streek, waar
de Keulscke Vaart door keen leidt, zeer zouden worden benadeeld.
Mochten tegen de verLetering der bestaande Keulscbe Vaart werkelijk
zulke overwegende bezwareii bestaan als vermeld in bet door HoofdIngenieiirs en Ingenieurs van den Waterstaat uitgebracbte rapport d.d.
9 Februari 1878 , in voldoening aan daartoe van den Minister ontvangen
opdracbt, dan meenden zij, dat tocb de belangen van de streek der
Keulscbe Vaart genoegzaam zouden kunnen samengaan met denAmsterdamschen Rijnhandel. Zij stelden daartoe voor een kanaal dat uit
zou gaan van de Stads Rietlanden te Amsterdam en tot de Diemerbrug betzelfde trace zou bebben als bet kanaal door de Gelderscbo
Vallei; van daar zou tot nabij Utrecbt de bestaande Keulscbe Vaart
gevolgd worden, zoo mogelijk gebeel, doeb in elk geval tot Loenen.
Langs de oostzijde van Utrecbt om zou een nieuw kanaal uitgaan
langs den Rijuspoorweg naar de Haar om daar verder te volgen de
door de Regeering voorgestelde richting naar Dodewaard.
Van Amsterdam tot de Grebbe zou bet kanaal slecbts tweepanden
bebben, gescbeiden door eene bij Utrecbt te bouwen gekoppelde scbutsluis met 5,50 M. verval. Het benedenste pand zou gemeen liggen met
de Vecbt, welke dus door Amstelland zou worden doorgetrokken tot
bet Noordzeekanaal te Amsterdam,
Lang duurde het eer bet aangeboden wetsontwerp in openbare
behandeling kwam. Eindelijk in de vergaderingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van 28 April tot 20 Mei 1879 werd bet
bebandeld en toen in de laatst genoemde vergadering artikel 1 met
40 tegen 39 stemmen verworpen was — niet zoozeer om tecbniscbe
dan wel om financieele redenen, geldende al de bij dit wetsontwerp
voorgestelde scbeepvaartverbeteringen — werd bet wetsontwerp teruggenomen.
Onmiddellijk na de optreding van den Minister Jbr. G. J. G. Kleeok ,
die den beer Tak van Pooetvliet vervangen bad, droeg deze in Sep¬
tember 1879 aan eene commissie van Hoofd-Ingenieurs een nader
onderzoek op naar de vereischte verbeteringen van de bestaande
Keulscbe Vaart en teveus om een globaal on twerp op te maken voor
eenen waterweg van Amsterdam tot Utrecbt, de verbeterde Keulscbe
Vaart volgende en verder over Wijk bij Duurstede naar de Waal
loopende.
Hangende dit onderzoek verscheen in December 1879 een „ Uitgewerkt plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzeekanaal zonder
last van spoorwegbruggen ” door den toenmaligeu Directeur der publieke
werken te Amsterdam J. Kalff.
De door bem voorgestelde ricbting op de kaart Plaat I aangeduid
door + — +—I
h-+ gaat uit van de Stads Rietlanden te Am¬
sterdam, snijdt de Vecbt ter boogte van de uitwateringsluis van het
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Naardermeer, loopt langs Muiden, Naarden, Bussum en de Vimrsclie
naar den Centraalspoorweg beoosten de lialte de Bill, verder over
Soestdijk naar den Rijnspoorweg ongeveer 3000 M. beoosten bet
station Zeist-Driebergen, verder over Doom en bezuiden de kasteelen
Zuilenstein en Amerongen naar de Lek bij Amerongen beneden bet
Ingensche veerbuis; verder door den Marschpolder en de Betuwe, om
bij Dodewaard de Waal te bereiken.
Ter verbinding van Utreebt ’T^et dezen waterweg gafde beer Kalff
bet deukbeeld aan, hoewel de uitvoering niet voorstellende, om een
zijkanaal te maken uitgaande van bet punt waar bet kanaal den straatweg van Bilt naar Amersfoort snijdt.
Het kanaal benoorden de Lek zou nit twee panden bestaan, gescbeiden
door eene gekoppelde scbutslais te Driebergen met eene maximum
sebutboogte van 6,30 M. Het paud benoorden die sluis zon gemeen liggen met de Vecbt.
De afmetingen van bet kanaal zouden zijn als die vroeger voor het
Geldersche Valleiplan waren aangenomen.
De sluizen zouden zijn dubbel, elk met 10,50 M doorvaartw^dte en
100 M. schutkolklengte.
Voor de snijdingen met de vier verscbillende spoorwegen werd voorgesteld daarin te bouwen hooge vaste bruggen met 10,75 M. vrije
doorvaartboogte over bet kanaal.
Aan de evenvermelde Commissie van Hoofd-Ingenieurs van September
1879 werd opgedragen bij de vervulling barer opdracbt met dit plan
rekening te bouden en daaromtrent nader baar oordeel te zeggen.
Aan de eerste opdracbt werd voldaan bij een rapport van 19 Maart 1880.
De afmetingen van bet dwarsprofiel van bet kanaal en de daarop
te bouwen kunstwerken werden aangebouden zooals die waren aan¬
genomen voor het plan door de Gelderscbe Vallei en bij het vorige onderzoek van de bestaande vaart.
Alleen ten opzicbte van de kleine sluizen van 5,50 M. doorvaartwijdte en minstens 50 M. schutkolklengte, welke naast alle scbutsluizen ontworpen waren, werd voorgesteld deze te Utrecht, Vreeswijk,
Vianen en Gorinchem acbterwege te laten, maar daarvoor dienst
te laten doen de sluizen in de bestaande vaart, mits bet gemecntebestuur van Utreebt bet sebutten door de Weerdsluis aldaar en de
sluis te Vreeswijk, welke beide aan die gemeen te toebebooren, op
gelijke voorwaarden toestond als voor de nieuwe Rijkssluizen zouden
worden bepaald. De sluizen op de bestaande vaart te Vianen en Go¬
rinchem zijn Rijkssluizen.
Ter wegneming van bet bezwaar dat het sebeepvaartverkeer zou
ondervinden van bet veelvuldig en langdurig gesloten zijn van beweegbare spoorwegbruggen over den vaarweg, werd voorgesteld daar,
waar zulks eenigszins mogelijk zou blijken , voor de spoorwegen booge
vaste bruggen over het kanaal te bouwen met eene vrije doorvaart¬
boogte van 6,50 M. boven de booge kanaalstanden.
Voor de brug in den spoorweg bij Gorinchem werd bepaaldelijk
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eene beweegbare voorgesteld omdat de iiabijbeid van bet stationsernplacement niet toelaat de daarvoor noodigo baanveidiooging te makeii.
In den Oosterspoorweg kon eene hooge vaste brug gebouwd worden.
Mocbt dit voor de beide banen bewesten Utrecbt bezwaar oplevoren
in verband met de nabijheid van bet stationsemplacement aldaar, dan
werd daar bet denkbeeld van eene sluis met schutbrug in overweging
gegeven. De vaartafsnijding bewesten Utrecbt moest dan zoodanig
worden ontworpen, dat bet tusscben de beide spoorwegen ingesloten
kanaalvak niet 1 anger werd dan noodig zou zijn om de scbutsliiis
met de spoorwegbrnggen te bevatten. Over elk der verlengde slnishoofden werd eene draaibrng ontworpen met vier sporen of twee braggen elk met dubbel spoor.
Twee sporen van elk sluisboofd zoudeii ten westen van bet kanaal in
verbinding worden gebracbt met de baan naar Amsterdam en de twee
andere met die naar Rotterdam, zoodat zoowel over bet boven- als
over bet benedensluisboofd eene verbinding van dubbel spoor in de
ricbtingen naar Amsterdam en naar Rotterdam verkregen werd.
Het opontbond, dat de scbeepvaart bij deze inriebting van scbutsluis
en spoorwegen te zamen zou ondervinden, zou slecbts onbeteekenend
langer zijn dan bet opontbond dat de scbutsluis alleen zou veroorzaken.
In de algemeene ricbting van bet kanaal zooals die was voorgesteld
bij bet rapport vanOFebruari 1878 werd geene verandering gebracbt.
Hier en daar werden eenige wijzigingen aaugegeven en ten slotte
de ricbting voorgesteld, op de kaart Plaat I door.
Bij Amsterdam wordt uitgegaan van de Stads Rietlanden, doeb
volgens eene nienwe ricbting bewesten bet stoomgemaal bij Zeeburg
en wel zooals die was aangenomeu bij bet nieuwe plan van den beer
Kalff , welk p)lan bieronder nader wordt vermeld.
In de ringvaart van den Watergraafsmeerpolder valt de nieuwe
ricbting samen met de vroegere tot in bet Gein, ongeveer 1 Kilometer
bezuiden de Geinbrug.
Van daar volgt bet nieuwe trace,.in plaats van bet bocbtige Gein,
eene afsnijding in recbte lijn door de polders Romolen en Overaetsveld naar Nigtevecbt, welke ricbting beter, korter en goedkooper is
dan de vroegere.
Verder wordt, evenals in bet ontwerp van 1878, de Vecbtgevolgd
met beboud van vier der toen ontworpen afsnijdingen en wel die
bewesten Vreeland, bij de glasblazerij tusscben Vreeland en Loenen,
bewesten Maarssen en die bewesten Zuilen, docb eenigszins gewijzigd.
Omtrent de vier overige afsnijdingen van 1878 werd bet volgende
voorgesteld:
Die te Loenen kon vermeden worden door bet afgraven van den
recbteroever, het maken van bescboeiingen en bet uitvoeren van eenige
verruimingen aan den linkeroever in het dorp, waardoor daar alsdan
eene bodemsbreedte van 25 M. kon verkregen worden. De daar te
bouwen draaibrug zou wel twee doorvaartopeningen verkrijgen, doeb
daarvan zou slecbts een de voile diepte bebben.
Bezuiden Nieuwersluis kon de afsnijding vermeden worden doorde
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inundatiesluis op te ruimen, de bestaande brug door eene dubbele
draaibrug te vervarigeii en deze in bet belang der militaire verdediging tot waterkeering in te ricbten en door bet afgraven van den
westelijken oever wederzijds de bestaande brug.
Te Breukelen kon de vaart door bet dorp bebouden worden door
bet afgraven en beseboeien van den oostelijken oever. Daardoor zou
echter over eene lengte van ongeveer 300 M. de bodemsbreedte maar
16 M. knnnen worden en de nieuw te bouwen draaibrug slechts een
doorvaartopening kunnen verkrijgen. Door een seindienst zou de brugwachter bij bet gelijktijdig naderen van vaartuigen van beide zijden
moeten waarscbuwen, welk vaartuig v66r de vernauwing zou moeten
wacbten.
Bij Kromwijk kon de afsnijdiug zicb bepalen tot de benedenste
scberpe boebt.
De verbinding van de Vecbt met den Vaartschen Rijn door eene
afsnijdiug bewesten Utrecbt zou geschieden als biervoor is medegedeeld bij de besebouwing der booge vaste of sehut-spoorwegbruggen.
De in 1878 voorgestelde richting bezuiden Utrecbt tot in de Lek
blijft onveranderd.
Te Vianen is eebter de plaats der nieuwe scbutsluis beoosten de
bestaande ontworpeu.
Ter voldoening aan de verdere opdracbt van den Minister om ook
een ontwerp aan te geven voor eenen waterweg, welke van Amsterdam
langs de te verbeteren vaart naar Utrecbt zou loopen en van daar
zoo mogelijk in de ricbting van den Krommen Rijn naar Wijk bij
Duurstede en verder naar Tiel, gaf de Commissie eene ricbting aan
als volgt:
Tot den Leidscben Rijn wordt de boveubescbreven verbetercle vaart
aaugebouden; van daar buigt zij naar den Vaartscben Rijn bij de
Militaire inundatiesluis, snijdt den Staatsspoorweg Utrecbt—’s Hertogenboscb bij bet fort ’t Hemeltje; van daar wordt de Houtenscbe vlakte
bewesten den Krommen Rijn in nagenoeg recbte ricbting doorsueden
en beneden Wijk bij Duurstede de Rijn bereikt.
Door de Neder-Betuwe loopt bet kanaal van boven Ravenswaay in
nagenoeg recbte ricbting tot vlak boven Tiel naar de Waal.
Bebalve de gekoppelde riviersluizen zou benoorden de Lek eene
scbutsluis konien bij bet fort ’t Hemeltje en in bet gedeelte door de
Betuwe eene bij Zoelen.
De kanaalpanden zijn zoodanig bepaald, dat de riviersluizen, zoolang de rivierstanden zulks toelaten, open blijven.
Eene beoordeeling van bet plan van den beer Kalff gaf de Com¬
missie van Hoofd-Ingenieurs bij een rapport van 16 April 1880.
Het denkbeeld om den Vecbtboezem door te trekken naar Amsterdam,
waarmede beoogd werd die stad van ververscbingswater van uit de
Vecbt te voorzien, werd ondoeltreffend geoordeeld.
Groote waarde werd eebter gebeebt aan de daarbij door den beer Kalff
aangegeveu wijziging in de plaats der werken bij Zeeburg, zooalsbij
die als noodig bad aangegeveu aan de Commissie van Hoofd-Ingenieurs
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in 1877 en die deze als grondslag had aangenomen bij de toen door
haar gegeven ontwerpen.
Door de verplaatsing van den syphon op het uitwateringskanaal in
de Stads Rietlanden meer westwaarfcs konden toch de daar te maken
werken minder moeilijk en kostbaar worden.
Daar deze gewijzigde plaatsing door de Commissie niet geachtwerd
noodzakelijk verband te houden met het doorvoeren van de Vecht iiaar
Amsterdam , zooals zulks door den heer Kalff werd voorgesteld, werd
deze wijziging aangenomen voor de thans voorgestelde verbetering
der bestaande Keulsche Vaart.
Verder werd de lange schuine snijding van de Betuwe een nadeel
geacht met het oog op de te vreezen kwel der dijken, en geen voordeel —• eerder nadeel — verwacht van het brengen van het kanaal
door de hooge gronden tusschen Driebergen en Amerongen.
De gekoppelde schutsluis te Driebergen met een verval van 6,30 M.
werd een groot bezwaar geacht voor de exploitatie van het kanaal
wegens zijn gering doorvoervermogen.
Het denkbeeld van hooge vaste spoorwegbruggen over het kanaal
werd zeer toegejuicht, dock eene vrije hoogte van 10,75 M. ongeschikt
geoordeeld, als te gering voor sehepen met staanden mast en te groot
voor die met gestreken mast.
Onder dagteekening van 26 Februari 1880 werd door een oud-officier
(de heer W. Beandsma) een ontwerp van eenen nieuwen waterweg van
Amsterdam uaar de Waal in het licht gegeven, waarbij eene richting
werd voorgesteld geheel afwijkende van de vroegere.
Hij beoogde daarbij:
minst mogelijke kruising met spoorwegen;
minst mogelijk aantal sluizen;
verbinding met andere steden en bestaande werken.
Zijn trace is op dekaart Plaat I aangegeven door —. — .. -Het begint aan het Noordzeekanaal bij de Houthaven bewesten
Amsterdam, snijdt den Hollandschen Spoorweg bij het Centraalstation, loopt langs de Kostverlorenwetering tot nabij den Overtoom,
snijdt den Amstel, buigt zuidwaarts af en richt zich verder in nagenoeg
rechte lijn door de Ronde Veenen naar Kockengen, snijdt de Rijnspoorwegbaan bewesten Harmelen en loopt dan in nagenoeg rechte
lijn naar Vreeswijk. Bezuiden de Lek loopt het kanaal van Viauen
langs Oulemborg, snijdt de Linge bij Vogelenzang en komt beneden
Ochten in de Waal uit.
Amstellands boezem wordt daarbij doorgetrokken tot de Lek. Daar
bezuiden komen twee panden gescheiden door eene sluis ten noordwesten van de Linge.
Het kanaalpand benoord.en de Lek zou eene bodemsbreedte verkrijgen van 30 M. om laudsverdedigingsvaartuigen door te laten; de beide
panden daar beneden 25 en 20 M., voornamelijk in verband met de
groote hoeveelheid grond noodig voor den aanleg, der kanaaldijken
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door de laag gelegen gronden, overigens 12 M. De beweegbare bruggen zoiiden eene doorvaartwijdte verkrijgen van 14 M.
Onder dagteekening van 20 Maart 1880 bood de Hoofd-Ingenieur
J. VAN DEE 'I’ooKN aan den Minister aan een ontwerp van een kanaal
langs XJtrecbt over IVijk bij Diiurstede naar 4iel, dat aangewezenis
op de kaart Plaat I door + + + + + + +•
Het gaat uit van bet Entrepotdok, volgt den bestaanden vaarvveg
door de stad tot in den Amstel bij den Groot Duivenclrechtschen
polder, loopt beoosten de Ronde Veenen tot Oud-Kamerik, snijdt den
Rijnspoorweg tiisscben Harmelen en AVoerden, loopt vervolgens in
oostelijke ricbting, snijdt den Vaartschen Rijn en den Staatsspoorweg
Utrecbt-’s 1-Iertogenboseb bij bet fort ’tHemeltje en valt daar samen
met bet door de Commissie van Hoofd-Ingenieurs bij bun rapport van
19 Maart 1880 aangegeven trace over Wijk bij Duurstede naar Tiel.
Het maken van den nieuwen waterweg beoosten Amsterdam meende
de beer van dee Tooen tot later te kunnen uitstellen.
De afinetingen van bet kanaal en de kunstwerken werden gelijk
genomen aan die door de Commissie van Hoofd-Ingenieurs voorgesteld,
boewel eene scbutkolklengte van 100 M. overdreven werd geaebt.
