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Om die reden is daarvan dan ook afgezien, en getracht den waterstaatstoestand der doorsneden landstreek zooveel mogelijk ouveranderd
te laten en in de herstelling der verbrokeu afwatering te voorzien
door den aanleg van grondduikers onder liet kauaal.
In het geheel zijn 34 dergelijke grondduikers gemaakt en wel 28
benoorden de Lek en 6 tusscben de Lek en de Merwede.
Het zijn de volgende :
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1
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watersebap bet Honderd

1
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Op de Ter-Aascbe Zuwe of Stadswetering
onder Loenen.

2

2,26

16

In bet watersebap Breukelerwaard

2

1,56

17

Op den Heijcop en de omgelegde Kerb
vaart onder Breukelen ....

4

4,52

18

In bet watersebap Otterspoorbroek

2

1,56

19

Op den Haarrijn onder Breukelen.
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mplenvliet van Maarssenbroek
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Vol

Aantal
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P L A A T S
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Op de Stadswetering onder Maarssen

0,28

In het waterschap de Hooge en Neermaten

0,28

Op de Proostwetering .

..

3,12

, den molenvliet yan Hooge en Lage
Weide.

1,56

Voor de landen tussclien den molenvliet
en de Zuilensclie steeg.

0,28

Voor de landen bezuiden de Znilenscbe
steeg.

1

0,28

Op de Vlentensche ■svetering.

1
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In bet waterschap West-Raven.
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1
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1
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1

„

„

polder Arkel.

1

0,78

, _
,
den Banne van Gorinchem
en Kwakernaat.

1

0,78

Ter gemeenscliap van de Melkheul te
Gorinchem met den Schelluinschen vliet.

1

1,04

B
31

Doorstroomings
profiel
in

Behalve deze gronddnikers onder het kaiiaal moest nog een bestaande
grondduiker aan de oostzijde van het kanaal onder den acbterhoezem
van het stoomgemaal van Maarssenbroek en de Stadswetering onder
Maarssen worden verlengd en een nieuwe grondduiker worden gebouwd
aan de westzijde van het kanaal onder diezelf'de wateren.
Over deze gronddnikers wordt nader gehaudeld in dit hoofdstuk
onder j.
Met het bouwen der gronddnikers ging veelal gepaard verleggiiig
der daarheen leidende vvatergaugen als noodzakelijk gevolg van de
omstaudigheid, dat de gronddnikers op de afgesneden watergangen
daarnaast moesten worden gebouwd voor de bestaande watergangen
konden worden afgesneden.
c.

Shiizen in de hanaaldijhen.

Voor dat door de wet van 15 Mei 1884 (Staatsblad n'’. 106) de kanaalrichtiug in dier voege was gewijzigd, dat het Vechtpaud verviel en
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liet Amstelboezempand werd doorgetrokken tot Utrecht, was bij Nigteveclit reeds eeue diibbele schutsluis gebouwd, welke de gemeeiischap
zou daarstelleu tiissclieu Amstellandsbcezem en de Vecht.
Door die wijziging vielen die schutsluizen buiten bet kanaaltrace en
verloren zij dus liunne bestemmiug.
Tocb kondeu zij nuttig dienen tot verbindiiig van bet kanaal met
de Vecbt, en daarom werd even benoorden die sluizen van xrit bet
kanaal zuidoostwaarts een korte zijtak daarbeen gemaakt en anderzijds
de sluizen met de Vecbt in verbinding gebracbt.
De twee schutsluizen bebben verschillende afmetingeii.
Van de groote is de doorvaartwijdte 12 M. en de diepte opdeslagdrempels 3,70 M.
A.P.; de scbutkolk is lang 120 M. en breed in
den bodem 24 M. Van de kleine is de doorvaartwijdte GM.,de diepte
op de slagdrempels 3,25 M. -i- A.P.; de scbutkolk is lang 50 M. en
breed in den bodem 8 M.
Elk hoofd van beide sluizen heeft cen paar deuren, keerende naar
de Vecbt; de deuren reiken tot 1 M. + A.P.
Het Amstelboezempand snijdt onder de gemeente Breukelen de
Kerkvaart, welke gemeen ligt met den boezem van bet waterscbap
Heycop genaamd de Lange Vliet en door eene schutsluis van de Vecbt
gescheiden is.
De Kerkvaart alzoo niet gemeen kunnende liggen met bet kanaal,
moest in de wederzijdscbe kanaaldijken een schutsluisje worden ge¬
bouwd om de verbroken vaartgemeenscbap te herstellen.
Deze schutsluisjes liggen met bet front aan de kanaalzijde op 75 M.
uit de kanaal as.
De as van beide sluisjes ligt in eene rechte lijn, nagenoeg loodrecbt
op de kanaalas, op ongeveer 40 M. benoorden de draaibrug in den
Poeldijk of stationsweg te Breukelen.
De doorvaartwijdte is 3,90 M., de scbutkolklengte 20 M.; de slag¬
drempels liggen aan de kanaalzijde op 1,80 M.
A.P., aan de vaartzijde op 1,55 M. 4- A.P.
In elk sluishoofd zijn twee paaf deuren, keerende naar weerszijden,
en aan de buitenzijde een scbotbalkrij; de deuren reiken tot 1 M. A.P.
Over elk der beide sluisboofden aan de kanaalzijde ligt tusscben
de deuren eene ophaalbrug ter voorziening in bet verkeer over den
kanaaldijk.
De door het Amstelboezempand gesneden wordende Proostwetering
onder de gemeente Maarssen, gescheiden vande Vecbt door eene uitwateringsluis, tevens schutsluis, dient tot waterafvoer en voor scheepvaart. Daarom waren daar, behalve de boven onder b vermelde gronddxxiker ,22”, aan weerszijden van bet kanaal schutsluizen noodig.
Door de onmiddellijke nabijheid van bet kanaal en de Vecbt bier
ter plaatse, kon de schutsluis aan de oostzijde directe gemeenscbap
geven tusscben het kanaal en do Vecbt.
Om van deze vaartverbinding zooveel mogelijk voordeel tetrekken
4
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eii cle sclieepvaart gelegenliefd te geven om van de Veclit op het
kanaal te komen en omgekeerd, zijn aan de scliutsluis aan de oostzijde grootere afmetingeii gegeven dan de vaart op de Proostwetering
eischt en de scliutsluis aan de westzijde lieeft verkregen. In het belaug van ’s lands luilitaire verdediging zijn die afmetingen nog vergroot.
De as van de beide scliutsluizen ligt in eene reclite lijn, welke de
kanaalas snijdt onder eenen lioek van 45“, noordwestwaarts gemeten
op ongeveer 100 M. benoorden de draaibrug in deii Kantonsweg.
Van de oostelijke scliutsluis is de doorvaartwijdte 6,50 M., de diepte
op de slagdrenipels 2,90 M. -i- A.P., de lengte der schutkolk 26 M.
Van de -westelijke scbutsluis is de doorvaartwijdte 2,75 M., de diejite
op den slagdrempel aan de kanaalzijde 1,75 M.
A.P., aan de weteringzijde 1,15 M. -j- A.P., de scliutkolklengte is 26 M.
Ill elk lioofd van beide sluizen zijn twee paar deuren, keerende
naar weerszijden en aan de bnitenzijde eene schotbalkrij; de deuren
reiken tot 1 M. + A.P.
d.

Overioomen in de kanaaldijhcn.

De Ter Aasche Zuwe of Stadswetering en de Haarrijn, beide onder
Breukelen door bet kanaal gesneden wordende, dock geen doorgaande
vaarwegen, alzoo niet van algenieen belang zijnde, werd onnoodig
geoordeeld , daarop in de wederzijdsche kanaaldijken, schutsliiisjes te
bouwen. Zij zijn van de Veelit slecbts door uitwateringsluisjes met
keerdeuren afgesloten. Wei werden daar langs steenkolen, mest,
enz. vervoerd, welke goederen langs de Veelit aangevoerd en aan
den Vechtdijk overgeladen werden, docli voortaan zoii dit even goed
bebben kunnen geschieden langs het nieuwe kanaal en over de
kanaaldijken.
Ter tegemoetkoming aan de daartegen gemaakte bezwaren zijn aldaar
over den westelijken dijk op beide deze wateren overtoonien gebouwd
met eene vrije breedte van 3,20 M.
e.

Foorzienincj tcgen kwel.

Het kanaal doorsnijdt verscbeidene waterschappen of polders, waaivan de zomerpeilen belangrijk lager zijn dan de kanaalwaterstand.
Het was daar noodig voorzieningen te nemen, opdat geen kanaalwater door de kanaaldijken zou kwellen en alzoo de polders bezwaren.
Het aanvankelijke plan was daartoe kleibekleedingen op de buitenbeloopen der dijken aan te brengen, dik 0,60 a 1 M. en reikende van
1 M. onder bet maaiveld der polders tot 0,50 M. boven den boogsten
kanaalwaterstand.
De polderbesturen in Hoordhollaiid en Utrecht namen daarmede
evenwel geen genoegen, maar eiscbten eene doorgaande kleikist loodrecbt in het licbaain der dijken en wel bepaaldelijk aan de buitenzyde van dezen.
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Sommigen verlangdeu den buitenkant der kleikist in hetzelfde vlak
als de bnitenkruinlijn van den dijk, anderen op eenen afstand van
1 M. binnenwaarts daarvan.
Voor de breedte of dikte der kleikist werd door sommigen 1 M.,
door anderen zelfs 2 M. geeisclit.
Omtrent de hoogte en de diepte , waartoe de kleikist moest reiken ,
waren de eiscben eveiieeus zeer verschillend, daarbij niet altijd rekening lioudende met de geaardbeid van den ondergrond. De diepte
werd voor somraige polders verlangd tot de bestaande kleilaag, door
andere tot de diepte van den kanaalbodem of tot 1 M. onder dieu
kanaalbodem, wanneer de kleilaag niet booger werd aangetroffen.
Aau die eiscben moest ten slotte worden toegegeveu.
Dergelijke kleikisten zijn dan ook gemaakt in de wederzijdscbe dijken
van bet Amstelboezempand van bet Nieuwe Diep tot den Doodeweg
onder Maarssen, volgens de afmetingen daarvoor in de met de verscliillende besturen gesloten overeenkomsten bepaald.
Van den Doodeweg onder Maarssen tot de Lek zijn geene klei¬
kisten geeiscbt of gemaakt.
Langs bet Zederikkanaalpand zijn de nieuwe beloopen der dijken
overal, waar dit zonder daarvoor te maken afdamming gescbieden kon ,
tot op de natuurlijke kleilaag of minstens tot 1 M. onder bet doorgaande maaiveld bekleed met 1 M. kleigrond.
Waar daartoe opzettelijke afdamming zon noodig zijn, is de kleibekleeding gemaakt zoo diep mogelijk , doch minstens tot 0,40 M. -I- A.P.
Waar bet Zederikkanaalpand bezuiden den Arkelscben dijk is gevormd door bet graven van een nieuw kanaal, zijn, naar eisch der
betrokken polderbesturen , de dijken geheel van klei gemaakt, en is ,
waar de grondslag nit onvoldoend waterkeerenden grond bestaat, aan
de kanaalzijde bovendien eene 1 M. breede kleikist gemaakt, dnorgaande tot op de natuurlijke kleilaag, of, waar deze zonder afdamming
en droogmaking niet te bereiken was, minstens tot 1 M. boven den
kanaalbodem of 1,60 M. -ir A.P.
f.

Verleggen van marwegen,

Het doorsnijden van de verschillende bestaande vaarwegeji door bet
Merwedekanaal heeft slechts op enkele plaatsen verlegging dier wateren
noodzakelijk gemaakt.
In de eerste plaats bij de Proostwctering onder Maarssen, reeds
hierboven vermeld onder e.
Vroeger liep die vaart door langs den Kantonsweg en kwam in de
Vecht nit door een nitwaterings- tevens scbntsluisje, onmiddellijk
benoordeu den koornmolen van Zuilen. Die vaart is naar de Vecht
iets noordwaarts verlegd als boven bescbreven.
In de tweede plaats is omgelegd de Vleutenscbe wetering onder
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Utrecht, met het Stadswater gemeenschap hebbende door bet schntsluisje bij Jaffa aan den Vleutensche weg.
Deze wetering wordt gesneden door het Amstelboezempand. Om
de vaartgcmeenschap in dezelfde richting te behouden, zoiiden in de
wederzijdsche kanaaldijken schutsluisjes noodig zijn geweest tot scheiding van het water der wetering van het kanaalwater, op dezelfde
wijze als die, gebouwd op de Kerkvaart onder Breukelen en op de
Proostwetering onder Maarssen.
Vaartuigjes van bewesten het kanaal naar Utrecht of omgekeerd
varende, zouden dan driemaal hebben moeten schutten.
Om hierin vereenvoudiging te brengen is de wetering omgelegd langs
de bimienzijde van den westelijken kanaaldijk en met den Leidschen
Rijn, waarmede het Stadswater van Utrecht gemeen ligt, in verbinding gebracht door eeu schutslnisje, gebonwd op de omgelegde
wetering onmiddellijk benoorden den Leidschen Rijn (zie Plaat IV}.
Dit schutslnisje heeft eene doorvaartwijdte van 2,75 M., eene diepte
op den slagdrempel aan de Leidsche Rijnzijde van 0,80 M. -7- A.P. en
aan de weteringzijde van 1,15 M.
A.P. en eene schutkolklengte
van 16,50 M. In elk hoofd is een paar deuren, keerende naar den
Leidschen Rijn tot 1,05 M. + A.P.
In de derde plaats heeft eene verlegging plants gehad van het
boveneinde van het Steenenhoeksche kanaal. Vroeger liep dit door
de vestinggracht van Gorinohem; thans is daarvoor een nieuw kanaalgedeelte gegraven, uitgaande van het Merwedekanaal even benoorden
de Merwedeschutsluis, loopende langs liet spoorwegstation en even
daar bezuiden vallende in het bestaande kanaal.
g.

Verlcggen van spoorwegen.

Het Merwedekanaal snijdt vier spoorwegen, te weten:
den spoorweg Amsterdam—Hilversum benoordwesten W'eesp;
den spoorweg Amsterdam—Utrecht bewesten Utrecht;
den spoorweg Utrecht—Rotterdam bewesten Utrecht;
den spoorweg Dordrecht—Elst bij Arkel.
Bij de e^rste plannen voor den nieuwen vaarweg was het denkbeeld
om in de spoorwegen draaibruggen te bouwen, en daartoe de spoorbanen tijdelijk om te leggen en deze later in de oorspronkelijke richting terug te leiden.
De Ingenieur J. Kalvf was de eerste, die in zijn uitgewerkt plan
eener Rijnvaart tusschen de Waal en het Hoordzeekanaal in 1879 het
denkbeeld aan de hand gaf, om het ongerief van beweegbare spoorwegbruggen, zoowel wegens het vele oponthond, dat zij door het
veelvuldig gesloten zijn aan de scheepvaart veroorzaken, als wegens
de onveiligheid en de kansen van gevaar, welke zij aanbieden voor de
exploitatie van den spoorweg, te ontgaan door het bouwen van hooge
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vaste braggen over liet kaiiaal en den spoorweg met opreden daarover te leiden.
De heer Kalff meende de vrije doorvaartlioogte te moeten atellen
op 10,75 M. boven den kanaalwaterstaud. Hij had die afgeleid nitde
grondslagen, naar welkeinl858 de hoogte der eerste vaste biugover
den Boven-Kijn, namelijk die te Keulen, was bepaald.
Een nader ingesteld zelfstandig onderzoek leerde echter, dat eene
zoo groote hoogte niet noodig was.
Blj de hoogtebepaling van de brug te Keulen was rekening gehoudeii
met de grootste stoombooten en met de grootste hoogte van de staande
sprenkel. Groote raderbooten, als op de rivier varen, kunnen echter
niet op het kanaal komen en de thans in de vaartzijnde Rijnschepen,
ook de grootste, kunnen met weinige uitzonderingen den mast volledig strijken.
De sprenkel, welke dient om den mast te strijken, kan medeneergelaten worden. Dit moge bezwarend zijn voor de op de rivier zeilende
sehepen , welke onmiddellijk na de brug doorgevaren te zijn, den mast
weder moeten oprichten , voor de kanaalvaart bestaat dit bezwaar niet.
Bij meting van een groot aantal Rijnschepen bleek , dat eene vrije
doorvaartlioogte van 0,50 M. alleszins vmldoende is, riiimsohoots ook
voor de overige zeilschepen en de stoomvaart. Met turf geladen Fiiesche
tjalken hebben met gestreken mast slechts eene hoogte van 3,60 M.
en die met hooi, stroo of vlas geladen van 4,60 M. boven den waterspiegel, terwijl de lading op deze sehepen zoodanig gestremd kan
worden, dat het strijken van den mast mogelijk blijft. De sleepbooten
op de Keulsche Vaart hebben met staanden schoorsteen sleehts een
hoogte van 4,85 M., terwijl die op het Noordzeekanaal met gestreken
schoorsteen ruim 4 M., hoog zijn. De schoorsteenen der passagiersen goederenbooten , overeind staande , bereiken de hoogte van 6,50 M.
boven den waterspiegel niet.
Vaste hooge bruggen vorderen het maken van daarheen leidende
toereden.
Het maken van zoodanige toereden, van genoegzame liauwe helling,
dat zij de exploitatie niet hinderen, kan technisch groote moeielijkheden hehben en kostbaar zijn.
Naarmate echter het spoorwegverkeer en de scheepvaart te drukker
zijn, is het nut van vaste hooge bruggen te grooter en komen deze
dus te meer in aanmerking.
De bezwaren van beweegbare spoorwegbruggen te ontgaan door
het bouwen van een schutbrug is nog overwogen, maar verworpen
wegens de moeielijkheden en gevaren welke aaii eene dergelijke inrichting voor eene veilige spoorwegexploitatie zouden blijven kleven.
De overweging van een en ander leidde er toe de drie spoorwegen
benoorden de^ Lek met vaste hooge bruggen over het kanaal te leiden
eii in den spoorweg Dordrecht—Elst, die zooveel minder druk bereden
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wordt ea het kanaal siiijdt bezuiden de Lek, op welk gedeelte zooYeel
minder selieepvaart verwacht wordt, eene draaibrug te bouwen.
Het kanaal snijdt den spoorweg Amsterdam—Hilversum onder eenen
boek van 49' 20', noordwestwaarts gemeten.
De brug is gebonwd haaks in de baan en gaat over het voile kanaalprofiel en de dijken in e'ene overspanning van 76,80 M.
De lengte der spoorwegomlegging bedraagt 3682,45 M.; lietwestep
i® zoodaiiig bepaald , dat het blijft buiten den overweg van
den Muiderstraatweg’,
De hellingen naar het 200 M. lange horizontale plateau , waarin de
gebouwd, bedragen aan weerszijden 300 op 1.
Met het oog op den zeer slappen ondergrond, waarop de nieuwe,
looge spoorwegbaan moest worden aangelegd, is ter voorkoming van
schadelijke inwerking op de bestaande baan, de aslijn van de brug
gelegd op 100 M. uit die van de bestaande spoorbaan. De wederzijdsc e opritten buigen van uit het brugplateau naar de bestaande baan
on er bogen van 2000 M. straal en sluiten aan deze onder bogen
van 1000 M. straal.
Een plan om de hriih van uit Utrecht gaaude spoorwegen metAae
irug voor vier sporeu over het kanaal te leiden is niet tot uitvoering
gekomen.
Daartoe zouden van uit het station Utrecht twee nieuwe^banen
moeten worden gemaakt. welke naast elkander blijveu tot zij over
het kanaal waren gebracht en zich dan zouden moeten vertakken om
weder in de bestaande banen naar Amsterdam en Rotterdam te vallen.
In de vele en sterke bochten, welke in deze vertakkingen zouden''
comen, werd door de betrokken spoorwegmaatschappij bezwaar gezien
vooi het veilig spoorwegverkeer. Daarbij kwam gi'oote versnijipering
van de landerijen binnen de spoor wegvork en dus kostbare onteigening voor den aanleg van nieuwe banen.
Om een en ander is van het plan afgezieu en zijn de beide spoor¬
wegen zoo weinig mogelijk uit hunne richting verlegd en elk op zich
zelf over het kanaal geleid, vlak naast de bestaande baan.
Het kanaal snijdt den spoorweg Amsterdam—Utrecht onder eenen
hoek van 43“ 51', noordwestwaarts gemeten.
De brug is gebouwd haaks in de baan en gaat over bet voile kanaalprofiel en de dijken in eene overspanning van 95,13 M.
De lengte der spoorwegomlegging bedraagt 4517,42 M.; het westelijk einde is zoodanig bepaald, dat het blijft buiten den overweg in
den Kantonsweg en de aan weerszijden daarvan liggende twee bruggen
over de molenvliet van het waterscliap de Hooge en Lage Weide en
over de Proostwetering.
De hellingen naar het 200 M. lange horizontale plateau, waarin de
brug is gebouwd, bedragen aan de Utrechtsche zijde 301 op 1 en aan
de Amsterdamsche zijde 362 op 1.

De as van de nieuwe baau loopt eveuwijdig aau die der Ijestaande,
op 32 M. daaruit. De aausluiting op de einden geselnedt oikIct ^ogeu
van 2500 M. straal, waartusschen een recht gedeelte van loJ M.
Het kauaal snijdt den spoorweg Utrecht—Rotterdam onder eenen
hoek van 67° 19' noordwestwaarts gemeten.
.
, , ,, ,
,
De hriig is'gebouwd haaks in de baan en gaat over het voile kanaailu-ofiel en^de dijken in eene overspanning van 61,04 M.
De lengte der spoorwegomlegging bedraagt 3724,64 M.; bet westelijk
einde is zoodanig bepaald, dat bet blijft biuten den overweg in den
Ezeldijk en de daarnaast liggende brug.
De bellingen naar het 200 M. lange borizontale plateau, ivaarm
de brug is gebouwd, bedragen aan de Utrecbtscbe zijde 301 op 1,
en aan de Rotterdams^be zijde 384 op 1.
• , ,
i
De as van de nieuwe baan loopt evenwijdig aan die der bestaande
op 32 M. daaruit. De aausluiting op de einden gesebiedt onder bogeii
van 2500 M. straal, waartusschen een recbt gedeelte van 150 M.
Het kanaal snijdt den spoorweg Dordrecht—Elst onder eenen boek
van 85° 30', noordoostwaarts gemeten.
De brug is gebouwd baaks in de baan en beeft twee doorvaartopeningen , elk wijd 14 M.
h.