In de snijding met de drie spoorwegbanen zouden booge draaibruggen
Worden gebouwd met den onderkant op 5 M. boven de booge kanaalstanden,
Het eerste pand loopt van Amsterdam tot den Maartscben Ryn,
zoodat Amstellancs boezem tot daar is doorgetrokken.
Het Vaartscbe Rijnpand eiudigt bij de sebutsluis te bouwen ougeveer 2 K.M. ten oosten van den spoorweg Utreebt-’s Hertogenboscb.
Het derde pand loopt van daar tot de Lek.
Het vierde pand ligt tusschen de Lek en de Waal.
De Hoofd-Ingenieur J. Dieks deed in de vergadering van de Amsterdamsche Afdeeling der Vereeniging ter bevordering van fabrieksen bandwerksnijverbeid, gebouden op 25 Juli 1880, mededeeling van
een ontwerp, dat reeds in December 1878 aan den Minister Tak van
PooBTVLiET overbandigd was.
De in die vergadering gebouden voordracbt is opgenomen in de
courant „Algemeen Handelsblad” van 26 Juli 1880.
Zijn ontwerp vangt aan in de Stads Rietlanden, volgt tot bij Hilversum zeer nabij bet Regeeringsontwerp door de Gelderscbe Vallei,
docb wendt zicb van daar met eene ombuiging bewesten de Vuurscbe
in zuidoostelijke ricbting langs de legerplaats bij Zeist naar de Haar
om verder weer bet Gelderscbe Vallei-ontwerp te volgen.
Het kanaal tusscben Amsterdam en de Grebbe wordt verdeeld in
twee panden door eene gekoppelde sebutsluis benoorden Hilversum.
In bet pand boven die sebutsluis wordt bet Rijnwater toegelaten zoolang de rivierstand aan de Grebbe lager is dan 5,30 M. •+• A.P.; bij
boogere standen meet aan de Grebbe gesebut worden. In betkanaalpand beneden de gekoppelde sluis te Hilversum wordt een waterstand
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toegelaten nooit lager dan 0,20 M. -f A.P. door aiiating op het Noordzeekanaal en het Stadswater; het zou eeu pand met standvastig peil
worden, vrij van elke afwatering en onafhankelijk van de Vecht, terwijl
de afwatering van die rivier geheel op zieh zelf zou blijven.
Waar het kanaal den Oosterspoorweg beoosten Hilversum, den
Centraalspoorweg beoosten de Bilt, den Rijnspoorweg enden Staatsspoorweg Amersfoort—Kesteren beiden bij de Haar kruist, worden
hooge vaste bruggen gebouwd volgens het denkbeeld van den beer
Kalfp met eene vrije doorvaartboogte van 10,75 M. boven de hoogste
waterstanden.
Den overtocbt van de Lek of Neder-Rijn acbtte de beer Dirks
een nadeel; evenzoo de doorsnijding van de Betuwe.
MmI die doorsnijding gescbieden, dan moet zij zoo kort mogelijk
zijn. De beer Dirks wenscbte eebter een smalle seheepvaartrivier bij
laag water of wel een kanaal langs den noordelijken oever van den
Neder-Rijn voerende langs Arnhem tot in den onverdeelden Boven-Rijn.
Dit laatste denkbeeld werd nog nader door den beer Dirks aanbevolen bij een onder dagteekening van 10 Juni 1881 uitgegeven brochure;
„ Nog een woord over bet Rijnkanaal”.
Eindelijk werd in 1880 door den Hoogleeraar N. H. Henket in zijne
brochure: , Scbeepvaartverbinding van Amsterdam met de Waal ” verbetering van de bestaande vaart als geheel onvoldoende verworpen
en daarbij. een trace aangegeven van Amsterdam over Weesp ten oosten
der plassen tusscben Oud- en Nieuw-Loosdreebt in de ricbting naar
Utrecht, om langs het fort aan de Biltstraat oostelijk te buigennaar
Zeist en daarna te volgen het ontwerp van den beer Kalff.
Onder dagteekening van 26 November 1880 ricbtte bet Amsterdamschc
Rijnvaart Comite een adres aan den Minister, waarin bet zijne bescbouwingen mededeelde over bet rapport der Oommissie van HoofdIngenieurs van 19 Maart 1880.
Het veroordeelt daarbij de verbetering van de bestaande vaart en
blijft alleen waarde becbten aan den aanleg van een kanaal door de
Geldersche Vallei, omdat dit hoog op den Rijn komt. Het wenscbt
ruimere afmetingen voor de sluizen en bruggen en wel respectievelijk
tot 12 en 14,50 M. wijdte.
Als uitvloeisel van al deze plannen en beschouwingen werd bij
Koninklijke Boodscbap van 6 Januari 1881 bij de Staten-Generaal
ingediend een ontwerp van wet tot aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Merwede, luidende in een eenig artikel:
Voor rekening van den Staat wordt een kanaal aangelegd,
breed in den bodem ten minste 20 M. en diep ten minste 3,10 M.
onder den waterspiegel, van bet Noordzeekanaal bij de Stads
Rietlanden te Amsterdam, met eene ombuiging bewesten Utrecht
laugs Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede bij Gorincbem.
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Als grondslag van die ■vvetsvoordracht strekt het verbeteren van den
bestaanden vaarweg, vraarvan het ontwerp is opgenomen in het verslag
der Oommissie van Hoofd-Ingenieiirs van 19 Maart 1880,
De overwegingen , vvelke er de Regeering toe leidden om dit ontwerp
te verkiezeh boven dat door de Geldersche Vallei, zijn in hoofdzaak
de volgende:
de overtuiging, dat door verbetering van den bestaanden vaarweg
het beoogde doel evengoed verwezenlijkt wordt;
de meerdere zekerheid van den rivierovergang, daar in de traverse
van de Lek te Vreeswijk de gevorderde diepte bestaat en deze niet
kunstmatig hehoeft te worden gevormd;
vermijding van de gevaren, te duchten van eene doorsnijding van
de Neder-Betnwe;
het mindere verhang en dientengevolge grooter doorvoervermogen;
de kortere tijd, waarin het werk nitgevoerd zou kunnen worden;
de mindere kosten. •
Sterk af keurende adressen van het Amsterdamsche Rijnvaart-Oomite,
den Gemeenteraad en de Earner van Koophandel te Amsterdam, de
Oommissie voor de Rijnvaart en tal van ingezetenen aldaar bleven
niet nit.
A1 deze wensehten geen ander kanaal dan naar de Boven-Waal.
Het Amsterdamsche Rijnvaart-Oomite verzocht in zijn adres van 16
Februari 1881 aan de Tweede Earner der Staten-Generaal dringend
het aanhangig wetsontwerp te verwerpen.
De Ingenieur 0. Lely gaf in eene in Februari 1881 verschenen
brochure , Een tijdelijke Rijnvaart of de Eeulsche Vaart?”, het
denkbeeld aan om in geen geval den bestaanden vaarweg te ver¬
beteren, maar aanvankelijk, in afwachting van het tot stand komen
eener korte directe verbinding van Amsterdam met de Boven-Waal,
eene tijdelijke Rijnvaart voor Amsterdam in het leven te roepen door
onverwijld over te gaan tot verbetering van den vaarweg van Amsterdam
naar Gouda, welke op zich zelf toch een dringende eisch was, en
van daaruit te doen gaan eene verbinding met de Rietlanden.
Het voorloopig verslag over het wetsontwerp werd uitgebracht
onder dagteekening van 7 April 1881, waarop de Memorie van Antwoord volgde 20 Mei 1881.
Onder dagteekening van 26 Februari 1881 verscheen een geschrift,
getiteld: „ De twaalf ontwerpen voor het Amsterdamsche Rijnvaartkanaal, beknopt omschreven en beoordeeld door een’ Ingenieur ”,
waarbij alle voorgestelde richtingen en plannen werden beschouwd
en onderling vergeleken en waarbij onvoorwaardelijk de voorkeur
werd gegeven aan de verbetering van den bestaanden waterweg op
het voetspoor van het ingediende wetsontwerp.
2
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In de vergaderingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieiirs
van 12 April en 7 Mei 1881 hadden nitvoerige gedaclitenwisselingen
plaats over de watergemeeiiscliap van Amsterdam met den Boven-Eljn.
Het wetsontwerp kwam in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aan de orde in hare vergadering van 23 Juni 1881.
Bij de beliandeling gaf do Minister te kennen , dat een nader onderzoek de wenschelijkheid had geleerd om in plaats van'de in het
rapport der Hoofd-Ingenieiirs van 19 Maart 1880 behonden doorgangen door de dorpen Loenen, Nieuwersluis en Breukelen eene
afsnijding te maken hij Loenen en eene tweede van benoorden Nieuvrerslnis tot hezniden Breukelen, waardoor alle beperkingen op de vaart
zouden zijn opgeheven en overal de brnggen twee doorvaartopeningen
voor groote sehepen zouden kunnen verkrijgen.
Het wetsontwerp werd aangenomen in de vergadering van 27 Juni
1881 met 40 tegen 33 stemmen.
De Eerste Kamer der Staten-Generaal nam het wetsontwerp in
beliandeling in hare vergadering van 26 Juli 1881.
Daarbij gaf de Minister te kennen, dat zoo dit bij het iiitwerken
der plannen nuttig of noodig raocht blljken, de afmetingen der kunstwerken vergroot zouden worden.
De Eerste Kamer nam het wetsontwerp aan in hare vergadering
van 28 Juli 1881 met 21 tegen 17 stemmen.
Reeds den volgenclen dag, 29 Juli 1881, verscheeii de wet in hot
Staatsblad iik 143,
Onmiddellijk daarop werd met de voorbereiding tot de uitvoering
begonnen.
Bij Koniuklijke Boodschap van 10 December 1882 werd aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een ontwerp-onteigeningswet voor het gedeelte kanaal tusschen de shiis tot scheiding van
Vecht en Vaartschen Rijn bewesten Utrecht tot de Lek.
Bij Koninklijke Boodschap van 21 Maart 1883 werden aangeboden
twee ontvverp onteigeningswetten, een voor het gedeelte van den
St. Antoniedijk (gemeente Diemen) tot de Oude Vecht te Nigtevecht,
de andere voor het gedeelte van de Lek tot de Merwede.
Bij Koninklijke Boodschap van 12 November 1883 volgde een ontwerp-onteigeningswet voor het gedeelte van de Oude Vechtte Nigte¬
vecht tot de sluis tot scheiding van Vecht en Vaartschen Rijn be¬
westen Utrecht.
De righting voor het gedeelte van bewesten Utrecht tot de Lek
kwam nagenoeg overeen met die, voorgesteld door de Commissie van
Hoofd-Ingenieiirs in haar rapport van 19 Maart 1880.
Voor het gedeelte van den St. Antoniedijk tot den Diemen had
nadere studie de wenschelijkheid geleerd om de richting voor te stellen,
volgeiis Avelke bet kanaal is gemaakt, waardoor bet voordeel werd
verkregen van eene richting met zoo weinig mogelijk bochten, vermijdiug van de doorsnijding der Stads Rietlanden en de mogelijkheid
om het kanaal bij Amsterdam zoo in te richten, dat slechts eene
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schutsluis gevordei’d wordt tot sclieidiug vau Auistellands boezem
van hot Noordzeekanaal, welke veelal zou kunnen openstaaii.
Ook bij de ontwerp-oiiteigeuingswet voor het gedeelte tusseheu de
Lek en de Merwede werd eeiie belangrijke afwijking voorgesteld van
bet rapport der Hoofd-Ingenieurs voor bet nieuwe kanaalvak van
Scbotdeuren tot de Merwede.
Door bet volgen der ricbting, volgens welke bet kaiiaal is gemaakt,
werd bet voordeel verkregen van een vrij recbt kauaal met uitnemende
ricbting voor de beide te bouweu sluizen en voor de invaart aan de
Merwede, dat in den spoorweg nabij bet station Gorincbeni gcene beweegbare brug noodig was, dat een voldoend groote afstand ontstond
tusseben de Merwedesluis en die welke den Zederikboezem van bet
Steeneuboekscbe kanaal moest scbeideu en in den Zwaanpolder een zeer
mime vooorbaven, tevens dienstbaar als vlucbthaven, verkregen is.
De ontwerp onteigeningswet voor bet gedeelte Nigtevecbt—Utrecbt
eindelijk bepaalde eene ricbting, zeer afwijkeude van bet rapport der
Hootd-Ingenieurs, voornamelijk met bet doel oin eeuen korteren en
minder bocbtigen vaarweg te verkrijgen.
In plants van de ontworpen afsnijding door den Hornpolder en het
volgen van de Vecbt langs Overmeer, werd do Oude Vecbt gevolgd
tot den waterniolen van den Hoekerpolder, deze doorsneden , met
afsnijding van de westelijke punt van den polder de Nes, cn bij
Breevecbt weder in de Vecbt gevallen.
De voorgenomen afsnijding van beuoorden Nieuwerluis tot bezuiden
Brenkelen werd vervangen door eene ineer oostelijke in de ricbting
van den Zogdijk.
Boven de buitenpluats , Kromwijk ” werd de Vecbt gosncden en op
den linkeroever overgegaan.
Bij de buitenplaats „ Leeuwenburg ” werd de Vecbt weder bereikt,
docb onmiddellijk daarna weer verlaten bij de berberg ,de Reizende
Man” oni langs den Rijksweg van Amsterdam naar Utreclit te loopeu
tot de bonwboeve bet Gekroonde Lam ” en van daar znidwaarts te
buigen door de spoorwegbanen Utrecbt—Amsterdam en Utrecbt—
Rotterdam.
De voorgestelde ricbting verwekte eene algemeene tegeningenomenheid in de Vecbtstreek, doordien de verschillende dorpen door de
groote afsnijdingen tegen bunne verwacbting zeer ver van de nieuwe
vaart kwainen te liggen en de laiiderijen scbadelijk werd en doorsneden.
Het voorgestelde trace bad dit algemeene bezwaar, dat bet niettegenstaande de belangrijke coupures, ontworpen ten gerieve van den
Amsterdamscben bandel, om bet kanaal eene minder bocbtige richting te geven, tocb uiet aan dien bandel voldeed, terwijl juist die
coupures tegenstand in de Vecbtstreek verwekten,
Het ontwerp betrekkelijk de onteigening tusseben de Lek en de
Merwede werd tot wet verbeven 15 Juni 1883 (Htaatsblad n”. 87).
De drie andere ontwerpen bleven buiten bebandeling in verband
met een door bet lid van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal Jhr.
Mr. J. W. H, Rutgers van Rozenhuro , in do vergadcring van 24Mei
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1883 toegezegd en onder dagteekenig van 27 September 1883 ingediend
wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29 Juli 1881 (Staatsblad
n°. 143) waarbij de kanaalaanleg bevolen was en welk voorstel Itiiddo:
Het eenig artikel der 'Wet van 29 Juli 1881 (Staatsblad n. 143)
wordt bij wijze van invoeging tusschen de woorden , waterspiegel ”
en ,van” aangevuld met de woorden , gemeen liggende met Amstellands boezeni van den St. Antoniedijk onder Diemen tot benoordeu
den Leidscben Kijn onder Utrecht en loopende ”, zoodat het artikel
voortaan zal luiden :
, Voor rekening van den Staat wordt een kanaal aangelegd,
breed in den bodem ten minste 20 M. en diep ten minste 3,10 M.
onder den waterspiegel , gemeen liggende met Amstellands
boezeni van den St. Antoniedijk onder Diemen tot benoorden
den Leidscben Rijn onder Utrecht en loopende van het Noordzeekanaal bij de Stads Rietlanden to Amsterdam met eene ombniging
ten westen van Utrecht langs Vreeswijk en Vianen tot in de
Merwede bij Gorinchem
Met dit voorstel werd beoogd het Vechtpand te ontgaan en Amstel¬
lands boezem door te trekken van het Noordzeekanaal totden Vaartschen Rijn bewesten Utrecht, waardoor schutting van Amstellands
boezem op de Vecht wordt vermeden en bovendien aan het kanaal
eene meer rechte richting gegeven, loopende voor een groot deel
langs den spoorweg Utrecht—Amsterdam.
Het denkbeeld van dit trace was reeds aangegeven door den heei
HENKETinde vergaderiug van het Koninklijk Instituut van Ingenienrs
van 7 Mei 1881 en later ook door den heer Dieks besprokeu in de
vergaderiug van de Tweede Kamer der Staien-Generaai van 9 October
1882.
Het voorstel werd behaiideld in de vergaderingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van 31 Maart en 1 April 1884 en aangenomen met 50 tegen 22 stemmen.
In de Eerste Kamer had de behandeling plants in de vergadering
van 24 April 1884 en werd het aangenomen met 26 tegen 10 stemmen.
De wet verscheeii in het Staatsblad van 15 Mei 1884 n’. 106.
De onteigeningswetten voor de gedeelten van de slnis bew'esten
Utrecht tot de Lek en van den St. Antoniedijk tot Nigtevecht
werden nu aangenomen en bekrachtigd deii 26sten April 1884 (Staats¬
blad no^ 87 en 88).
Het onteigeningsontwerp voor het gedeelte van Nigtevecht tot de
sliiis bewesten Utrecht, moest, tengevolge van de wijziging in de
oorspronkelijke wet aangebracht, worden teruggenomen. Het werd
vervangen door een ander ontwerp, dat werd aangeboden bij Koninklijke
Boodschap van 4 Januari 1886 en bekrachtigd door de wet van 19
April 1886 (Staatsblad n°. 87).