Ferlegying van wegen voor gewoon verheer.

Waar eenigszins beteekeneiide wegen door het kanaal werden gesneden, is bet afgebroken verkeer bersteld door den bouw van bruggeu,
breed naar gelang de beteekenis van het verkeer zulks vorderde.
De bruggen in de straatwegen:
van Amsterdam naar Muiden,
„

Leiden

„

Utrecht,

,

Utrecht

,

AHeeswijk,

over de schiitsluis bij de algemeene begraafplaats te Gonncbem en
over de Merwedescbutsluis aldaar zijn 5,50 M. breed.
,
De basculebruggen over de dubbele scbutsluis bij Amsterdam bebben
eene breedte van 5,10 M.
^
,
■ u a <-m
De brug in den straatweg van Vianeii naar Gorinclmm is breed o M.
De opbaalbruggeii over de schutsluizen te Vreeswyk en te \ lanen
zijn 4 M., die over de scbutsluis bewesten Utrecht 3,/0 M. breed.
' Alle overige bruggeu over bet kanaal liebbeu eene breedte van S.oO M.
Waar bet’ verkeer over de doorsneden wegen minder groot is en
zicb hoofdzakelijk bepaalt tot beboeften van den laiidbouw, zijn pontveereu gemaakt.
,
Enkele zeer onbeteekeueude verkeerswegen, als de /eijlweg en de
Doodewe<T onder Maarsseii, in de nabijbeid van de brug in den sta¬
tions wegTildaar, zijn doorsneden zonder in bet doorgaand verkeer te
voorzien.
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Ter tegemoetkoming van het verkeer in de bevolkte streek tussclien
Nigtevecht en Utrecht zijn de heide kanaaldijken behard.

_ Om eenig denkbeeld te geven van de ingewikkelde toestanden, welke
zieh bier en daar voordeden, en van de behingrijke w'erken, welke
daar noodig waren of samentroffen tot voorziening in den waterstaatstoestand en tot verlegging van verkeer te land en te water, volgt bier
de bescbrijving van enkele zoodanige punten.
TFerken op de Kerkmart te Breukeleii.
Plaat IX.

,

De Poeldijk, tevens "toegangsweg van bet dorp Breukelen naarbet
^oorwegstation, is de noordelijke waterkeering van bet waterscbap
Otterspoorbroek.
Dat waterscbap wordt bemalen op de langs den Poeldijk loopeiide
Kerkvaart door eenen watermolen, staande ongeveer 400 M. zuidwaarts
van dien dijk.
J^erkvaart ligt gemeen met den boezem van bet waterscbap
Heijcop genaamd de Lange Vliet. Zij beeftgemeenschap met de Vecht
door eene scbut- tevens nitwateringslnis in bet dorp Breukelen.
De molenvliet kwam v66r den kanaalaanleg nit in de Kerkvaart
door eene brug in den Poeldijk ongeveer 90 M. oostwaarts van bet
station.
Door de ontworpen kanaalricbting werden de Kerkvaart, de Poel¬
dijk en de molenvliet zoodanig gesueden , dat de watermolen beoosten
bet kanaal bleef en de brug in den dijk over den molenvliet bewesten
bet kanaal viel.
Er was das te voorzien:
a. in de verbroken gemeenscbap langs de Kerkvaart;
b.

in bet verbroken verkeer over den Poeldijk tevens stationsweg ;

c. in de afgesneden waterleiding van den molen naar de Kerkvaart;
d. in de verbroken gemeenscbap van bet bewesten bet kanaal
blijvende gedeelte van den polder Otterspoorbroek met den beoosten
bet kanaal staanden watermolen.
Dit

nil

is op de volgende wijze geschied:

0. ^
daar de Kerkvaart, als beboorende tot den boezem van den
Heijcop, met gemeen kon liggen met bet Amstelboezempand, moesten
tot herstel van de scbeepvaartgemeenscbap op die vaart, aan weerszijden van het kanaal, in de dijken twee schutsluisjes worden gebouwcl,
met opbaalbruggen daarover ten behoeve van bet doorgaand verkeer
over de kanaaldijken. Tot instandbouding van de waterlossing door
de Kerkvaart is deze langs de biiinenzijde der wederzijdsche kanaal-
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dijken omgelegd naar de wetering de Hej'cop (ougeveer 350 M. benoorden den Poeldijk) en daar met die wetering ouder bet kanaal
geleid door eenen grondduiker, bestaande nit vier ijzeren bnizen , elk
van 1,20 M. middellijn;
b. tot instandhouding van bet verkeer langs_ den Poeldijk is ongeveer 32 M. bezniden de snijding van den dijk met bet kanaal eene
dnbbele draaibrng over bet kanaal gebonwd en de weg daarover been
omgelegd;
c. om den watermolen in verbinding te brengeu met de Kerkvaart
is de afgesneden molenvliet omgelegd langs de binnenzijde van den
oostelijken kanaaldijk en even achter of beoosteu bet oostelijk scbntslnisje op de Kerkvaart door eene in den Poeldijk gebouwde vaste
brng, wijd in den dag 4 M.; in de Kerkvaart geleid.
Langs de binnenzijde van dezen omgelegden molenvliet moest eene
nienwe boezemkade worden gemaakt tot afscheidiug van den molenvliet
van bet polderwater, eenerzijds in aansluiting met den Poeldijk en
anderzijds met de kade langs de oostzijde van den bestaanden vliet
bij den watermolen , terwijl eindelijk langs de boezemkade eene bermsloot is gegraven.
De vervallen molenvliet bewesten bet kanaal is door eenen dam
van de bermsloot langs den westelijken kanaaldijk gescbeiden , terwijl
de bouten brug in den Poeldijk, waardoor bij uitkomt in de Kerk¬
vaart , is uitgebroken en vervangen door eene ijzeren buis;
(1. ten beboeve van de waterlossing van bet gedeelto van den
polder, dat bewesten bet kanaal blijft, is onder bet kanaal en recbtboekig daarop een grondduiker gemaakt, bestaande nit twee ijzeren
buizen, elk van 1 M. middellijn.
TT'erhen aati den Zeijlweg onder de ijemeenle Miiarssen.
Plaat X.
De Zeijlweg onder Maarssen loopt in noordoostelijke ricbting van
den Maarssenbroekschen dijk naar den straatweg van Amsterdam naar
Utrecht, waar deze benoordwesten de bocht door bet dorp Maarssen
vlak langs de Vecbt gaat tusschen de buitenplaats „Herteveld” en
de berberg „ de Reizende Man
Hij snijdt de spoorwegbaan Am¬
sterdam—Utrecht nagenoeg haaks op ongeveer 600 M, benoordwesten
bet station Maarssen.
Aan weerszijden van den weg loopt een water.
Op dat aan de noordwestzijde stond ongeveer 60 M. ten noordoosten van de spoorbaan de watermolen van bet waterschap Maarsseubroek , liggende aan de zuidwestzijde van den Maarssenbroekschen
dijk. Aan de zuidwestzijde van den watermolen is bet water polder¬
water van Miiarssenbroek, dat tusschen eene kade aan de noordzijde
en den Zeijlweg aan de zuidzijde, door brugjes in den Maarssen¬
broekschen dijk en in den spoorweg naar den molen wordt gevoerd.
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Aan de noordoostzijde vau den watermoleii is liet water de molenvliet van het waterschap Maarssenbroek, dat door een sluisje in den
straatweg loost op de Veclit.
Langs de zuidoostzijde van den Zeijlweg loopt de Stadswetering, mede
door eene brug in den spoorweg gaande en door een sluisje in den
straatweg van de Vecht gesclieiden, welke Stadswetering eene vroegere
vrije nitwatering is van het watersehap Hooge en Lage Weide, als
zoodanig belionden moest blijven en thans nog liet water ontvaugtvan
eeuige landen , gelegen bezuiden het waterschap Hooge en Neermaten.
Dit waterschap Hooge en Neerinaten strekt zich uit aan Aveerszijden
van den Zeijlweg en wordt door de beide langs dien weg loopende
wateren, welke aan dat waterschap geheel vreemd zijn, in twee deelen
gescheiden , welke gemeenschap hebben door eenen grondduiker, aanwezig aan de noordoostzijde van den watermolen van Maarssenbroek,
en gaande onder de Stadswetering en den molenvliet van Maarssen¬
broek. De watermolen van het waterschap Hooge en Neermaten staat
in het noordelijk deel aan de oostzijde van het kanaal.
Het kanaal snijdt nu den Maarssenbroekschen dijk op ongeveer
550 M. ten noordwesten van den Zeijlweg en laat dientengevolge een
zeer klein deel van het waterschap Maarssenbroek ten oosten van het
kanaal; het snijdt voorts den Zeijlweg met de beide daar langs
loopende wateren , juist waar de watermolen van Maarssenbroek stond ,
latende een deel van het waterschap Hooge en Neermaten bewesten
het kanaal.
Er was diis te voorzien:
a. in de bemaling van het waterschap Maarssenbroek, waarvan de
watermolen werd weggenomen;
b. in de waterlossing langs de Stadswetering;
c. in de waterlossing van het afgeneden deel van het waterschap
Maarssenbroek;
il. in de Avaterlossing van het afgesneden deel van het waterschap
Hooge en Neermaten.
Dit nn is op de volgende wijze geschied:
(I. Ter vervanging van den af te breken watermolen van Maarssen¬
broek is van Rijkswege de gelegenheid gegeven en zijn de grondwerken gemaakt voor den bouvv van een stoomgemaal beoosten het
kanaal; het gemaal zelf is door het waterschap gebouwd tegen eene
uitkeering door den Staat. Om het water van Maarssenbroek naar dit
stoomgemaal te brengen is haaks onder het kanaal een grondduiker
gemaakt, bestaande nit 3 ijzeren buizen, elk van 1 M. middellijn.

b. De Stadswetering is onder het kanaal geleid door eenen grond¬
duiker, bestaande uit eene ijzeren buis van 0,60 M. middellijn.
r. Voor het brengen van het water van het driehoekig gedeelte
van het waterschap Maarssenbroek, dat beoosten het kanaal blijft,
naar het stoomgemaal, is de bermsloot van den oostelijken kanaaldijk
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ingericlat. Langs die bermsloot is aau de oostzijde tot sclieiding van
de waterscliappeu Maarssenbroek en Hooge en bieermaten eene bade
gemaakt, eenerzijds sluitende aan den Maarssenbroekschen dijk,
anderzyds aan bet emplacement van bet stoomgemaalLangs die bade is weer eene bermsloot gegraven.
(J. Het gedeelte van bet waterscbap Hooge en Neermateu bezuiden
de Stadswetering, in tweeen gescbeiden wordende door bet kanaal,
is ter voorzieiiing in de waterlossing van bet westeliik deel, baaks
ouder bet kanaal gemaakt een grondduiker, bestaande uit een buis
van 1 M. middellijn. Door dezen grondduiker loopt dus het water van
het westen naar het oosten.
De bestaande grondduiker onder de Stadswetering, den Zeijhveg
en den molenvliet van Maarssenbroek is met 50 M. noordwaarts verlengd onder den boezem achter het stoomgemaal naar de bermsloot
van den oostelijken kanaaldijk Door dezen grondduiker loopt dus het
water van het zuiden naar het noorden.
Ten behoeve van de waterlossing van het gedeelte van het waterschap, ingesloten door den Maarssenbroekschen dijk, den molenvliet
van Maarssenbroek en den spoorweg , is in de bermsloot van den westelijken kanaaldijk onder den molenvliet, den Zeijlweg en de Stads¬
wetering een grondduiker gemaakt, bestaande uit eene ijzeren buis
van 0,60 M. middellijn. Het water van dit gedeelte meet dus, alvorens
den watermolen van Hooge en Neermaten te bereiken, door drie
grondduikers gaan, te weten door den evengenoemden duiker van het
noorden naar het zuiden, door den grondduiker onder het kanaal
van het westen naar het oosten en eindelijk door den verlengden
grondduiker onder den boezem achter het stoomgemaal vanMaarssenbroek van het zuiden naar het noorden naar den watermolen.
Aangezien op de wateren langs den Zeijlweg geen scbeepvaartverkeer plaats heeft, behoefde daarmede geeue rekeniug te worden
gehouden, terwijl de omstandigheid, dat op ongeveer 600 M. bezuiden
den Zeijlweg eene brug over het kanaal werd gebouwd in den stationsweg te Maarssen, het onnoodig maakte in den eerstgenoemden weg
eene brug of pout te maken.
IVerken aan den Kantonswcg op de grcns van de (femeenlen
Maarssen en Zuilen.
Plaat XL
Langs den Kautonsvveg loopt aan de uoordwestzijdo de Proostwetering en aan de zuidoostzijde de molenvliet van het waterschap
de Hooge en Lage Weide.
De Proostwetering dient zoowel tot waterlossing als voor scheepvaart en heeft gemeensehap met de Vecht door een uitwateringstevens sehutsluisje. De molenvliet voert uitsluiteud het water af, opgemalen door het stoomgemaal van het waterschap de Hooge en Lage
Weide en loopt vrij uit in de Vecht.
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Het kanaal den Kantonsweg met de Leide daar langs loopende
wateren snijdende, moest dus worden voorzien in het verkeer over
den weg, de waterlossing van- en de vaartgemeenschap op de Proostwetering en de waterlossing van den molenvliet.
Tot instandhouding van het verkeer langs den weg is daarin over
het kanaal eene duhbele draaibrug gebouwd.
Ter voorziening in de waterlossing van de Proostwetering is op
ongeveer 100 M. benoorden de draaibrng haaks onder het kanaal een
gronddniker gemaakt, bestaande nit 4 ijzeren buizen, elk van 1 M.
middellijn en de wetering aan weerszijdeu van het kanaal daarheen
omgelegd.
Tot instandhouding van de vaartgemeenschap langs deze wetering
zijn in de wederzijdsche kanaaldijkeii schutsluisjes gebouwd. Ten
behoeve van het doorgaand verkeer over den oostelijken kanaaldijk
IS over het sluishoofd aan de kanaalzijde eene ophaalbrug gebouwd,
en voor het verkeer over den westelijken kanaaldijk eene vaste 4,50 M.
wijde brug over den toegang tot de sluis.
Ten behoeve van de waterlossing langs den molenvliet is op onge¬
veer 45 M. bezuiden de draaibrug haaks onder het kanaal een grondduiker geinaakt, bestaande uit 2 ijzeren buizen, elk van 1 M. middellijn
en de vliet daarheen omgelegd.
De brnggen , waardoor de Proostwetering en de molenvliet door den
.straatweg liepeii, zijn uitgebroken en de weg is als kanaaldijk doorgetrokken.
Het land, ingesloten door den molenvliet,, den Lageweidsehen
dijk en cte Zuilensche steeg, waterde uit naar de Yecht door eenen
duiker in den straatweg op ongeveer 180 M. bezuiden den Kantonsweg,
Door de ontworpen kanaalriehting werden deze landen van dien
duiker afgesneden, Eene poging om ze te doen uitwatereu op den
molenvliet van de Hooge en Lage Weide achter of binnen den daarvoor gemaakten gronddniker mislukt zijnde, wegens weigering van
de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van genoemd waterschap om dat water op te nemen, is ter plaatse van den duiker in
den straatweg .haaks onder het kanaal een gronddniker gemaakt,
bestaande uit eene ijzeren buis van 0,60 M. middellijn.

HOOFDSTUK IV.
■WERKEN IN HET BEEANG VAN

S EANSS MIEITAIRE

VERBEBIGING.
- —.

Door de militaire autoriteiten zijn verschillende eischcn aan de
inrichting van het kanaal gesteld, hoofdzakelijk in verband met de

•
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inimdatien cler Nieiiwe Hollandsclie Waterlinie en der Stelling van
Amsterdam en met de uoodzakelijke afsnijding van een gedeelte der
wallen van de vesting Gorinchem. Aan die eisctien is voldaan.
Als gevolg daarvan is in de oostelijke opening der draaibrug bezuiden bet Smal-Weesp, behalve sponningen voor een scbotbalkrij ,
nog eene beweegbare waterkeering aangebracht en is de westelijke
opening voorzien van sponningen voor twee schotbalkrijen. De beweeg¬
bare waterkeering bestaat nit een paar ijzeren puntdeuren, keerende naar
bet zuiden, elk voorzien van 36 om horizontale assen draaiende kleppen ,
welke snel kunnen worden geo pend , als wanneer de deuren tegen bet
booge water in kunnen worden opengezet
Voorts zijn in verband met de militaire inundatien eenige dijken
en boorden booger aangelegd dan voor bet scbeepvaartkanaal zou zijn
gevorderd, in eenige landboofden van bruggen en sluismuren scbotbalksponningen aangebracbt, in de kanaaldijken eenige inlaatmiddelen
voor de inundatien gemaakt en op bet snijpunt van bet Vaartscbe
Rijnpand met den Leidscben Rijn gebouwd: aan de oostzijde van dit
snijpunt eene damsluis, wijd 9 M., diep op den slagdrempel 2,40 M.
-ir A.P., voorzien van sponningen voor twee scbotbalkrij en , en aan
de westzijde daarvan eene schutsluis, hebbende eene doorvaartwijdte
van 6 M., eene slagdrempeldiepte van 1,80 M. -i- A.P. en eene scbutkolklengte van 26 M.
Verder is zorg gedragen, dat bet kanaal op de gewenscbte punten
van verbreedingen werd voorzien.
Eindelijk zijn zeer belangrijke werken gemaakt in verband met de
verdediging der vesting Gorincbem.
Het waterstaatsbelang vorderde binnen de Merwedesluis aan de
zuidoostzijde van bet kanaal een nieuwen zuider Steenenboekscben
kanaaldijk en buiten die sluis eene nieuwe waterkeering ter vervanging van den door te graven bandijk bij den tot voorbaven ingegeriebten voormaligen Zwaanpolder.
De nieuwe zuider Steenenboekscbe kanaaldijk moest op eiscb van
het Bestuur van den Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
worden ingericbt als slaperdijk tegen Gelderscb inundatiewater.
Als zoodanig moest bij eene hoogte hebben van 6,50 M. + A.P.,
welke hoogte dan ook voor de buitenkruinlijn der Courtine tusscben
de bastions II en IV, die als slaperdijk dienst doet, werd aangenomen.
Bastion 11 werd in noordelijke richting vooruitgebracht. Bastion III
werd vergraven en van bet bastion IV de recbterface tot in betverlengde van gezegde courtine acbteruit getrokken en de linkerface
vooruit gescboven. Die vooruit gescboven linker face, sluitende aan
bet buitenboofd der Merwedesluis, maakt deel nit van de nieuwe
rivierwaterkeering beoosten die sluis, welke gevormd is door verbooging
en verzwaring tevens met eenige vooruitbrenging van de vestingwallen. Als rivierwaterkeering behoefden deze wallen eene hoogte
van 6,60 M. 4- A.P., welke hoogte aan de buitenkruin der borstwering
werd gegeven.
In verband met de wijziging der vestingwallen werden eenige bom-
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vrije gebouwtjes noodig geacht, die ten deele reeds zijn tot stand
gebracht, ten deele na de zetting van bet aai-dwerk nog zullen worden
gemaakt.
Ook werden over groote lengten afrasteringen gesteld.
Nog is te vermelden, dat de eiscb van vormeld Waterscbapsbestuur
om den nieuwen zuider Steeneuhoekschen kanaaldijk — tevens vostingwal — binnen de Merwedesluis in te richten tot slaperdijk tegen
Gelderscb inundatiewater, bet noodzakelijk maakte om den vestingwal
van af de linkerflank van bastion I tot genoemde Courtine, tusscben
de bastions II en IV betzelfde profiel als dat van die Courtine te
geven, dat de beide compures genaamd ,de Arkelpoort” en ,de Kanselpoort”, gebeel inoesten worden opgeruimd en meer buitenwaarts op
nieuw gebouwd en van sponningen voor drie scbotbalkrijen moesten
worden voorzien.
Voorts moest als gevolg daarvan een vlak buiten de coupure ,de
Arkelpoort” aanwezige brng in den straatweg naar Vianen worden
afgebroken en meer buitenwaarts nieuw gebouwd, een daar bangs
loopende duiker, zoomede een duiker in den hoek tusscben de Courtine
I—JI en bet bastion II worden verlengd en vernieuwd.
Eindelijk zij medegedeeld, dat de verbooging van den steenen beer
tusscben den saillant van bastion VI en den Ouden Wolpberscben
dijk en eene tegen dien beer (ztudwaarts) aangebracbte grondaanvulling,
boog 4 M. + A.P., zijn gescbied op eiscb van meergenoemd Waterscbapsbestuur, docb bet belang van de militaire verdediging beeft
gevorderd , dat op dezen beer eene ijzeren afrastering werd geplaatst
en dat de beer aan de zijde der grondaanvulling ongeveer vertikaal
werd opgetrokken.

HOOFDSTUK V.
KORTE BESCHRIJVINa DER VOORNAAMSTE KOTJSTWERKEN.

a.

Sclmtuluizen.