21

HOOFDSTUK II.
BESCHR.IJVING VATJ HET KANAAS. AES SCHEEPVAARTWEC.

n.

likliliiig en venlmliiig in panden.

De richting van liet kanaal is voorgesteld op Plaat II, terwijl meer
gedetailleerde voorstellingen der sitaatieu van de sluizen en voorhaven
bij Amsterdam, van de scbatslnis benoorden deii Leidsclien Rijn bewesten Utrecht, van de sluizen en voorhaven wederzijds de rivier de
Lek en van de sluizen en voorhaven bij Goriuchem worden gegeven
op de Platen III, IV, Y en YI.
Het kanaal gaat uit van het Noordzeekanaal beoosten de StadsRietlanden te Amsterdam, doorsnijdt den zeedijk bij Zeebnrg, loopt
door het Nieirwe Diep, snijdt den Diemen, de Muidertrekvaart cn
den Oosterspoorweg op ougeveer 2350 M. benoordvresten het station
AY eesp.
Onmiddellijk daarna buigt het zich zuidwaarts , nadert op ongeveer
1000 M. benoorden het station Loenen—Yreeland den spoorweg Am¬
sterdam—Utrecht en loopt daar langs, tot ongeveer 1050 M. benoorden
het station Breukelen.
Yan daar buigt, om het kerkhof van Breukelen te mijden, het
kanaal van den spoorweg af.
Ongeveer 2000 M. bezuiden het station Breukelen wordt de spoor¬
weg weder genaderd en daarlangs gegaan tot ongeveer 350 M. bezuiden
het station Maarssen.
Yan daar buigt het kanaal af naar den straatweg Amsterdam-Utrecht,
welke bereikt wordt ongeveer 300 M. benoorden den Kantonsweg.
Yerder loopt het kanaal langs en bezuidwesten dien weg om dan
zuidwaarts te buigeu, de spoorwegbanen Utrecht—Amsterdam en
Utrecht—Rotterdam te snijden respcctievelijk op ongeveer 3200 en
2500 M. uit het station Utrecht, den Leidschen Rijn te snijden bewesten
de Utrechtsche beetwortelsuikcrfabriek, en in den Yaartschen Rijn
to vallen tegenover het huis „ de Liesbosch ” op ongeveer 1360 M.
bezuiden de militaire inundatiesluis bij Rotsoord.
^
^
De Yaartsche Rijn wordt gevolgd tot het huis „ de Wiers even
benoorden Yreeswijk en van daar westwaarts gebogen omtenwesten
van Yreeswijk de Lek te bereiken.
• Van uit de Lek gaat het kanaal oostwaarts van Yianen en valtten
zuidoosteu van die stad in het Zederikkanaal, welk kanaal gevolgd
wordt tot nabtj Schotleuren, op ongeveer 120 M. bezuiden het snijpunt met de spoorwegbaan Dordrecht—Elst.
Van daar buigt het kanaal westwaarts naar dien spoorweg, loopt
langs de oostzijde daarvan tot nabij het station Gorinchem, snijdt het
Steenenhoeksche kanaal en valt bewesten Gorinchem in de Merwede.
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Het kanaal doorloopt de gemeenten Amsterdam, Diemen, Mniden
eu Weespercarspel iiide provincie Noordliolland, de gemeenten Nigteveclit, Abconde-Baambrngge, Loenen, Loenersloot, Ruwiel, Breukelen-Nijenrode, Maarssen, Znilen, Utrecht, Oudenrhijn, Jutphaas
en Vrceswijk in de provincie Utrecht en de gemeenten Vianen, Lexniond, llei- en Boeicop, Leerhroek, Meerkerk, Nieuwland, HoogBlokland, Arkel en Gorinehem in de provincie Zuidholland.
Het kanaal is verdeehl in vier panden, waarvan twee henoorden
en twee bezniden de Lek.
Het eerste of ineest noordel ijke pand, het Amstelboezempand,
strekt zich nit van de schutslnis bij Amsterdam tot de schutsluis bewesten Utrecht, onmiddellijk henoorden den Leidschen Eijn.
Het tweede pand, het Vaartsche Rijnpand, loopt van daar tot de
schutsluis bij Vreeswijk.
Het derde pand, het Zederikkanaalpand, gaat van de schutsluis bij
Vianen tot do schutsluis bij de algemeene begraafplaats te Gorinehem
henoorden het Steenenhoeksche kanaal.
Het vierde pand, het Steenenhoeksche kanaalpand, ligt tusschen de
evengenoemde schutsluis en de Merwede schutsluis bij Gorinehem.
Het kanaal is laug, met inbegrip van de voorhavens en sluizen
ongeveer 7129G.60 M., verdecld als volgt:
Voorhaven bij Amsterdam

1256,- M.

Sluis bij Amsterdam

185.10 ,

Amstelboezempand .

35292,30 „

Sluis bij Utrecht.

.

146,40 ,

Vaartsche Rijnpand.

10029,- ,

Sluis bij Vreeswijk .

298.30 ,

Voorhaven bij Vreeswijk

2-78,- „

Overgang van de Lek

260,- „

Voorhaven bij Vianen

716,80 ,

Sluis bij Vianen .

.

297.30 ,

Zederikkanaaljiand .

20970,80 ,

Sluis bij Gorinehem.

165.10 ,

Steenenhoeksche kanaalpand

750,- ,

Alerwedeslnis.

181,50 „

Voorhaven bij Gorinehem

470,- ,

Te zamen.

71296,60 M.

b.

Lengleprofiel.

Een lengteprofiel van het kanaal wordt gegeven op de teekening
Plaat VII, Tvaarop tevens zijn aangegeven cle verdeeling van het kanaal
in rechte gedeelten en bochten en de doorsneden wordende gemeenten.
Het Amstelboezempand ligt in den regel gemeen met bet Noordzeekanaal, waarom de schutsluis bij Amsterdam slechts in enkelegevallen behoeft dienst te doen.
De slnis moet open zijn zoolaug de waterstand op Amstellands boezem
bij die slnis hooger is dan de waterstand op bet Noordzeekanaal aldaar.
De naar de zijde van bet Noordzeekanaal keerende denrenworden
gesloten en gesloten gehouden zoolang de waterstand op dat kanaal
hooger is dan 0,20 M. -b A.P.; en tevens hooger dan de waterstand
op Amstellands boezem.
De naar de zijde van Amstellands boezem keerende deuren worden
gesloten in eeno der drie volgende gevallen;
1". bij eene ramp aan de M'aterkeeringon tegen de Zuiderzee beoosten die slnis;
2°. bij eene ramp aan den Noorder Lekdijk ;
3’. indien het belang van ’s lands mijitaire verdediging dat vordert.
De gewone waterstand op Amstellands boezem is 0,40 M. — A.P.;
de hoogst bekende waterstand is 0,05 M. -I- AP.; 0,60 M. — A.P.
is een lage stand , waar beneden de boezem zelden daalt, als laagste
stand is tot nog toe bekeiid 0,98 M.
A.P.
Het Vaartsche Rijnpand heeft eenen stand des zomers van 0,47 M.
+ A.P. en des winters van 0,60 M. + A.P. De hoogst bekende stand
is 0,97 M.
A.P. Gedurende enkele dagen in het jaar wordt het
water tot het voeren van schouw door de gemeente Utrecht in de
gemeentewateren • en tot het nitvoeren van herstellingen afgelaten
tot 0,30 M. + A.P
Het gewone verval aan do schntsluis bewesten Utrecht is omstreeks 1 M.
De gemiddelde waterstand op de rivier de Lek was te Vreeswijk
over het tienjarig tijdvak 1881—1890 2,49 M. -t- AJ.
Bij dien waterstand en den zomerstand op den Vaartscheu Rijn is
dus het verval aan de schutsluis bij Vreeswijk 2.02 M.^
Voor het schutpeil is aangenoinen 4,95 M.-t-A.P., zijnde de rivierstaiid, overeenkomende met bet regelingsraerk, bepaald in artikel 16
van het reglement van politie voor de scheep- en vlotvaart op den
Rijn, vastgesteldbij Koninklijk besluit van2Febrnari 1878(Staatsblad
n°. 7), waar boven geen scheepvaart van aanbelang meer plants heeft.
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Bij den stand van 1,50 M. aan de peilscliaal te Kenlen of 37,35 M.
+
zijnde de laagste stand, waarbij onbelemmerde vaart langs
de rivier verlangd wordt, is de rivierstand te Vreeswijk 1,55 M. + A.P.
De schutsluis bij Vreeswijk is eeue gekoppelde. Zoodra bet waterverschil meer is dan 2,20 M. wordt over twee kolken gescbut.
Bij rivierstanden gelijk of lager dan scbutpeil (4,95 M. + A.P.)
was bet waterverscbil te Vreeswijk meer dan 2,20 M.:
in 1873

62 dagen.
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,
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,
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„

1884

45

„

1885

69

„

1886

65

66

waarvan

5 ijsdagen.
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De rivierstand was booger dan 4,95 M. -f- A.P.:
te Vreeswijk:

te Vianen:
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1879
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Het Zederikkanaal heeft eenen zeer afwisselenden waterstand. Het
maalpeil is 1,42 M. 4- A.P.; de hoogst voorgekomen waterstand
1,34 M. + A.P.; 0,50 M. + A.P. is een lage waterstand.
De gemiddelde waterstand te Viauen over liet tieiijarig tijdvak
1881—1890 is 0,99 M. -4- A.P.
Het gemiddeld verval aan de scliutsluis bij Vianen is dus 2,49 —
0,99 = 1,50 M.
Voor bet schutpeil is, evenals te Vreeswijk, aangenomen 4,95 M. A.P.
Ook deze scbutsluis is eene gekoppelde , waar over twee kolken in oet
worden gescbut, zoodra het waterverschil meer is dan 2,20 M.
Bij rivierstanden gelijk of lager dan schutpeil (1,95 M. 4- A.P.)
was het waterverschil te Vianen meer dan 2,20 M.:
in 1873
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in 1883
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De hoogste waterstand op het Steenenlioeksche kanaal is 2,87 M.
+ A.P.; eene lage stand is 0,05 M. + A.P, '
De gemiddelde waterstand in dat kanaal te Gorincliem over het
tienjarig tijdvak 1881—1890 is 1,03 M. + A.P.
De gemiddelde vloed op de rivier de Merwede was over het tien¬
jarig tijdvak 1881—1890 1,89 M. 4- A.P.; en de gemiddelde eh 1,33 M.
4- A.P.
Het gemiddelde verval aan de Merwedeschutsluis is dus hij hoog
water 0,86 M., hij laag water 0,30 M.
Voor het schutpeil is aangenomen 4,30 M. 4- A.P.; zijnde de rivierstand , overeenkomende met het regelingsmerk, bepaald in artikel 16
van het reglement van politie voor de scheep- en vlotvaart op den
Rijn, vastgesteld hij Koninklljk bosluit van 2 Februari 1878 (Staatsblad n". 7).
Met den stand van 1,50 M. boven nul of 37,35 M. 4- A.P. aan de
peilschaal te Keuleu konit te Gorinchem overeen;
hoogwater.

. .

.

.

.

1,40 M. 4- A.P.

laag water.0,60 , -h

„

De rivierstand to Gorinchem was hooger dan 4.30 M. -P A.P.:
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Zoodra eii zoolaug liet sto omgemaa] te Steenenlioek behoorlijk in
d dat dit stooingemaal onverhoopt niet
werking is, of voor hefc
raoclit kimneu werken, zoodrii en zoolang het water in het kanaal
van Steenenlioek aan de sliiis tnssclien dat kanaal en de Linge (de
Steenenkoeksclie kauaalslnis) tot 1,40 M. + A.P. en liooger is gestegen ,
wordt de schntkolk der Merwedesckiitsluis niet afgelaten op dat kanaal
maar afgcmalen op de Merwede.
c.

Boclitm.

De bocliten met liimne stralen zijn aangednid op het leugteprofiel
Plaat VII.
Waar bet kanaal geheel nieuw werd iiangelegd komen geen sterker
boehten voor dan van 500M. straal, met nitzondering bij den toegang
tot de sehutsluis bij Vreeswijk, waar do straal 400 M. bedraagt.
Waar de oude vaarweg werd gevolgd komen enkele boehten voor
van 350 M. straal.
Bij boehten van 500 M. straal of minder zijn deze door bodemverbre'eding voor de scheepvaart oiischadelijk gemaakt.
Een nader overzicht der boehten volgt hieronder.
Op het eerste kanaalpand komen voor 12 boehten, waarvan:
4 van .

..

1500 M. straal

5

„.

1

,.

800 ,

1

,.•

.

610 „

1

,.

500 ,

1000

, ,
,

De bocht van 610 M. begint ongeveer 100 M. bezuiden de schut-
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feliiizeu bij Amsterdam en valt in den verrniniden toegang tot die
sluizen. Do bocbt van 500 M. is sleclits 1G2,5 M, lang en valt daar,
waar het kanaaltrace de oorspronkelijke ricliting naar de sluizen bij
Nigtevecht verlaat.
Op het tweede kanaalpand komen voor 9 bocliten, waarvan:
2 van.
2

,

1000 M. straal.

.

400

,

,

5 ..
350 ,
,
De bocliten van 1000 M. straal vallen in de oinleiding bewesten
Utrecht, met de laatste bocht valt het kanaal in den Vaartschen Rijn.
De bogen van 350 M. straal vallen in den verruimden Vaartschen
Rijn tusschen de brug te Jutphaas en het huis jde Wiers”, van waar
het nieuwe kanaal uitgaat onder de beide kort op elkander volgende
bocliten van 400 M. straal naar de schutsluis bij Vreeswijk.
Van de vijf bocliten van 350 M. straal zijn er drie slechts zeer kort,
te weten: G6, 82 en 101 M.; de beide andere zijn lang 330en421M.
In de bochten van 350 M. straal, welke alle zeer kort op elkander
volgen, en daar tusschen vallende rechte gedeelten is de bodemverbreed tot 30 M. bij de beide langste bochten in het midden der bocht
zelfs tot 40 M.
Ook in de bogen van 400 M. straal is de bodemsbreedte 30 M.
Het derde -kanaalpand heeft vele bochten, van stralen afwisselende
tusschen 1000 en 500 M. Slechts een boog (bij Meerkerk) komt voor
van 350 M. straal; hij is lang G07 M.
In bogen van stralen tusschen 750 en 500 M. is de bodemsbreedte
steeds vermeerderd tot 25 M. in het midden der bocht. Bij den boog
van 350 M. straal is dezelfde verbreeding toegepast als op het Vaartsche Rijnpand.
In het vierde kanaalpand valt slechts eene boog van 1000 M. straal,
lang 194 M.
d. Bwavsprofiel.
Plaat VIII.
Het normale dwarsprofiel is:
Bodemsbreedte.20 M.
Bodemsdiepte 3,10 M. onder de aangenomen lage waterstanden.
Voor lagen waterstand is aangenomen :
op het Amstelboezempand.0,60
„
a Vaartsehe Rijnpand.0,50
„
„ Zederik kanaalpand.0,50
„
, Steenenhoeksche kanaalpand.0,10

M.
,
,
„

-r A.P.
+ ,
+ „
-l- ,
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zoodat de bodemsdiepte is ;
op het Amstelboezempand

....

...

SjTO M. -r A.P.