De doorvaartwijdte is 12 M.; alleen aan de sluizen bij Amsterdam
is, ter voldoeniug aan eeuen later in bet belang der militaire verde¬
diging gestelden eiscb, eene doorvaartwijdte van 14 M. gegeven, overeenkomende met die, welke voor de draaibruggen was aangenomen.
De lengte der scbutkolken is 120 M. en de breedte in den bodem
over de middelste 90 M. van 24 tot 25 M. in bet mi'dden, met S-vormige vernauwing naar de aluisboofden over 15 M. lengte. Bij de belialing dezer afmetingen gold do eiscb, dat twee Rijnscbepen van bet
toenmalig maximum type (80 M. lengte, 10 M breedte en 2,40 M.
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diepgang) gelijk met hunnen sleper moeten knnnen worden geschut.
De diepte der binneuslagdrempels komt overeen met die van den
bodem van bet aansluitende kanaalpand, die der drempels aan de rivierzijde is bepaald nVar de rivierstanden , overeenkomende met eenen
stand van 1,50 M. boven de nul aan de ]ieilscbaal te Kenlen. Bij de
gekoppelde scbntsluizen ligt de drempel van bet middenboofd even
diep als die van bet biunenboofd, om zoolang geene dnbbele scbntting noodig is, beide kolken gelijk te knnnen gebruiken endusmeer
vaartuigen te gelijk te knnnen scbntten.
Als beginsel is aaugenomen, dat de slnisdenren niet meer water
verschil rnogen keeren dan 2,20 M. Waar dus meer verval was te keeren,
zooals te Vreeswijk en te Vianen, zijn gekoppelde scbntsluizen gebouwd.
Bebalve scbutdenren zijn stormdenreu aangebracbt in de noordelijke
boofden der dnbbele sluis bij Amsterdam, om te dienen als waterkeering
bij onverhoopte doorbraak in de zeewaterkeeringen van bet Noordzeekanaal, en in de buitenbootden der sluizen bij Vreeswijk, Vianen en
Gorincbem, keerende tot gelijke boogte als de aanslnitende rivierdijken.
Aan de rivierslnizen is tot meerdere zekerbeid en om bescbadiging
der stormdeuren bij ijs te voorkomen, daarbniten nog gelegenbeid tot
plaatsing van twee rijen scbotbalken gemaakt.
Bij de sluizen bij Amsterdam, Vreeswijk en Gorincbem zijn de
scbutkolkwanden gevormd door muren, bij de sluizen te Utreebt en
bij de algemeene begraafplaats te Gorincbem , ter wille der zninigbeid,
door met steenglooiing bekleede aarden beloopen. Bij de slnis bij Vianen
beeft de bovenscbutkolk muren en de benedenscbutkolk, welkemaar
zelden gebrnikt wordt, aarden beloopen.
De schutkolk der groote sluis te Nigtevecbt beeft aarden beloopen;
die der kleine sluis aldaar muren. Bij de scbntkolken der sluizen onder
Breukelen en Maarssen zijn de scbutkolkwanden gevormd door aarden
beloopen, bekleed met steenglooiing.
Het type en de hoofdafmetingen der scbntsluizen bij Amsterdam,
Vreeswijk en bij de algemeene begraafplaats te Gorincbem zijn aangegeven op Plaat XII.
De algemeene inricbting van de scbntsluis bij Vreeswijk en de voornaamste details daarvan zijn aangegeven op de Platen XIII, XIV,
XV en XVI.
De deuren zijn gemaakt van eikenhout; zij bebben alle eenen lessen
aanslag van eikenbout op de acbterbar en den onderregel, wat voor
bet waterdicbt sluiten uitnemend voldoet.
De deuren draaien met metalen kommen op kegelvormige metalen
taatsen, elk bolvormig afgedraaid in tegengestelden zin.
Om de taatsen eenen zooveel mogelijk vasten stand te verzekeren ,
zijn zij ongeveer 5 c.M. in de bardsteenen komplaten ingelaten en
bovendien met dookbouten vastgezet.
Ter voorkoming dat, bij gesloten stand der deuren, dedruk, welke
deze op elkander nitoefenen, wordt overgebracht op de proppen der
acbterharren en op de taatsen, zijn de slagstijlen in de ricbting van
dien druk met eon stennkussen bewerkt.
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De vulling der scliutkolkeu gescluedt uitsluitend door openiiigen
in de deuren , welke gesloteu worden door kleppen, draaiende om korizontale assen. De kleppen zijn opgenomeu in gegoten ijzeren ramen,
aangebracht tusschen de regels der deuren; de eerste werden gemaakt
van gegoten ijzer, daarna werden er gemaakt van getrokken ijzeren
eindelijk de latere van gegoten staal, waannede beoogd werd ze zoo
weinig mogelijk te doen doorbuigen, ten einde bet lekken te verminderen. De kleppen tocb lekken sterk, waarom zij te ontraden zijn op
kanaalpanden, waar watervei'lies of waterbezwaar moet vermeden wor¬
den. Hare beweging gescbiedt door eene vertikale slang, welke aan
bet boveneinde door een sector of vork, werkende op eene scbroef
zonder eind of nok, door een man gemakkelijk kan bewogen worden.
De beweging der deuren gescbiedt met duwpersen , waarbij verscbillende stelsels zijn toegepast, dock alien met reehte aldan niet getande drukstangen.
b.

Bnujfjen voor gewooii verhecr.

De bruggen voor gewoon verkeer zijn, voor zooverre zij niet over
de slnishoofden liggen, draaibruggen met twee doorvaartopeningen,
elk wijd 14 M. Zij zijn gelijkarmig en kunnen in elke richting 180“
omdraaien, alzoo met bet doorvarende scbip mede.
Hierop maakt eene uitzondering eene brog onder de gemeente
Meerkerk, welke eene scbipbrug is.
De bruggen over de sluishoofden zijn of bascule bruggen, als over
de sluizen te Amsterdam en te Gorinchem, of ophaalbruggen.
.Alle bruggen zijn van ijzer.
De draaibruggen (Plaat XVII) bebben alle twee boofdliggers, welke
tevens als leuningeu dienst doen. Zij bestaan voorts uit dwars- en
langsdragers en bebben twee dekken.
De boofdliggers zijn vakwerken van bet gekruiste systeem; alleen
bij de draaibrug te Ark el is bet vakwerk enkelvoudig.
De hoofddwarsdragers brengen bet gewicbt van den beweegbaren
bovenbouw over op eene zware stalen plaat, welke door vier stalen
bangbouten aan bet spildeksel is opgehangen.
De stalen spil beeft eenen lessen stalen spilkop, welke dus op zicb
zelf vernieuwd kan worden.
De spilkop is bolvotmig afgedraaid.
Daarop draait een in bet spildeksel bevestigd inetaal, dat eveneens
in denzelfden zin bolvormig is uitgedraaid, dock met eenen grooteren
straal dan de spilkop, opdat bet aanrakingsvlak gering zij.
De spilkoker is van gegoten ijzer; bij staat op eene hardsteenen
draagplaat. De voetplaat van den spilkoker beeft drie stelscbroeven,
als bij een waterpasinstrument, met bebulp waarvan de spil bij de
plaatsing zuiver vertikaal kon worden gesteld.
Om de spil gemakkelijk te kunnen stellen en licbten , is onder den
lessen spilkop een scbroefdraad ingesueden, waarin een baak kan worden
ingedraaid, aan welken baak de spil kan worden gelicbt.
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Om groote schommelingen bij liet draaien te beletteu .dieneii vier
loopwielen, welke 2 m.M. vrij boven den vlak afgeschaafden bovenkant van den tandring zijn gesteld.
Voor bet bewegen van de brug zijn twee draaiwerken aaiigebracht,
waarvan een voor reserve. Elk van de twee werkassen, oi ook wel
elk van de twee op den tandring werkende rondsels, kan nit bet
werk worden gelicht.
De tanden van den tandring zijn langs den binnenomtrek geplaatst.
Dit heeft bet voordeel dat de tandring eene grootere middellijn kan
bebben dan wanneer bet rondsel van bet draaiwerk op den buitenomtrek meet werken; deze grootere middellijn komt ook daaraan ten
goede om den bovenkant van den tandring tevens te doen dienen voor
loop- of draagrand van de loopwielen. Het binnen plaatsen van de
tanden beeft voorts bet voordeel, dat niet zoo spoedig bij harden
wind of boogen waterstand water tusscben de tanden komt, waardoor ’s winters ijsvorming kan plaats bebben.
Het buiten plaatsen van de tanden beeft ecbter bet voordeel van
gemakkelijker reiniging en berstel.
De brug wordt in gesloten en opgezetten stand onder elk van de
vier boofdligger-einden gesteund door eene excentriekrol; deze worden
alle gelijk van idt het midden bewogen. Aan elk brugeinde bangt
eene opzetas, waarop twee opzetkrukken of excentrieken metlosserol,
en nagenoeg in bet midden een getande sector, welke bewogen wordt
door eene schroef zonder eind. De scbroef wordt rondgedraaid door
twee van beweegbarekoppelingen voorzieneoverbrengingsassen, welke
evenwijdig aan, wederzijds van en zoo dicht mogelijk langs delengteas
der brug zijn opgebangen aan den onderkaut der dwarsdragers; deze
overbrengingsassen zijn gekoppeld door eene Gallscbe ketting en worden
gelijktijdig uit het midden der brug bewogen.
Bij de laatstgebouwde bruggen vinden de opzetkrukken, na een
paar graden door de vertikaal te zijn gedraaid, een aanslag tegen de
kussenblokken. Dit heeft het voordeel boven eenen aanslag op de
draagplaten, dat bij verschillende temperaturen de aanslag zich verplaatst met bet einde van den bovenbouw. Bij aanslagen op de draag¬
platen moeten deze laatste worden gesteld naar de hoogste temperatuur en doen zij dus bij lagere temperatuur geen dienst.
De draai- en opzetwerken zijn diametraal-symetriscb ten opzichte
van de lengteas der brug geplaatst, opdat deze zoo juist mogelijk in
evenwieht zij en de last zooveel mogelijk op den spilkop worde geconcentreerd.
Bij de eerst gebouwde draaibrng, diete Jutpbaas, gescbiedt de opzetting voor elk uiteinde op zicb zelf aan bet einde der brug en zijn
geene loopwielen aangebracbt; een en ander beeft ecbter niet voldaan.
Voor de draaibrng in den straatweg van Utrecht naar Weeswijk,
welke, behalve voor gewoon- ook voor stoomtramwegverkeer moest
worden ingericht, werd een ricbttoestel ontworpen, dat de zekerbeid
verschaft, dat de lengteas van den bovenbouw altjjd komt te liggen
in bet vertikale vlak, gaande door de lengteas van den onderbouw.
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Daartoe is aan elk einde van de brug in de lengteas een richt- of
sluittoestel aangebracht, zoodanig samengesteld, dat bet gelijktijdig
werkt met bet af- en opzetten der brug.
Eene besebrijving van dezen ricbttoestel is gegeven in de Verbandelingen van bet Koninklijk Instituut van lugenieurs 1890—1891;
bladz. 322.
De goede vrerking van den toestel heeft aanleiding gegeven hem
ook aan te brengen bij de later gebouwde draaibruggen, waarop geen
verkeer langs spoorstaven voorkomt en bet dus overbodig schijnt,
Avare bet niet, dat bet eene groote gemakkelijkbeid geeft in de bediening van gelijkarmige draaibruggen , welke als deze in alle richtingen 180“ kunnen omdraaien. De toestel geeft tocb de zekerbeid, dat
bij bet dichtdraaien der brug de exentriekrollen jnist boven de draagplaten komen, wat vooral groote waarde heeft bij sterken wind.
De bruggen zijn berekend op eene mobiele belasting;
voor de hoofdliggers der 5,50 M. breede bruggen van 500 K.G. per
en voor die der overige van 400 K.G. per
voor den tusschenbouw op lastwagens ter breedte van 1,70 M. van
5000 ton met eenen radstand van 1,80 M. en eene spoorwijdte van
1,25 M. buiten de wagens aangevuld met 400 K.G. per
en voorts
op bet gewieht van een kanon of lastsleper van 3700 K.G., welk
gewicht door twee raderen op 1,48 M. afstand gedragen wordt.
Op deze laatste belasting is echter niet bet dek berekend.
Bij bet overgaan van zulke zware lasten moet een bepaald spoor
gebouden of wel bet dek versterkt worden door overlangsebe platen,
welke den last over eenige dekplanken verdeeleu.
De bruggen van 5,50 M. breedte zijn alle berekend op stoomtramwegverkeer over bet midden van de brug ter spoorAvijdte van 1,067 M.
De locomotieven zijn aangenomen op een gewicht van 8500 KG.,
en wel 6350 K.G. op de werkas en 3150 K.G. op de draagas, de
radstand op 1,50 M.
De person en wagens zijn aangenomen van bet Truc-systeem met
eenen uitersten radstand van 5,50 M.; de afstand tusscben de bartlijnen der beide trucspillen 4,50 M.; de lengte der wagens 9,37 M.;
de breedte 2 M.; bet gewicht geladen 10 000 K.G.
De goederenwagens zijn aangenomen van bet Truc-systeem met
eenen uitersten radstand van 4,80 M.; de afstand tusscben de bartlijnen
der beide trucspillen 3,80 M.; de lengte der wagens 7,90 M.; de
breedte 2 M.; bet gewicht geladen 12 000 K.G.
In bet ijzer is 600 tot 750 K.G. spanning per cM^. toegelaten en wel:
600 K.G. voor den tusschenbouw,
650