,

,

Vaartsclie Rijnpand.2,60 „ ~

,

,

,

Zederik kaiiaalpand.2,60 „ —

„

„

„

Sfceenenlioeksclie kanaalpand

„

....

3,— „ 4-

Ter verkrijging van eenen behoorlijken toegang tot de bruggen
over bet kanaal, vvelke elk twee doorvaartopeningen hebben van 14 M.,
is de bodemsbreedte over minsteiis 100 M. wederzijds de as der bruggen
verbreed tot miiistens 33 M.; welke verwijdiug weder over ininstens
100 M. trechtervormig aausluit aan de nonnale bodemsbreedte van
20 M.
Zooals bierboven onder c , Bocbten ” is vernield , is in bogen van
750 M. straal en minder de bodem verbreed tot 25 M. in bet midden
en bij de' bogen van 350 M. straal tot 30 M., bij laiige bogen van
dien straal zelfs tot 40 M. in bet midden.
Eindelijk zijn verwijdingen geniaakt tot minstens 30 M. bodems¬
breedte bij de toegangen tot de scbutsluizcn en wijders, waar de
plaatselijke gesteldbeid claartoe aanleiding gaf.
Zoo vinden de scbepen eene draaiplaats op bet snijpnnt van bet
kanaal met den Leidsclien Rijn van 55 M. in den bodem en op bet
punt, waar bet kanaal in den verruimden Vaartschen Rijn valt bij
bet buis , de Liesboseb ”, eene van 85 M. in den bodem.
De wederzijdscbe belooijen van bet kanaal zijn 2 op 1, bebalve over
bet gedeelte bezuiden den Arkelscben dijk, waar zij 2'/2 op 1 en de
scbutkolk der sluis bij de algemeene begraafplaats te Gorincbem , waar
zij 21'4 op 1 zijn.
Waar de beloopen aansluiten tegen kunstwerken, zijn zij Steiler
opgezet, docb niramer steiler dan 1 op 1.
e.

Kamaldijiicn.

Het nonnale dwarsprofiel der kanaaldijkeu, voorgesteld op Plaat VIIl,
is voor het Amstelboezempand;
Kruinshoogte.1 M.
Beloop aan de kauaalzijde, samenvalleiide met bet
kanaalbeloop.

A.P.

2 op 1.

Beloop aan de landzijde.

1'/: op 1.

Binnenberm breed.

1,50 M.

Kruinsbreedte oostelijke dijk.

6,— „

,

westelijke

,.

7,50 „

De dijken gaan niet onafgebroken door. Zoo zijn openingen gelaten
in het belang van den waterafvoer in de dijken door bet Nieuwe Diep
en door den Diemen, breed in den bodem 15 M., eerstgenoemde diep
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2,74 M. 4 A.P.; laatstgerioemde 2,60 M. 4 A.P. Voorts zijn de dijken
oiiderbroken bij de snijdiiig met de Muidertrekvaart, bet Smal Weesp
en de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis.
Voor zoover bet kanaal oiider de gemeenteu Maarssen eii Ziiilen
loopt langs den straatweg van Amsterdam naar Utreebt, dient deze
tevens tot oostelijken kanaaldijk.
De biiinenberm is boog benoordeu Nigievecbt;
-

-

aan de dijkzijde.0,75 M. -4 A.P.;
„ , landzijde .... 0,85 „ 4- ,
tusscben Nigtevecbt en den Kantonsweg onder de gemeente Maarssen:
aan de dijkzijde.
, landzijde ....

„

=
A.P.;
0,10 M. 4-

„

Bezuiden den' Kantonsweg is geen binnenberm, omdat daar bet
terrein ongeveer gelijk ligt met de dijksboogte.
Langs den binnenberm van de wederzijdscbe dijken is eene sloot,
dienende tot afwatering en scbeiding, waarvan de afmetingen zijn bepaald naar de keuren der polders of waterscbappen , waarin zij liggen.
Plaatselijke versmallingen van de kruinsbreedten tot 4 en 5 M. komen
voor bij de uitneembare groudduikers benoorden Nigtevecbt, bij de
pontbavens en onder de spoorwegbrnggen om de lengten dezer gronddnikers en der brugoverspanningen tot een minimum to brengen.
Plaatselijke verboogingen onder beboorlijke bellingen komen voor
bij de aansluitingen aan kunstwerken.
Langs bet Vaartscbe Rijnpand is bet proliel der kanaaldijken zeer
ongelijk.
Voer zoover bet kanaal nieuw gegraven is, van de scbutsluis bewesten Utreebt tot in den verruimden Vaartseben Kijn en van daar
nit naar de scbutsluis bij Vreeswijk, is de kruinsboogto der weclerzijdscbe dijken 2 M. + A.P., met plaatselijke verboogingen onder be¬
boorlijke bellingen bij de aansluitingen aan kunstwerken.
Langs den verruimden Yaarfcscben Rijn is aan de oostzijde geen
eigenlijke dijk, de militaire inundati.jkade op den oostelijken oever
is toeb niet als zoodanig te besebouwen.
Langs de westzijde dient tot kanaaldijk de straatweg van Utreebt
naar Gorincbeni, welke onmiddellijk langs den Vaartseben Rijn loopt
en met de kruin ligt op bijna 2 M. -I- A.P.
De wederzijdscbe dijken zijn onderbroken op de snij din gen met den
Leidseben Rijn, de Vletsloot en de Rijnsloot.
De oostelijke dijk langs bet nieuwe kanaal beeft eene afwisselende
kruinsbreedte, naarmate de plaatselijke belangen zulks vorderen.
Zoo is de kruinsbreedte:
van de scbutsluis bewesten Utreebt tot den Leidseben Rijn 7,20 M.;
van de draaibrug over bet kanaal in den straatweg van Leiden
naar Utreebt tot die in den straatweg van Utreebt naar Vreeswijk,
alzoo over bet gcdcelte, waar bet kanaal bet diebtst tot de slad Utreebt
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nadert, 14 M. en zulks met het oog op te verwacliten ontwikkeliug
langs dat gedeelte dijk;
van de laatstgonoemde draaibrug tot aan laetpimtvau sanieukomst
met den Vaartscliejj Ilijn 2 M;
van nit den Vaartscheu Rijn tot de sclintsluis bij Vreeswijk 3 M.
De westelijke dijk is breed, tot waar liij sfcraatweg van Utrecht
naar Vreeswijk wordt, 7,50 M. en van daar 8 M.
Bezuiden den Leidschen Rijn hebben de wederzijdsclie dijken eenen
buitenberni ter hoogte van 1,50 M. + A.P.; breed bij den oostelijken
dijk 2 M. en bij den westelijken dijk 2,50 M.
De beloopen der dijken zijn aan de kanaalzijde 2 op 1 en aan de
laudzijde
op 1.
De kanaaldijken hebben allecn cenen binnenborin benoorden de
waterkeering van het waterschap Heijcop genaamd de Lange Vliet en
over het gedeidto van den Vaartschen I ijii tot de sclintsluis bij Vreeswijk.
De berm is breed over het eerstgenoemde gedeelte 1 M. en hoog
1,10 M. -+- A.P.; overigens 2 M. ter inaaiveldshoogte.
Benoorden evengenoemde waterkeering loopt eene binnenbermsloot,
te veils vaarsloot, breed in den bodein 1,50 M., diep 0,60 M. A.P.;
met wederzijdsche beloopen van I'/j op 1.
Beziiideu die waterkeering is eene binnenbermsloot tot afscheiding
en afvvatering, breed in den bodem 1 M., diep 0,50 M. 4- A.P. en
met wederzijdsche beloopen van I'/o op 1; een gedeelte dezer sloot
achter den westelijken kanaaldijk bezuiden den li’ijnsloot ligt met
deze laatste en daardoor met het kanaal gemeen.
Bij de vorniiug van het derde of Zederikkanaalpand zijn de bestaande
dijken, welke niet vergraven behoefden te worden, op de bestaande
atinetingen behouden.
Overigens is liet iiormale dwarsprofiel:
A.

B e 11 o o r d e n den A r k e 1 s c h e n d ij k:

Kruinshoogte:
benoorden don Biezenweg.2,50 M. -f A.P.
bezuiden
„
„
.2,
» + „
Kriiinsbreedte :
aan de oostzijde.4,— tot G.— M.
, „ westzijde.*.2,50 „ 8.
„
Beloop:
aan de kanaalzijde , sanienvallande met het kanaalbeloop.
2 op 1.
aan de landzijde.
l'/2 s !•
al dan niet met binnenberm en daar langs loopende sloot van verschillende afmetingen.
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B.

Bezuiden den Arkelschen dyk:

Kruinshoogte.

2,50 M. + A.P.

Kruinsbreedte.

5,—

„

Beloop:
aan de kanaalzijde, samenvallende met het
kanaalbeloop.. .
aan de landzijde.

2'/a op 1.
2

,1.

Binnenberm:
breed..

5,40 M.

boog.0,65 tot 0,45 M. + A.P.
met binnenbermsloot van verscbillende afmetingen.
Langs bet vierde of Steenenhoeksche kanaalpand bestonden dijken
aan weerszijden van dat kanaal.
Het dwarsprofiel van den nieuvf gevormden Noorder-Steenenlioekschen kanaaldijk is:
Kruinshoogte.3,70 M. ‘ A.P.
Kruinsbreedte.2,50 „
Beloop:
aan de kanaalzijde, -samenvallende met het kanaal¬
beloop .2'/2 op 1.
aan de landzijde.2
Binnenberm;
breed

„ 1.

..7,— ]y[_

hoog..2,— , + A.P.
De Zuider-Steenenhoeksche kanaaldijk, tevens ve&tingwal, werd
naar den eisch van de Alblasserwaard ingericht tot slaperdjjk tegen
Geldersch inundatiewater, in aansluiting aan den Noorder-Lingedijk.
Het dwarsprofiel is:
Kruinshoogte.6,50 M. 4- A.P.
(als vestingwal werd de binnenkruinlijn op 7,10,
plaatselijk op 7,40 M. -f A.P. gebraeht.)
Kruinsbreedte.6,— ,
Beloop:
aan de kanaalzijde:
boven

3 M. 4- A.P.op 1.

beneden 3,4-,

.2

,1.

aan de landzijde:
boven 5,80 M. + A.P.1 op 1.
beneden 5,80 ,
„
.2,1.
Buitenberm:
breed.
lioog.

2,50 M.
3,- , + A.P.

Eerste biiinenberm;
breed.1,30 M.
lioog.5,80 , -+- A.P.
Tweede binnenberm:
breed.*..6,— M.
lioog.
4,40 , + A.P.
f. Jaagpad.
Langs bet kanaal is slecbts aan eene zijde een doorgaand jaagpad.
Het is in den regel breed 2,25 M.
Langs het Anistelboezempaiid ligt het op de kruin van den westelijken kanaaldijk met het midden op 1,375 M. uit de buitenkrninlijn.
Ter plaatse waar het kanaal door de Miiider trekvaart wordt gesneden
voorziet eene jaagpont in de gemeenschap.
Op den oostelijken dijk is een jaagpad gemaakt, voerende van de
pont in den Aetsveldschen polder naar de schutsluizen, vrelke het
kanaal verbinden met de Oude Vecht •'bij Nigtevecht.
Langs het Vaartsehe Rijnpand ligt het jaagjiad op den buitenberm
van den westelijken kanaaldijk.
Op den berm van deii oostelijken dijk is een jaagpad gemaakt bezuiden de draaibrug in den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk in
verbinding met het afgebroken jaagpad langs den Vaartschen Rijn ,
leidende naar Utrecht.
Waar tegenover het huis , de Wiers”, het nieuw gegraveu kanaal
van den verruiraden Vaartschen Rijn naar de nieuwe schutsluis by
Vreeswijk uitgaat, voorziet eene jaagpont over het nieuwe kanaal in
de gemeenschap van bet afgebroken jaagpad langs den Vaartschen Rijn.
Langs het Zederikkanaalpaud ligt het jaagpad van Vianen tot de
draaibrug in den Weverwijkschen dijk onder Meerkerk aan de westzijde, van daar tot de Bazelbrug aan de oostzjjde en verder langs de
westzijde.
Het jaagpad is over de geheele lengte bedekt met eene laag grof
rivier- of grintzand.
Om te voorkomen, dat te dicht langs den buitenkant derdijkenof
bermen, waarop de jaagpaden liggen, gejaagd wordt en het buitenbeloop daardoor wordt afgetreden» zijn op 0,25 M. binnen dien kant
perkoenpalen geslagen op 5 M. onderlingen afstand, buitenwaarts
hellende onder 1 op 1 en 0,35 a 0,55 M. boven den grond uitstekende.

34
g. Scfnitsbdseii.
Zooals reeds onder l>. (Lengteprofiel) is vermeld, zijnerophetkaiiaal
6 schutsluizen:
eea bij Amsterdam tot scheiding van bet Noordzeekanaal van het
Amstelboezempand, welke in den regel openstaat;
een bewesten Utrecht tot scheiding van het Amstelboezempand van
het Vaartsche Rijnpand;
een bij Vreeswijk tot scheiding van het Vaartsche Rijnpand van
de Lek;
een bij Vianen tot scheiding van de Lek van het Zederikkanaalpand ;
een bij Gorinchem tot scheiding* van het Zederikkanaalpand van
het Steenenhoeksche kanaalpand;
een bij Gorinchem tot scheiding van het Steenenhoeksche kanaal¬
pand van de Merwede.
Van al deze sluizen is de schutkolk lang 120 M. en breed in den
bodem over de middelste 00 M. lengte 24 M. en overigens wederzijds
boogvormig aansluitende aan de dagzijden der sluishoofden.
De schutsluis bij Amsterdam is eene dubbele, dat wil zeggen zij
heeft twee schutkolken naast elkander, de oostelijke voor de schepen,
welke van het zuiden, de westelijke voor die, welke van het noorden
komen.
Elk der sluizen is wijd 14 M.
De slagdrempels liggen op 3,70 M. -f- A.P.
In elk hoofd hangen twee paar deuren, keerende naar weerszijden,
en in de buitenhoofden bovendien een paar stormdeuren , keerende
naar het Noordzeekanaal.
De naar het noorden keerende deuren worden gesloten, zoodrahet
Noordzeekanaal hooger is dan 0.20 M. A.P., en Amstellandsboezem
tevens lager is.
De naar het zuiden keerende deuren worden alleen gesloten in de
zeer zeldzame gevallen, hierboven onder h vermeld.
De stormdeuren keeren tot 3.50 M. -|- A.P.; alle overige deuren
tot 1 M. -f A.P.
In een der deuren van elk paar stormdeuren is eene rinketschuif,
hebbende een vrij doorstroomingsprofiel van 0,5775 M^. beneden het
vlak van 0,12 M. + A.P.
In elk der naar het Noordzeekanaal keerende schutdeuren zijn twee
en in elk der naar het Amstelboezempand keerende deuren zeven om
horizontale assen draaiende kleppen, hebbende elk een vrij door¬
stroomingsprofiel van 0,55 Ml beneden het vlak van 0,54 M. -f A.P.
Het zeer groot aantal kleppen in de naar het Amstelboezempand
keerende deuren is gemaakt tijdens er nog geene overeenstemming
was verkregen omtrent het voortdurend openstaan dier deuren en er
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toch, in afwachting eener regeliug claavoratreut, eeue zeer ruime
gelegenlieid tot aflating van water nit Amstelboezem op het Noordzeekanaal moest wordeu gewaarborgd.
De bovenkaut xler scluitkolkmureu ligt op 1,35 M. + A.P.
In het buitenhoofd kau buiten de stormdeureu , en in het binnenhoofd aan de biuuenzijde een rij scbotbalken worden ingelaten.
De scbutsluis bewesten Utrecht is wijd 12 M.
De slagdrempel ligt in het bovenhoofd op 2,70 M. 4 A.P. en in
het beuedeuhoofd op 3,70 M. 4- A 15
In elk slnishoofd hangt een paar elenreu, keerende naar den Vaartschen Rijn.
Beide paar deuren reiken tot 2 M. + A.P.
In elke denr zijn twee om eene horizontale as draaiende kleppen,
hebbende elk een vrij doorstroomingsprofiel van 1,094 Mk; die in de
bovendeuren bevinden zich onder het vlak van 0,G6 M. -4- A.P., die
in de benedendeuren 1 M. lager.
De bovenkant der schutkolkvvanden ligt op 2,35 M. + A.P.
In het bovenhoofd kan boven de deuren eene rij scbotbalken worden
ingelaten.
-

De schutslnis bp Vreeswijk is eene gekoppelde, wijd 12 M.
De slagdrempels liggen in het buitenhoofd op 2,10 M. 4 A.P.; in
het midden- en in het binnenhoofd op 2,70 M. -4- A.P.
In elk hoof'd hangt een paar schutdeuren en bovendien in het bui¬
tenhoofd een paar stormdeuren , alle keerende naar de rivier.
De stormdeuren keeren, met inbegrip eener 0,48 M. hooge boeiplank, tot dijkshoogte of 7,80 M.
A.P.
Het paar schutdeuren in het buitenhoofd en dat in het middenhoofd keeren , met inbegrip eener 0,48 M. hooge boeiplank, tot 5,70 M.
-f- A P., op welke hoogte ook de bovenkant der muren van de bovenschutkolk ligt.
Het paar schutdeuren in het binnenhoofd keert, met inbegrip eener
0,48 M. hooge boeiplank, tot 3,55 M. + A.P.; op welke hoogte ook
de bovenkant der muren van de benedenschutkolk ligt.
In een der stormdeuren is eene rinketschuif, hebbende een vrij door¬
stroomingsprofiel van 0,5664 Mb beneden het vlak van 2,34 M. + A.P.
In elk der schutdeuren ziju vier om eene horizontale as draaiende
kleppen, hebbende elk een vrij doorstroomingsprofiel van 0.759 IVP.,
in het buitenhoofd beneden het vlak van 0,79 M.
A.P.; in het
middenhoofd beneden dat van 0 04 M. 4- A.P. en in het binnenhoofd
beneden dat van 0,10 M. -4- A.P.
In bet buitenhoof 1 kuuneu buiten de stormdeuren twee rijen schotbalken worden ingelaten.
-

-+

-+■

De schutsluis bij Vianen is eveneens eene gekoppelde, wijd 12 M.
De slagdrempels liggen in het buitenhoofd op 2,10 M. -4- A.P.; in
het midden- en in het binnenhoofd op 2,70 M. 4- A.P.
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In elk hoofd kangt een paar scliutdenren en boveudien in het buitenhoofd een paar stormdeuren, alle keerende naar de rivier.
De stormdeuren keeren, met inbegrip eener 0,48 M. liooge boeiplank, tot dijkshoogte of 7,80 M. -f- A.P.
Het paar scbutdenren in het buitenhoofd en dat in het middenboofd
keeren, met inbegrip eener 0,48 M hooge boeiplank tot 5,70 M. -P A.P.;
op welke hoogte ook de bovenkant der muren van de bovenscbutkolk ligt.
Het paar scbutdenren in het binnenhoofd keert, met inbegrip pener
0,48 M. hooge boeiplank, tot 3,97 M. + A.P.; op welke hoogte ook
de bovenkant der beneden schutkolkwanden ligt.
In een der stormdeuren is een rinketschuif, hebbende een vrij doorstroomingsprofiel van 0,609
beneden het vlak van 0,66 M. + A.P.
In elk der schutdeuren zijn vier om eene horizontale as draaiende
kleppen , hebbende elk een vrij doorstroomingsprofiel van 0,7038 M^.
in het buitenhoofd beneden het vlak van 0,77 M. + A.P.; in het
middenhoofd beneden dat van 0,07 M. + A.P.; eninhet binnenhoofd
van 0,12 M. -|- A.P.
In het buitenhoofd kunnen buiten de stormdeuren twee rijen schotbalken worden ingelaten.
De sehutsluis bij de algemeene begraafplaats te Gorinchem is wyd
12 M.
De slagdrempel ligt in het noordelijk hoofd op 2,70 M. A A.P. en
in het zuidelijk hoofd op 3,20 M.
A.P.
In elk hoofd hangen twee paar deuren, keerende naar weerszijdeii.
De deuren in het zuidelijk hoofd, zoomede die in het noordelijk
hoofd, keerende het Steenenhoeksche kanaalwater, reiken tot 3,70 M.
+ A.P.; de deuren in het noordelijk hoofd, keerende het Zederik
kanaalwater, reiken tot 2,50 M. -t- A.P., alle met inbegrip eener
0,48 M. hooge boeiplank.
In elke deur zijn vier om eene horizontale as draaiende kleppen,
hebbende elk een vrij doorstroomingsprofiel van 0,8420 M\, in het
noordelijk hoofd beneden het vlak van 0,76 M. -A A.P., in het zui¬
delijk hoofd beneden het vlak van 1,26 M. -i- A.P.
De bovenkant der schutkolkwanden ligt op 3,70 M. -1- A.P.
In het zuidelijk hoofd kunnen aan de buitenzijde twee rijen schotbalken worden ingelaten.
De Merwedesluis bij Gorinchem is wijd 12 M.
De slagdrempels liggen op 3,20 M. 4- A.P.
In elk hoofd hangen twee paar deuren, keerende naar weerszijdeii,
en in het buitenhoofd bovendien nog een paar stormdeuren, keerende
naar de rivier
De stormdeuren keeren tot 6,60 M. -1- A.P.; de andere deuren in
het buitenhoofd , zoomede die in het binnenhoofd, keerende het rivierwater, reiken tot 5,05 M. + A.P.; de deuren in het binnenhoofd.
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keerende het kaiiaalwater, reikeu tot 3,70 M. -4- A.P., alle met inkegrip eener 0,48 M. hooge boeiplank.
'
_
In elke stormdeur is eene rinketschuif, liebbende een vrij doorstroomingsprofiel van 1,035
beueden het vlak van 1,16 M. +A.P.
In elke schutdeur, keerende naar de rivier, zijn vier omeeuehorizontale as draaiende kleppen, hebbende elk een vrij doorsteoomingsprOfiel van 0,7495
beneden het vlak van 1.20 M. -b A.P.: in elke
schutdeur keerende naar het kanaal zijn tvs^ee zoodanige kleppen,
hebbende elk een vrij doorstroomingsprofiel van 1,2272 Ml beneden
het vlak van 0,84 M -b A.P.
De bovenkant der schutkolkmuren ligt op 5,05 M. -f- A.l.
In het bnitenhoofd kunnen buiten de stormdeuren tweerijen schotbalken worden ingelaten.
h.

Bniggen.

Over alle schutsluizen zijn beweegbare bruggen gemaakt en wel:
over elk der beide buitenhoofden van de dubbele schutsluis by
Amsterdam , eene dubbele basculebrug; over het noordelijk hoofd der
schutsluis bij Utrecht eene dubbele ophaalbrug; over het buitenhoofd
en over het binnenhoofd der gekoppelde sluizen bij Vreeswyk en by
Vianen eene dubbele ophaalbrug; over het zuidelijk hoofd der schut¬
sluis bij de algemeene begraafplaats te Gorinchem, eene dubbele
basculebrug ; over elk der beide hoofden der Merwedeschutsluis eene
dubbele basculebrug.
A1 deze bruggen bieden dezelfde doorvaartwijdte aan als de schutsliiizen, waarover zij liggen.
4

Over het Amstelboezempand liggen 9 draaibruggen:
een in den straatweg van Amsterdam naar Mniden;
een in den weg bezuiden het Smal W^eesp;
een in de Velderslaan bij Nigtevecht;
e'en in den straatweg van Amsterdam naar Utrecht bij Loenersloot;
een in den stationsweg bij Nieuwersluis;
een in den Poeldijk of stationsweg bij Breukelen;
een in den stationsweg bij Maarssen;
een in den Kantonsweg bij Zuilen;
een in den Vleutenschen weg bij Utrecht.
Over het Vaartsche Rijnpand liggen 3 draaibruggen;
een in den straatweg van Leiden naar Utrecht;
een in den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk;
een in den Overeindschen weg te Jutphaas.

Over het Zederik kanajilpand liggen 9 draaibniggeii en 1 scliipbrug:
een in den Biezenweg bij Vianen;
e'en in het vcrlengde der Autenasclie kade bij Viancii;
een in den Bloemendaalschen weg onder Vianen;
een bij Zwaanskuiken onder Lexmond;
t

een in den Weverwijkschen dijk onder Lexmond,
een (schipbrug) ter plaatse van de vroegere Kranevlotbriig onder
Meerkerk;
een in de Zijdelkade onder Iloogblokland, genaamd deBazelbrng;
een in den spoorweg van Dordrecht naar Elst bij Arkel;
een in den straatweg van Vianen naar Goriuchem bij Arkel;
een in den Haarweg onder Arkel.
Alle draaibruggen hebben twee doorvaartopeningen, elk wijd 14 M.,
de oostelijke voor de vaartuigen, welke van het zniden, de westelijke
voor die , welke van het noorden komen.
De. schipbrug biedt eene doorvaartopening aan , wijd 22 M.
Over het Steenenhoeksehe hanaal2iand liggen geeue bruggen.
\oorts zijn over het Amstelboezempand nog 4 vaste bruggen:
een in den spoorweg van Amsterdam naar Hilversnm bij Weesp ;
ee'n (voetbrug) bij het spoorwegstation Nieuwersluis onmiddellijk
bezniden de draaibrug aldaar;
een in den spoorweg van Amsterdam naar Utrecht bij Utrecht;
e'e'n in den spoorweg van Utrecht naar Rotterdam bij Btrecht.
De drie spoorwegbrnggen overspannen het voile kanaalprofiel met
wederzijds^he dijken.
De voetbrug bij het station Nieuwersluis heeft twee doorvaartopeuingen , elk wijd 14 M.
De onderkant van deze vaste bruggen ligt oi) 0,50 M. + A.P.
i.