,

s

750

»

j

de hoofdliggers,
» hoofddwarsdragers.

In bet staal is 1100 K.G. per c.M\ toegelaten.
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Hefc gewiclit van liet beweegbaar gedeelte derbruggen bedraagt voor die
breed tusscben de leimingen 5,50 M. leiigte 37,— M. 96700 K.G.
5,- ,

,

35,60 , 82170

„

3,50 ,

,

34,- „ 62350

,

De beproeving der bruggen lieeft plaats gehad door belasting met
metselsteenen, gieteliiigen , rails, /.and en ook met water.
De laatste wijze van beproeving verdient bier eene bijzondere vermelding.
De /even draaibruggen en de booge voetbrug over bet kanaalgedeelte
tusscben Nigtevecbt en de scbutsluis bewesten Utrecbt waren bij een
bestek aangenomen door een aannemer. Om de beproeving van al deze
bruggen zoo weiuig kostbaar mogelijk te makeii en zoo spoedig mogelijk te doeu afloopen, beeft de aannemer bakken van zink n°. 12 laten
maken, laiig ongeveer 2,10 M., breed ongeveer 1,05 M. en boog ongeveer 0,45 M., zoodanig in afmeting verscbillende, dat zij drie aan drie
in elkander pasten, ter gemakkelijk transport van de eene brugnaar
de andere.
Deze bakken werden op bet dek zoo dicbt mogelijk naast elkander
gesteld, de wel wat al te dunne wanden werden door klemhoutjes of
knijpers aan elkander verbonden en aan de einden der brug en de
buitenzijden, om bet knikken der wanden tegen te gaan, tegen de
boofdliggers gesteund door planken.
Aangezien bet bovendek smaller is dan bet onderdek, werden op
dit laatste ter weerszijden van bet bovendek planken gelegd om een
gelijk draagvlak voor de bakken te verkrijgen.
De bakken werden met eene bandpomp en zinken goten ter boogte
van 0,40 M met water gevuld en zoo eene belasling verkregen van
400 K.G. per M^.
Door een gat in een der zijwanden juist boven den bodem, dat
gesloten werd met eene houten prop, liepen de bakken leeg.
De metbode beeft nitinuntend voldaan en bleek vooral gemakkelijk
en doelmatig om spoedig de beide belften der brug naar beboefte
acbtereenvolgens te belasten en weer te ontlasten.
Met eene bandpomp konden de bakken in zes uur worden gevuld;
in tien minuten liepen zij leeg.
De bakken hebben bij al de zeven draaibruggen gediend en zijn ,
na ook nog dienst gedaan te hebben bij de beproeving der basculebruggen over de dubbele scbutsluis bij Amsterdam, door den maker
weder teruggenomen.
De opbaalbruggen (Plaat XVIII) over de groote scbutsluizen te
Nigtevecbt, Yreesvvijk en Vianen en die over bet Smal Weesp in den
westelijken kanaaldijk zijn dubbel; die over de kleine scbutsluis
te Nigtevecbt en over de scbutsluisjes wederzijds de kanaaldijken
onder Breukelen, Maarssen en Utrecbt en over de Nieuwe wetering
bij Nieuwersluis zijn enkel.
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De grootste wijdte, door eeae enkele ophaalbrug overspannen, is die
der Vechtsluis te Maarssen, namelijk 6,50 M.
Bij den bouw is bet gebruik van gegoten ijzer zooveel mogelijk
vermeden.
Hameigebint en balanspriemen zijn gebeel van plaatijzer gecoustrueerd.
De ballastbak, welke bij de bruggen over de sebntsluizen te Nigtevecbt nog van gegoten ijzer is, is bij de andere bruggen samengesteld nit twee zware getrokken balkijzers, waartussehen gegoten
ijzeren ballastplaten worden opgesloten van ongeveer 19 K.G. gewicht,
tot zoodanig getal, als bet evenwicbt vordert,'deze ballastplaten kunnen
gemakkelijk worden weggenomen en geplaatst.
Het val bestaat nit getrokken ijzeren langsliggers, verbonden door
een voor- en acbterbar en een tevens als dwarskoppeling dienenden
kettingbalk tegen den onderkant der liggers en windscboren.
Het val draagt op gegoten ijzeren draagneuten, welke bij de dnbbele
opbaalbruggen een opstaand acbtervlak bebben , dat den drnk opneemt,
door bet eene val op bet andere uitgeoefend.
De draagneuten zijn zoodanig gesteld, dat in gesloten stand de
tappen van bet val een paar millimeters nit de kussenblokken licbten.
Het onderdek is genomen van plaatijzer om zooveel mogelijk atmosferiscbe invloeden, en daardoor verstoring van bet evenwicbt, te ontgaan.
De meeste bruggen worden bewogen niet door de gewone trekkettingen maar door een windwerk, aangebracht aan elk val aan den
buitenkant van bet bameigebint, waardoor de beweging gescbiedt
gebeel op dezelfde wijze als bij eene basculebrug.
De bruggen zijn berekend op eene mobiele belasting van 350 K.G.
per M^.
De bameigebinten zijn zoover acbterwaarts van den dag der doorvaartopeningen gesteld, dat in opgebaalden stand van bet val geen deel
daarvan in de opening uitsteekt, maar deze over de geheele boogte
vrij is.
De stalen tappen van bet val draaien bij de meeste bruggen in
kussenblokken, gesteld voor bet bameigebint; de draaipunten van de
balans zijn daarentegen eenigszins acbter de vertikaal, gaaiide door het
bamergebint, gebraeht, om den horizontalen afstand dezer draaipunten
zoo groot mogelijk te maken, wat ten goede komt aan de gemakkelijke
beweging, doordien dan in den nagenoeg geopenden stand de vier
draaipunten nog een zoo groot mogelijk parallellogram vormen.
Om bet zwaartepunt van de balans ten opzicbte van dat van bet
val in vertikale ricbting te kunnen verplaatsen, gescbiedt de bevestiging van de bangketting aan het val door middel van eene stelschroef
aan het ondereinde der bangketting, welke in- en uitgedraaid kan
worden in eene moer, steunende tegen den onderkant van den dwars
onder het val aangebrachten kettingbalk. Het oog dezer stelschroef
vormt het onderdraaipunt der bangketting. Zonder de kettinglengte te
veranderen kan dit onderdraaipunt dus hooger of lager worden ge¬
steld en daarmede bet zwaartepunt van bet val rijzen of dalen.
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Om liet zwaartepunt van de balans ook in horizontalen ziu te kunueu
verplaatsen, is bij de ophaalbrug over de Vechtsluis te Maarsseiiaan
bet achtereinde der balans een stuk gietijzer als beweegbare ballast
tusschen twee loopers van balkijzer aangebracbt, welke ballast door
middel van eene daardoor heengaande schroef zonder einde voor- of
achteruit kan worden verplaatst.
De dubbele basculebruggen over de scbutsluizen te Amsterdam overspannen eene bovenbreedte van 14,37 M.; zij zijn breed o,10 M.
De briiggen over de scbutsluis bij de algemeene begraafplaats te
Gorinchem'en over de Merwedeschutsluis aldaar (Plaat XVIII) overspannen eene breedte van 12 M. en zijn breed 5,50 M.
De afstand van de hartlijnen der weutelassen is voor de eerste
bruggen 17,60 M. en voor de laatste lo M.
De basciilen liggeii nagenoeg borizontaal, zij bebben niet meer hel
ling dan 1 op 250 M.
•, t
Bij deze bruggen bestaat elke bascule nit o boofdliggers, onderling
verbonden doolr eenen voorbalk, twee tusschenkoppelingen, eenen
ballastbak, tevens broekbalk, en windkruisen, alles van geklonken
plaat- en hoekijzer.
Bij de bruggen over de scbutsluizen te Amsterdam zijn deze liggers
alle even boog en liggeu de beide uiterste op eenen afstand gebjk
aan de breedte” der bascule, daartusscben zijn nog vier minder booge
langsliggers aangebracbt tot dracbt van bet dek.
Ibj de scbutsluizen te Gorincbem liggen de beide uiterste boofdlig¬
gers op eenen afstand, gelijk aan de breedte van)bet onderdek en zijn
deze, voor zoover zij de sluisopening overspannen, hooger dan de drie
andere, aan de buiteuzijde daarvan zijn consoles van plaat- en boekijzer aangebracbt tot dracbt van verboogde voetpaden.
Bij alle bruggen bestaat bet vaste deel of de overbrugging der kelders uit 8 liggers van plaat- en boekijzer.
In gesloten stand steunt bet acbtereiud van elke bascule tegen den
onderkant der vaste liggers, welke tegen den daardoor ontstanen opwaartscben druk door tusscbenkomst van eene opleg- en koppelplaat
stevig verankerd zijn.
Bovendien werkt bet gewicbt van bet beweegbare deel raede om
den opwaartscben druk te overwinnen , doordien de kussenblokken der
wentelassen op de liggers van bet vaste deel zijn gesteld op eenigen
afstand van de oplegpunten dier liggers.
Ter vervanging van de Kranevlotbrug te Meerkerk is eene schipbrug (Plaat XIX) gebouwd, draaiende om bet oostelijk einde, zoowel
noord- als zuidwaarts, alzoo met de ricbting der sebeepvaart mede.
Zij laateene doorvaartwijdte vrij van22M. enisopbetdekbreed8,60M.
Met dek rust op 4 houten scbepen, lang 8 M, breed 3 M.
e.