P union.

Waar het kanaal minder belangrijke
ponten gemaakt.

verkeerswegen snijdt, zijn

Over het Amstelboezempand liggen 9 ponteii:
e'en in den Buitenkerkerweg onder Diemen;
een in den weg bezuiden den Diemen onder Diemen ;
ee'n in eenen landweg in deij Aetsveldschen polder onder Weespercarspel;
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eeii ill den Iiidijk ouder Nigteveclit;
een in eenen landweg in liet Oostzijdsclie Waterscbap onder AbcondeBaainbrugge;
ee'n in de Vreelandsche laan bij het spoorwegstation Loenen—
Vreeland onder Loenersloot;
een in den Ter Aaschen weg onder Loenen;
een in den Woerdensclien weg onder Breukelen-Nijenrode;
een in den Lagewijdschen dijk onder Utrecht.
Over het Vaartsche Rijnpand ligt eene jaagpont, daar waar de
toegang tot de nieuwe schutsluis bij Vreeswijk den Vaartscheu Rijn
verlaat.
Over het kanaalgedeelte tnsschen de Lek en de Merwede liggen
geene ponten.
k.

Ocvervoorzienitigen.

De oevervoorziening (zie Plaat VJII) is verschillend en houdt verband met de omstandigheid , of de kar.aalbeloopen nienw zijn gemaakt
of, zooals op het Vaartsche Rijnpand en het Zederikkanaalpand,
oevers zijn van bestaande vaarwaters.
Over het algemeen bestaat zij nit eene puinglooiing.
Langs het Arnstelboezempand is deze aangehracht in het kanaalbeloop van 1,25 M. -k A.P. tot 0,50 M. + A.P.
Aan den voet is zij gesteund door eene gesloten rij dennen perkoenBoven die perkoenrij is eene inkassing gemaakt, diep 0,25 M., waarin
op onderlinge afstanden van 0,33 M. staakrijen zijn geslagen van 7
stuks per M. en daartussehen is puin gestort tot de koppen der staken.
Over het gedeelte bezuiden den Zeijlweg is voor de puinbestorting
de inkassing goed sluitend en in verband bevloerd met eene platte laag.
Langs het Vaartsche Rijnpand reikt de oevervoorziening in het
nienw gemaakte kanaalgedeelte benoorden den Vaartschen Rijn van
0,25 M. -1- A.P. tot 1,25 M.-t- A.P Tot het peil van 0,75 kl. + A.P. is
eene puinglooiing gemaakt als hovenvermeld bezuiden den Zeijlweg.
Boven 0,75 M. + A.P. is eene bestrkting gemaakt van puin op den kant.
Langs het kanaalgedeelte, verkregen door verruiming van den hestaanden Vaartschen Rijn, en langs het nieuwe gegraven gedeelte tot
toegang naar de nieuw gebouwde schutsluis bij Vreeswijk, is de ge¬
sloten perkoenrij langs den voet geslagen op de lijn van 0,30 M. + A.P,
met de koppen reikende tot 0,C0 M. -t- A.P.; terwijl op die gedeelten
westelijken oever, welke reeds te veel waren ingeschaard om daarop
eene puinglooiing aan te brengen, steekbeschoeiingen zijn gemaakt.
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Op het verruinidegedeelte vanhetZederikkanaalpaiidis, in overeenstemming met de aldaar gebruikelijke oevervoorziening, tegen de
nieuwe beloopen glooiing van gebakken steeu met steunbesclioeiing
gemaakt.
De glooiing reikt gewoonlijk van 0,60 tot 1,60 M. -f A.P. en bestaat nit eene bestrating in keperverband op twee platte lagen grove puin.
Op het nieuw gegraveu kauaalvak bezuiden den Arkelschen dijk
reikt de oevervoorziening van 0,15 tot 1,60 M.-i- A.P. Langs den voet
tot bet peil van 1 M. + A.P is eene pninglooiing gemaakt als langs
het nieuw gegraven Vaartsclie Rijnpand. Boven 1 M. + A P. zijn twee
platte lagen puin gevleid en daarop is eene bestratiiig gemaakt in keper¬
verband.
De beloopen van het Steenenhoeksche kanaalpaud zijn, in voldoening aan de met de betrokken besturen gesloten overeeukomsten ,
van 0,60 tot 2,80 M. + A.P. bekleed met eene basaltglooiing.
Overal, waar de kanaalbeloopen bij de aansluitingen tegen kunstwerken steiler zijn opgezet dan het normale oeverbeloop, is steeuglooiing
gemaakt.
1. Beschcrmendc iverhen.

Mccr- en sUippalen.

Het middenpenant van de dubbele schutsluis bij Amsterdam en de
draaibruggen in geopenden stand zijn aan weerszijden gedekt door
aanvaarhoofden, gevormd door een paalwerk, in platten grond deii
vorm hebbende van eenen gelijkbeenigen driehoek.
Bij de draaibrug in den stationsweg bij Nieuwersluis dekt het zuidelijk
aanvaarhoofd gelijkertijd den middenpijler van de hooge voetbrug,
aldaar gebouwd onmiddellijk bezuiden de draaibrug.
De hoofden der schutsluizen zijn aan weerszijden tegen aanvaring
beschermd door remstoelen, bestaande uit eenen koningspaal met
aan weerszijden twee paleu in hetzelfde vlak, gesteund door schoorpalen en verbonden door gordingen.
De hoofden van den syphon nabij Amsterdam zijn aan de vier
kanten eveneens door remstoelen beschermd.
Bij de draaibruggen is het oostelijk landhoofd aan de zuidzijde en
het westelijk landhoofd aan de uoordzijde tegen aanvaring gedekt door
een beschermend werk , bestaande uit drie palen , gesteund door schoorpalen en verbonden door gordingen.
In de voorhavens by Amsterdam en bij Goriuchem zijn hanepooteii
gesteld, bestaande uit eenen vertikalen paal en twee of drie schoorpalen en op de bermen hier en daar mefirpalen.
In de voorhaven bij Vreeswijk staan aan weerszijden langs den voet
der blinde bermen van de gedeelten voorhavendijk binnen den Lekdijk
drie paalwerken , welke deze bermen aanwijzen en de schepen daar
van afhouden.
In die voorhaven, zoomede in die bij Vianen, staan op de bermen
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der voorliaveiidijkeu meerpalen; bij elken paal ligt ecn daarliceu
leideude basaltsteenen trap.
Aan weerszijden van de toegangen tot de sclmtsliiizeD zijn op elken
oever ongeveer tien meerpalen geplaatst.
Bij elke draaibrug staan aan de noordzijde op den westelijken oever
en aan de zuidzijde op den oostelijken oever vijf stoppalen op 60,
100, 140, 180 en 220 M. nit de as der brug en bovendien op bet
kanaalgedeelte benoorden de Lek vijf meerpalen op den oostelijken
oever op 200, 240, 280, 320 en 360 M. uit de as der brug.
Bij elke pont staan tien meer- tevens stoppalen op den oostelijken
oever, waarvan vijf benoorden en vijf bezuiden de aslijn der overvaart
op 60, 100, 140, 180 en 200 M. daaruit.
Bij elke vaste spoorbrng staan zes meerpalen op den oostelijken oever,
waarvan drie benoorden en drie bezuiden de brug op 60, 100 en 140
M. daaruit.
Voorts zijn op liet kanaalgedeelte benoorden de Lek langs het oostelijk
kanaalbeloop, dat is aan de zijde , waar niet bet doorgaande jaagpad
loopt, op afstanden van ongeveer 500 M. groepen van drie meerpalen
geplaatst, onderliug 40 M. van elkander verwijderd.
Alle meer- en stopj)aIen zijn van eikenbont. Zij staan, bebalve in
de voorhavens, met de koppen 0,65 a 0,75 M. boven den grond,iude
voorbavens reiken hunne koppen boven den hoogsten bekenden waterstand bij open rivier, bebalve in de voorbaveu bij Vianen, waar bij
Imogen rivierstaiid van sommige de plaats door baken wordt aangewezen.
In de kolken der scbntslnizen bewesten Utrecbt en bij de algenieene
begraafplaats te Gorincbein, zoomede in de benedenkolk van die bij
Vianen, waar geene innren zijn gemetseld, maar de wauden worden
gevormd door de aarden beloopen, zijn kings den voet dier beloopen
aan weerszijden keerpalen gestcld om de vaartnigen van die beloopen
vrij te houden.
m.

Ferlicliliiirj.

Op alle sluisboofden en langs de schntkolken zijn Ian taarns geplaatst.
De doorvaartopeuingen worden aangewezen door groeno licbten.
Op bet kanaalgedeelte benoorden de Lek zijn op elke draaibrug zes
lantaarus gsplaatst; twee op elk landhoofd nabij de doorvaartopening
en twee in het midden van elken boofdligger.
Op de landhoofden zijn alleen de naar bniten gekeerde rniten gekleurd, de overige rniten wit. Op bet oostelijk landhoofd is de noordelijke bnitenrnit rood en de znidelijke buitenruit groeii en op bet
westelijk landhoofd omgekeerd.
Op de boofdliggers zijn de beide buitenrniten rood en de beide
binnenruiten wit; op den noordelijken boofdligger is de oostelijke
groen en dewestelijke rood, op den zuidelijken boofdligger omgekeerd.
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Door deze kleurscliikking vertoont de gesloten brug, zoowel aaii de
van bet iioorden als van bet zuideii komende vaartnigen, tweeroode
licbtcn en slechts eeu groen aan stiiurboordzijde, alzoo nergens eene
veilige doorvaart. Is de brug geopend, onverschillig in welken zin
de brug is gedraaid, dan vertoont de oostelijke opening twee groene
lichten voor de vaartnigen van bet zuiden komende, en twee roode
licbten voor die van bet noorden komende en de westelijke doorvaart
omgekeerd. Zulks is in overeenstemming met bet bij politiereglement
gegeven voorscbrift, dat alle vaartnigen de opening aan stuurboordswal
moeten doorvaren.
Op de koppen der voorhavendijken bij Vreeswijk, bij Vianen en bij
Gorincbem staan lichtopstanden met lantaarns , omgeven door eene
eatadioptrische lens.
De verlichting van alle lantaarns gescbiedt met p)etroleum, met uitzondering van die bij de Merwedesluis te Gorinchem, welke met gas
worden verlicbt.

HOOFDSTUK IN.
BESCHRIJVING BER VOORZIEKtlNGEN IN BEN WATERSTAATSTOESTAND , ZOOMEDE IN HEX VERKEER ZOOWEX. TE EANB
AES TE WATER VAN BE BOORSNEBEN EANBSTREEK.

a.

Ferlioudinfi van liet hanaal tot de verscldllende boezms.

De verscbillende panden van de voor den kanaalaanleg bestaaride
vaart van Amsterdam over Weesp, Utrecht, Vreeswijk, Vianen en
Arkelsche dam naar. Gorinchem liggen gemeen met of vormen de
boezemwateren der lanistreek, welke de vaart doorsnijdt.
Zoo Scheldt de Amstelsluis bet Amsterdamsche stadswater van
Amstellandsboezem, de sluis te Weesp Amstellandsboezem van den
Vechtboezem, de Weerdsluis bij Utrecht den Vecbtboezem van den
Vaartscben Rijn, de sluis aan den Arkelschen dam den Zcderikboezem
van de Linge.
De grondgedacbte van bet ontwerp der commissie van HoofdIngenieurs d.d. 19 Maart 1880, dat de grondslag is geweest van de
wet van 29 Juli 1881 (Staatsblad n . 148), was: zooveel mogelijk beboud
van de bestaando vaart met afsnijdingen , waar zulks tot bekorting of
wegneming van hinderlijke bocbten wenscbelijk was. Volgens dat
ontwerp zouden de kanaalpanden gemeen blijven liggen met de boezeinwateren der doorsne.len landstreek.
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De sclmtskds te VVeet^p werd verviuigen door eeiie iiieuwe scliutsluis
bij Nigtevecht om ald;iar Aiiistelbuulsboezeui van den yeclitboezeni te
scheiden. De Linge werd als kanaalpand uitgelicbt, de Zederikboezein
doorgetrokken en bet Steenenboekscbe kaiiaal als uieuw paiul opgenomeii.
Bii de iiitvoering van de wet werd nog de wijzigmg aangebracht,
dat de boezem van bet Amsterdamscbe stadswater werd uitgelicbt en
Anistellandsboezeni in directe verbinding gebracbt met betNoordzeekanaal, terwpl eindelijlv de wet van 15 Mei 1884 (Staatsblad n . 106)
bet Vecbtpand deed vervallen en Anistellandsboezeni doortrekken tot
Utrecht
Dit doortrekken van Amstellandsboezem van bet Noordzeekanaal tot
Utrecht heeft dien boezem belangrijk verbeterd.
Het doortrekken tot Utrecht bracbt bet voordeel eener aanzienlijke
vergrooting van den boezem; bet doortrekken tot het Noordzeekanaal
verscbalte voordeelen, waarbij eenigszins langer is stil te staan.
Om de waarde daarvan te knnnen beoordeelen is bet noodig na te
gaan , welk verband er tnsscben Amstellandsboezem en bet Noordzee¬
kanaal bestond v66r het tot stand komen van het Merweddianaal.
V66r dien tijd had Amstellandsboezem geen directe verbinding met
het Noordzeekanaal, maar was daarvan gescbeiden door bet stadswater
van Amsterdam.
Die boezem heeft met dat stadswater gemeenscbap door de Amstelslnis en door de van toldeuren voorziene brug over de Singelgracbt
bij het Leidscbe plein.
Die sluis en waterkeering worden ecbter gesloten zoodra bet boezeniwater van Amstelland bij de Amstelsluis tot 0,20 M.
A.P. is gestegen.
Bij lagere stauden van Amstelland tot 0,50 M. ^ A.P. ligt Amstelbindsboezem met bet stadswater genicen en aangezien dit laatste dan
ook met bet Noordzeekanaal gemeen ligt, heeft Amstellandsboezem
in die gevallen directe verbinding met bet Noordzeekanaal. Zoolang
bet water op Amstellandsboezem lager is dan 0,50 M. -f- A.P. zijn de
Amstelsluis en de waterkeering bij het Leidscbe plein gewoonlijk
gesloten.
De omstandigbeid, dat Amstellandsboezem wordt afgesloten zoodra
bij hooger staat dan 0,20 M.
A.P., onk al is bet Noordzeekanaal
dan lager, dus juist in tijden van waterbezwaar , is voor Amstelland
iiadeelig.
Bij de onderbandelingen tusschen den Staat en Amstelland over den
bouw der scbutslnizen tot scbeiding van het Noordzeekanaal van
Amstellandsboezem na))ij Zeeburg, werd door Amstelland geeischt:
wegneming van bet scbut- en lekwater, dat op Amstellandsboezem
zou worden gebracbt door het gebruik van de verscbillende sluizen ,
welfce ten dienste van bet Merwedekanaal noodig zijn.
Ter tegeinoetkoming daarin werd door den Staat aangeboden:
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1°. dat de sluis nabij Zeeburg steeds geopend zou zijn, zoolaiig de
boezem lager staat dan 0,20 M. v- A.P,;
2". dat, bij boezemstanden bovon dat peil, de naar den boezem
keerende deuren zouden wordeii gesloten, terwijl, zoodra en zoolaug
bet Noordzeekanaal lager staat dan 0,20 M. -r A.P., bet boezemwater
op bet Noordzeekanaal zou worden afgelaten door in die deuren te
maken doorlaatmiddelen, voorzoover bet gebruik der sluis als scbutsluis zulks gedoogt;
3'’. dat bij standen in bet Noordzeekanaal booger dan 0,20 M. -r A.P.,
waarbij door de sluis instrooming vau Noordzeekanaalwater op Amstellauds boezem zou plaats bebben , de deuren, keerende bet Noordzeekanaahvater, gesloten zouden worden en gesloten blijven, totdat bet
Noordzeekanaal beneden 0,20 -i- A.P. zou zijn gedaald;
4°. dat bet Rijk zou voorzien in de kosten van stichting en exploitatie van een stoomgemaal tot afmaling van scbiit- en lekwater, zoolang de sluis gesloten is.
M et dit aanbod, dat vergeleken met de regeling, welke voor de
Amstelsluizen geldt, bet voordeel zou opleveren, dat de boezem kon
worden afgetapt, totdat bet Noordzeekanaal den stand van 0,20 M.
-7- A.P., zou bebben bereikt, nam Amstelland geen genoegen.
Het verlangde, dat de sluis nabij Zeeburg alleen deuren zou verkrijgen, keerende naar bet Noordzeekanaal, welke slecbts gesloten
zouden worden bij standen op bet Noordzeekanaal booger dan die
van Amstellandsboezem.
Van Rijkswege kon daarmede geen genoegen worden genomen,
dock werd bet volgende voorstel gedaan :
lb De Staat verbindt zieb om de sticbting en de exploitatie te
bekostigen van een stoomgemaal, bekwaam om :
a. bet scbut-en lekwater van Amstellandsboezem af te voeren , dat
bij standen van het Noordzeekanaal, booger dan 0,20 M.
A.P. op
dieu boezem wordt gebracbt door het gebruik der sluizen, welke ten
dienste van den aanleg van bet Merwedekanaal zijn of worden gebouwd;
b. bet water van Amstellandsboezem af te voeren, dat bij standen
op het Noordzeekanaal, booger dan 0,20 M. A.P., van dien boezem
op het Noordzeekanaal zou kunneu afvloeien door de sluizen te bouwen
in den zeedijk beoosten Zeeburg, wanneer die sluizen dan niet gesloten
werden.
2°. De Staat beboudt zich voor de inricbting en het gebruik der
sluizen beoosten Zeeburg naar goedvinden te bepalen en te regelen,
met dien verstande , dat de regeling van bet gebruik der sluizen op
zoodanige wijze zal geschieden , dat bij «tanden op bet Noordzeekanaal,
booger dan in Amstellandsboezem , geen water uit dat kanaal op den
boezem kan stroomen.
Ook met zoodanige regeling kon bet bestuur van Amstelland zicb
niet vereenigeu.
Na langdurige ouderbandelingen werd ten slotte eenstemmigheid
verkregen met de volgende tbans geldeude regeling.
De sluizen worden steeds geopend gebouden, zoolang de waterstand
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op Amstellandsboezem bij die sluizen liooger is dan de waterstand op
bet Noordzeekanaal aldaar, beboudens de bevoegdbeid van den Staat
om de naar de zijde van Ams ellandsboezem keerende deuren te doen
sluiten in een der drie nagenoemde gevallen:
1®. bij eene ramp aan de waterkeeringen tegen de Zuiderzee beoosten die sluizen;
2®. bij eene ramp aan den Noorder-Lekdij k;
3®. iudien bet belang van ’s lands verdediging bet sluiten dier
sluizen vordert.
De naar de zijde van bet Noordzeekanaal keerende deuren worden
gesloteii en gesloten gebouden , zoolang de waterstand op dat kanaal
bij de sluizen booger dan 0,20 M.
A.P.; en tevens booger is dan
de waterstand op Amstellandsboezem.
Door deze regeling is voor Amstellandsboezen bet groote voordeel
verkregen van eene gebeel vrije uitwatering op bet Noordzeekanaal
buiten Amsterdam om, voortdurend en ten alien tijde, zoolang de
boezem booger is dan bet Noordzeekanaal.
Voor de scbeepvaart is bierdoor tevens bet voordeel verkregen, dat
de sluis im — rampen daargelaten — alleen gesloten is, wanneer bet
Noordzeekanaal booger is dan 0,20 M. -1- A.P. en tevens booger dan
Amstelland.
Ter plaatse, waar de kanaaldijken door bet Nieuwe Diep en den
Diemen gaan, welke wateren met Amstellandsboezem geraeen liggen ,
zijn in die dijken openingen gelaten ten dienste van de afstrooming
van bet boezemwater naar de Diemerdammer- en lepenslootersluizen.
Op bet snijpunt van bet kanaal met de Muidertrekvaart, bet Smal
Weesp en de Nieuwe wetering bij bet station Nieuwersluis zijn de
kanaaldijken niet doorgetrokken en is dus daar vrije gemeensebap van
bet kanaal met die met Amstellandsboezem gemeen liggende wateren.
Bezuiden de Nieuwe wetering gaan de kanaaldijken onafgebroken
door tot de sehutsluis bewesten Utrecht, welke bet Amstelboezempand
scheidt van bet Vaartsehe Rijnpand.
Het gemeenliggen van bet kanaalpand tussche'n Utrecht en Vreeswijk
met den Vaartscben Eijn beeft noch voor de scbeepvaart, nocb voor
dien boezem — welke als zoodaiiig onbeheerd is — verandering gebracht.
Voor den Zederikboezem, waarmede bet kanaal bezuiden de Lek
tot nabij Oorincbem gemeen ligt, werden door Dijkgraaf en Hoogbeemraden van de Vijlbeerenlanden bezwaren gevreesd als gevolg van
bet boogere scbutpeil van 4,95 M, + A.P. aan de nieuwe sehutsluis
bij Vianen, dat voor de oude of VVilbelminasluis slecbts 4,238 M. -f- A.P.
bedraagt, en voorts van de grootere schutkolken van eerstgenoemde
sluis.
Het maalpeil voor dien boezem is 1,42 M. + A.P. Wordt dat boreikt, dan wordt bet Eijksstoomgemaal aan den Arkelschen dam in
werking gebracht om den boezem af te malen op de Linge.

♦
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Dit stoomgemaal, reeds onder s)nimige omstandighedeu vau ouyoIdoend vermogen gebleken zijnde om den boezem op bet maalpeil te
bouden, werd door de voreugenoemde oorzaken Yerergoring Yan den
toestand geYreesd.
Ter wegneming Yan bet Yeriueerderde waterbezwaar op den Zederikboezem , als geYolg Yan den aanleg van bet Merwedekanaal, is van
llijksvvege te Anieide een stoomgemaal gebouwd van 92 watorpaai'dekracbten ter afmaling van den boezem op de Lek.
Waterbezwaar op den boezem van bet Steenenboekscbe kanaalpand ,
als gevolg van scbuttingen nit de Mervvede op bet met dezen boezem
gemeen liggende kanaalpand, werd door bet Heemraadscbap van de
Lingenitwatering niet toegelaten.
Bij overeenkomst is bepaald; dat bet scbutwater uit de sebntkolk
der Merwedesluis door middel van een aldaar te sticbten stoomwerktuig naar de Mei’wede zal worden teruggemalen, waarmede zal worden
aangevangen, zoodra , en dat voortgezet zal worden, zoolang bet bestaande stoomgemaal te Steenenboek belaoorlijk in werking is,terwijl
voor bet geval, dat bet stoomgemaal niet mocbt hunnen werken, dat
terugmalen wordt aangevangen , zoodra, en voortgezet, zoolang als
bet water in bet kanaal van Steenenboek tot 1,40 M. + A.P. en hooger
is gestegen.
b.

Groiuhiuihers.

Het kanaal doorsnijdt verschillende polders en watersehappen en
verscbeidene niet met de kanaalpanden gemeen liggende watergangen.
Uit een zniver waterstaatsoogpunt beschouwd zou bet in aanmerking
bebben kunnen komen om de gestoorde afvvatering te berstellen door
de van de bemalingswerktuigen afgesneden polderdeelen, elk voor zicb
of verscbillende deelen vereenigd, een afzonderlijk gemaal te geven,
of wel die afgesneden deelen en watergangen , waar mogelijk , op eenen
anderen boezem te brengen.
In menig geval zou daardoor wellicht de waterstaatstoestand zelfs
kunnen zijn verbeterd en de meest eenvoudige en minst kostbare oplossing verkregen. In het bijzonder zou bet brengen van afgesneden
polderdeelen op eenen anderen boezem, in aanmerking bebben kunnen
komen bij de watersehappen en waterdoorgangen , beboorende tot den
Vechtboezem, door welke Amstellands boezem als kanaalpand inoest
worden doorgetrokken.
De daartoe onmisbare onderbandelingen tusseben de verschillende
besturen onderling, die dikwerf zeer tegenstrijdige belaugen en inziebten bebben en de administratieve formaliteiten, welke daarvoor
zouden gevorderd worden, zoudeu eene uiterst langdurige voorbereiding
noodig gemaakt bebben, terwijl de kans op eene gewensebte regeling,
daarbij nog onzeker zou zijn geweest.
De uitvoering der kanaalwerken zou door het volgen van dien weg
boogstwaarscbijnlijk nog meer zijn vertraagd dan nu reeds bet geval
is geweest.