Vasle hooge voetbrug.
(Plaat XX.)

Wegens bet drukke verkeer, dat te Nieuwersluis aan bet spoorweg-
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station plaats heeft, is daar over het kanaal eene liooge voetinug
gebouwd, liggende met den onderkant op 6,50 M. + A.P., breed
tusscben de leuningen 2 M.
Zij is gebouwd op drie hoog gefundeerde pijlers, welker afstanden
midden op midden bedraagt 17,40 M.
Deze pijlers zijn lang op bet grondvlak 3,80 M. en breed 1,30 M.
De bovenkant der fnndeering ligt op 1,30 M. 4- A.P. of 2,40 M. boven
den kanaal bodem.
De middenpijler staat in bet midden van den kanaalbodem, welke
bier 33 M. breed is. De beide eindpijlers staan 0,25 M. binnen de
bodemlijnen.
De pijlers zijn tegen aanvaring bescbermd door paalwerken, welke
eene doorvaartwijdte vrijlaten van 14 M.
De bovenboiiw bestaat nit twee gelijke overspanningen. Elk dezer
wordt gevormd door twee boofdliggers met voile wanden, welke op
eenen afstand van 1,20 M. midden op midden zijn geplaatst en onderling verbonden door dwarsverbanden en windkruisen, alles van plaaten hoekijzer.
Buiten tegen elk der boofdliggers zijn, in de ricbting der dwars¬
verbanden , consoles van plaatijzer aangebracbt, welke aan bet einde
onderling verbonden zijn door eenen nit plant- en boekijzer samengestelden ligger, welke met de boofdliggers bet dek draagt.
De boofdliggers worden gedragen door gegoten ijzeren stoelen,
welke op de beide eindpijlers tot vaste- en op den middenpijler tot
glijdstoelen zijn ingericbt.
Elke overspanning kan worden uitgevaren om in buitengewone gevallen hooge vaartuigen (baggervaartuigen) door te laten.
De beide tot de brug leidende trappen zijn gesteld in de ricbting
van de lengteas der brug. Zij worden gevormd door drie draagbogen
en drie trapliggers, een en ander onderling verbonden door dwars¬
verbanden en scboren, alles van plaat- en boekijzer.
Elke trap heeft ter halver boogte een hordes.
Het samenstel beneden bet hordes bestaat uit de drie voornoemde *
draagbogen, welke aan den voet tegen zijdelings uitwijken gesteund
worden door een der eindpijlers en door een in den groud geplaatst
gecreosoteerd houten juk met sehoorpalen.
Het samenstel boven het hordes bestaat uit de drie voornoemde
trapliggers, welke steun vinden op den bovenkant van den eindpijler
en op den bovenkant der draagbogen.
d.

Spoonvegbruggm.
(Plaat XXI.)

De drie door bet kanaal gesneden wordende spoorwegen Amstei’dam Hilversum , Amsterdam—Utrecht en Utrecht—Botterdam zijn
over het kanaal geleid met vaste booge bruggen voor dubbel spoor,
welke het voile kanaalprofiel met de kruinen der wederzijdscbe kanaalclijken overspannen.
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Zy liggen over het Amstelboezempand met den onderkant der ijzerconstructie op 6,50 M. + A.P.
Elke brug kruist het kanaal onder eenen scberpen boek, groot
respectievelijk 49' 20', 43' 51', eu 67' 19', alle uoordwaarts gemeteu.
De vrije overspanniug tusseben de landhoofden is respectievelyk
groot 76,80, 95,13 en 61,04 M.
De brug in den spoorweg Amsterdam—Hilversum beeft drieboofdliggers, die in de beide andere spoorwegen twee boofdliggers.
Tot de constructie met drie boofdliggers heelt geleid de omstandigheid, dat, bij de vastgestelde boogte van den onderkant van den
bovenbouw en de gegeven boogte van den bovenkant der spoorstaven
in verband met niet te steile hellingen, eenerzijds naar bet station
Weesp, anderzijds naar de brug over de Muidertrekvaart, slecbts een
hoogteverscbil tusseben onderkant onderbouw en bovenkant spoorstaven
kon worden toegelaten van 0,75 M.
Het bouwen van twee bruggen naast elkander, elk voor enkel spoor,
is verworpen wegens de meerdere breedte, welke dan aan de land¬
hoofden en aan de spoorbaan wederzijds de brug mdest gegeven wor¬
den, wat de kosten zou bebben verhoogd.
De drie boofdliggers van den bovenbouw zijn samengesteld volgens
een zelfde vakwerkstelsel van de eerste orde met gekruiste diagonalen,
bestaande uit eenen rechten onderrand, eenen gebogen bovenrand,
loodrechte stijlen en bellende en elkander kruisende trek- en druksoboren, alles van getrokken ijzer.
In de eindvelden zijn de boven- en onderranden verbonden door
bellende eindstijlen, welke te bescbouwen zijn als verlengde deelen
van de bovenranden.
.
_
.
De beide buitenliggers zijn aan elkander gelijk; de binnenligger is
van zwaardere afmetingen.
De dwarsdragers steunen met hunnen aan de uiteinden opwaarts
gebogen onderrand op consoles, welke tegen de buitenzijden van de
staande platen der boofdliggers zijn aangebraeht.
De langsdragers bestaan, in het vlak, gaande door de spoorstaven,
uit twee geconstrneerde liggers en nabij elk einde van den dwarsdrager
uit eenen getrokken ligger.
Deze langsdragers dragen eikenbouten dwarsliggers, waarop de
spoorstaven zijn bevestigd.
De onderranden zijn aan de uiteinden bevestigd op gesmeed ijzeren
bovenstoelen, welke dragen op stalen rollen. De rollen steunen op
gesmeed ijzeren onderstoelen, welke aan het eene einde in de draagsteenen zijn ingelaten en aan bet andere einde dragen op gesmeed
stalen rollen, rustende op eene gesmeed ijzeren glijdplaat, in de draagsteenen ingelaten.
De bovenbouw is berekend op eene belasting van elk spoor met
eenen trein, bestaande uit 5 locomotieven met tenders, elk stel wegende
68,5 ton, over eene totale leugte van 15,07 M. en een 18-tonswagen
lang 6 M.
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Het verslag der beproeving is te vinden in de Verhandelingen van
bet Koninklijk Instituut van Ingenieiirs 1890—1891, bladzijde 80.
De beide bovenbouwen in de spoorwegen Amsterdam—Utrecht en
Rotterdam—Utrecht zijn op gebeel overeenkomstige wijze samengesteld
nit twee hoofdliggers volgens een vakwerkstelsel van de eerste orde
met gekruiste diagonalen, bestaande nit eenen recbten onderrand ,
eenen gebogen bovenraud, loodrechte stijlen en elkander krnisende
trek- en drnkscboren , alles van getrokken ijzer.
In de eindvelden zijn de boven- en onderranden verbonden door
bellende eindstijlen, welke te beschouwen zijn als verlengde deelen
der bovenranden.
De dwarsdragers dragen met liunnen aan de uiteirden opwaarts
gebogen onderrand op stalen rollen. Daartoe zijn tegen den onderkant
der dwarsdragers gesmeed stalen bovenstoelen aangebracht, die de
rollen omvatten en welke rollen liggen in soortgelijke onderstoelen ,
rustende op den bovenkant der dwarsscbotten, aangebracht tusschen
de staande platen der onderranden van de hoofdliggers.
Tusschen de dwarsdragers zijn 7 langsdragers aangebracht, welke
dragen een over de geheele breedte der brug doorgaand gecreosoteerd
eikenhouten dek, waarop de spoorstaven zijn bevestigd op stalen
grond platen.
Aan de buitenzijde van elke spdorstaaf is een geconstrueerde ijzeren
derailleerbalk geplaatst, welke buiten de brug waaiervormig uitloopt.
De vaste opleggiug bestaat uit eenen bOven- en-eenen onderstoel
en eene daarin passende rol, alles van gesmeed staal. De beweegbare
oplegging bestaat uit eenen dergelijken boven- en onderstoel, doch
met volkomeu platte draagvlakken, waartnsschen eene gesmeed stalen
rol zieh viij kan bewegen ; tot beperking van de lengte der beweging
zijn op het draagvlak van den onderstoel ruggen aangebracht.
Elk der beide bovenbouwen is berekend op eene belasting van elk
spoor met eenen trein , bestaande uit G tenderlocomotieven, elk van
41,4 ton, lang 9,14 M., 4 wagens, elk van 24 ton, lang 8,52 M.
Het verslag der beproeviugen is te vinden in de Verhandelingen
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1893—1894, bladzijde 177.
e.

Gronddnikers {met uilnecrnbare holicm).
(Plaat XXII.)

Bij het ontwerpen van een algemeen type voor de vele onder het
kanaal te bouwen grondduikers trad het denkbeeld op den voorgrond
om deze te doen bestaan uit in bun geheel op den wal ineen te
khnken plaatijzeren kokers van hoogstens 1 M. middellijn ten zoodanige getale naast elkander geplaatst als het vermogen zou vorderen,
en deze aan elk einde te leggen of te doen dragen op hoog gefundeerde
steunpunten, deel uitmakende van als duikersluizen in te richten
hoofden.
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De kokers zoudeii alleen over cle breedte van den kauaalbodem op
groote diepte komen te liggen en onder de beloopeii opgaan naar de
booge steunpunten in de boofden , welke zoo dicht bij elkander zouden
worden geplaatst en zoo boog gefnndeerd als mogelijk was, zonder
bet kanaalprofiel te vernaxrwen of de uitmonding in den polder ten
opzichte van bet zomerpeil te boog te leggen.
Daarmede werden de volgende voordeelen beoogd;
1°. dat slecbts plaatselijk in de kanaaldijken kleine en booge fundeeringen noodig waren en dus fundeeriug onder den kanaalbodem
werd ontgaan;
2\ dat nadeelige zettingen in bet kunstwerk werden voorkomen
daar ongelijke fundeering vermeden werd;
3°. dat de koker van den grondduiker in zijn gebeel kon worden
gelicbt, waardoor bij eventueele gebreken, welke boogst moeielijk
zoo niet onmogelijk op de plaats zelve zouden zijn te berstellen,
onverwijlde opruiming en vervanging mogelijk waren zonder beteekenende belemmering of opontbond in de waterlossing en in de
sebeepvaart.
Dit denkbeeld beeft, bebalve bij den sypbon bij Amsterdam , ecbter
alleen toepassing gevonden bij de zes grondduikers benoorden Nigtevecbt, voornamelijk, omdat de bouwgrond op bet kanaalgedeelte
Amsterdam—Nigtevecbt zeer slap is en bet dus daar meer dan elders
]ioodzakelijk was diepe fundeering zooveel mogelijk te vermijden.
De eigenlijke grondduikers bestaan uit vierkante kokers van getrokken- en plaatijzer — om bet bezwaar van roesfen te beperken is
streng toegezien, dat geen roodbreukig ijzer werd gebruikt — zoo
sterk samengesteld, dat zij over den afstand bunner steunpunten
kunnen dragen bun eigen gewicbt, verboogd met de belasting eener
puinbestorting, welke op den bovenkant der kokers tot bescherming
tegen bescbadiging zou worden aangebracbt en dat zij bestand zijn
tegen den druk, ontstaan door bet verscbil van den boogeren waterstand
in bet kanaal met den lageren in den polder.
De kokers hebben eene breedte van 1 M. en eene boogte van 0,94 M.
bij de opleggingen en van 1,50 M. over bet borizontale gedeelte onder
den kanaalbodem. Zij zijn in bet gebeel lang 34,37 M. en wegen per
stuk ongeveer 37 000 K.G. De oplegging bedraagt aan elke zijde 1,40 M.
De afstand der voorkanten van de steunpunten of boofden bedraagt
31,57 M.
De kokers zijn er niet op berekend, dat zij droog zullen worden
gezet en dus waterdruk van buiten kunnen krijgen zonder tegendruk
van bet polderwater. Gebreken zullen toch meestal bestaan in lekken
en dan is de grondduiker niet wel droog te maken , docb aangenomen ,
dat zulks zou kunnen geschieden, dan zouden daaraan ter plaatse
tocb geene herstellingen kunnen worden verricbt. Inriebtingen ter
voorkoming van opdrijven in drooggemaakten toestand zijn dus ook
niet gemaakt.
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Ter plaatse, waar de opgaaude armen beginnen, zijn omdekokers
stevige kragen met gesmeed ijzeren tappen aangebracht omdekokers
Ce kunnen lichten eii uitnemen.
De kokers liggen met den bovenkant 0,60 M. onder den kanaalbodem Zij zijn gedekt door een puinbeslorting tot beveiliging tegen
beschadiging door slippende ankers enz., welke dus moet wordeii
weggebaggerd om de kokers te kunnen lichten.
De steunpunten of hoofden, waarin teveus de waterkeeringeu zijn
geplaatst, zijn samengesteld als keersluizen met schuiven.
Dfize hoofden zijn gebonwd op paalfundeeringen ; aan de kanaalzijde
is een damplankrij geslagen om te voorkomen, dat bij het oprnimen
van de pninbestorting voor het nitnemen van de buizen, de grond
onder en achter de hoofden wegvalt.
Op de houten fundeeringvloeren liggen de gemetselde vloeren met
hardsteenen drempelsdienende als oplegpunt voor de ijzeren kokers
en tot aanslagdrempel voor de schuiven.
Het metselwerk is daarboven opgetrokken in penanten, welke aan
de achter- of dijkzijde in een muur vereenigd zijn.
In dien muur zijn tusschen de penanten de openingen gespaard,
waarin de ijzeren buizen, gaande door de kanaaldijken, uitmouden.
Voor die openingen zijn tusschen hardsteenen slagstijlen dubbel
opgeklampte schuiven, welke door een eenvoudig windwerk, staande
op de dekzerken van het metselwerk, worden bewogen.
Die schuiven sluiten de gemeenschap tusschen het kanaal- en het
polderwater af, aD de kokers defect of uitgenomen zijn.
De kokers komen met hunne eiuden of uitmondingenjuist tusschen
de penanten en tegenover de uitmondingen der buizen in de kanaal¬
dijken , welke met den bovenkant der openingen met de zomerpeilen
der polders gelijk liggen.
Elk einde van de kokers wordt in de penanten opgesloten door
twee dubbel opgeklampte eikenhouten schotten, welke juist om den
koker passen en in den hardsteen, de sponningen in de penanten en
in de oplegplaten schieten.
Tusschen deze twee schotten , welke 0,50 M. van elkanderverwijderd
zijn, wordt de ruimte met vast aangestampten kleigrond gevuld, ten
einde eene waterdichte afsluiting van het kanaalwater te verkrijgen.
De ondervinding heeft geleerd, dat in deze kleikisten nog al eens
lekken ontstaan en dat vooral bij vorst de klei zoo sterk krimpt, dat
deze vullingen maar gebrekkige afsluitingen zijn en dat zij eene
voortdurende aanvulling en aanstamping behoeven, zullen zich geene
lekken voordoen.
De schotten en de kleivullingen worden natuurlijk aangebracht,
nadat de kokers zijn geplaatst en moeten ook eerst worden uitgenomen ,
alvorens de kokers te kunnen lichten.
Voor de uitmondingen der buizen onder de kanaaldijken in de
polders zijn krooshekken gesteld, terwijl verder voor die uitmondingen
bassins zijn gemaakt, waarvan de bodem 0,50 M. dieper ligt dan de
onderkaut der buizen.
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De buizeii in do Isauaaldijken rusteii aan het eiiide, gekeerd naar
liet kanaal, in liet daar gebouwde lioofd eii aan liet poldereinde
op eene onderheide sloof. Midden in den dijk dragen de buizen op
eene door palen onderheide sloof, langs welke eene rij damplanken
is geheid en waarop om de bnis been een eensteens schermnunir
is gemetseld, welke damplankrij en schermmuur tegen zij- en onderloopsheid verzekeren.
Het ondei'zoek naar de waterdichtheid van de kokers en de goede
afsluiting in de penanten of lioofden gesebiedt door de schnivenneer
te laten. Stijgt bet water dan tusscbeii de scbnif en het binnenscbot,
dan is of de koker lek, of de opsluitiiig in het hoofd onvolledig. Het
laatste is dan meer in bet bijzonder te onderzoeken door uitpoinping
van bet water tusscheu scbuif en scbot.
f.

Gi'oiulduiliers {mcl vaste l;oI>ei’s).

(Plaat XXHI.)
Bezniden Nigteveebt zijn de gronddnikers alle in den drooge gebouwd
op onder den kauaalbodem doorgaande fnndeering ; tegen opdrijven
zijn de kokers onder het kanaal op de Inndeering bevestigd.
Hierbij zijn nog twee stelsels te ondersebeiden.
Het eene, met opgaande armen onder de kanaalbeloopen en dijken,
eindigende in van schuiven voorziene duikerhoofdeu, gebouwd in de
binnenkruinlijn van den kanaaldijk.
Het andere met horizon tale buisleidingen onder den bodem en de
beloopen van het kanaal, eindigende in vierkante zinkputten, ge¬
bouwd in de buitenkruinlijn van de kanaaldijken en boogere uit die
zinkputten gaande borizontale buisleidingen onder de kruin van de
kanaaldijken, eindigende in van schuiven voorziene duikerboofden,
gebouwd aan de binnenzijde van den kanaaldijk.
Het eerste stelsel is toegepast op het kanaalgedeelte tusschen Utrecht
en Schotdeuren, zooiiiede voor den grondduiker der stad Gorinchem;
bet tweede stelsel op de later ontworpen kanaalvakken Nigteveebt—
Utrecht en Schotdeuren—Gorinchem.
Beide stelsels vinden bier eene nadere beschrijving.
Ue gronddnikers, behoorende tot het eerste stelsel, bestaan inronde
kokers van getrokken- en plaatijzer; alloen die te Gorinchem, welke
niet alleen moet dienen voor afvoer van water, maar ook van faecalien,
is met het oog op de scheikundige inwerking dezer laatste, gebouwd
van klinkers in Portland cement.
Tot dracht der plaatijzeren kokers is eene doorgaande fundeering
gemaakt, horizontaal ter lengte van de bodemsbreedte van het kanaal
en in rechte schuine richting opgaande onder de beloopen en kruinen
der dijken.
De fundeering onder den kauaalbodem is zoo diep, dat de bovenkant van den koker minstens 0,60 M. onder den kauaalbodem ligt;
de opgaande fundeeringen hellen zooveel als noodig is om de opgaande
armen op de gevorderde hoogte te doen uitmonden in de poldersloot.
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De fuudeering bestaat uit jukken op onderliiige afstaiideu vau ongeveer 2 M., welke jukken bestaan uit eene kesp, gedragen door twee
eenigszins buitenwaarts geheide palen. De jukken zijn ouderliug verbondeu door twee evenwijdig loopeude gordingen, op zoodanigen atstaud van elkander, dat daarop de plaatijzeren koker kan dragen,
terwjjl de vaste stand der gordingen tegen zijdelingsche uitwijking
verzekerd is door klossen, aangebracbt op elke kesp aan de buitenzijde
van elke gording.
De plaatyzeren kokers, in drie of vier lengten op den wal gereed
gemaakt, werden op de gordingen gelegd en aldaar de verschillende
lengten aan elkander vastgeklonken.
Daar bier daartoe eenvoudige gelegenheid bestond, zijn de kokers
tegen opdrijving in drooggezetten toestand verzekerd, door om de
kokers op afstanden van ongeveer 2 M. verzinkt ijzeren beugels te
leggen , waarvan de ondereinden der wederzijds neergaande armen zijn
opgesloten door eene doorgaande plaat tegen den onderkant der gor¬
dingen.
Ter voorziening tegen kwel zijn om elken opgaanden kokerarm twee
ronde platen geklonken, ter plaatse waarvan de doorgaande draaggordingen zyn afgebroken en de paaljukken zijn gekoppeld door twee
gordingen langs den buitenomtrek dezer kwelplaten.
De kokers monden uit in gewone duikerboofden, voorzien van eene
schuif, welke naar weerskanten keert.
De bezwaren, aan ditstelsel van grondduikers verbonden, zjjn eerstens
de veelvuldige gelegenheid van verzameling en vastzetting van vuil of
slib daarin, allereerst in de knikken, ter plaatse waar de armen opgaan;
tweedens bet niet glad zijn van den binnenwand, welke ongelijk is
door de overlappen en de koppen dernagels van de geklonken buizen,
en derdens de moeielijkheid om de kokers inwendig schoon te maken.
Om deze bezwaren te ontgaan is later overgegaan tot bet tweede
stelsel, waar de eigenlijke grondduiker zoo kort mogelijk en inwendig
volkomen glad is, goed kan worden gereinigd en gemakkelijkdrooggezet en daarin zonder bezwaar een werkman kan vertoeven.
Even als bjj de grondduikers met uitneembare kokers', bestaat de
buisleiding bierbij uit drie deelen, een onder den bodem en de beloopen van bet kanaal en een onder elk der wederzijdscbe kanaaldijken.
De leiding onder den bodem en de beloopen of de eigenlijke grond¬
duiker ligt over de gebeele lengte horizontaal met den bovenkant op
0,60 M. onder den kanaalbodem en wordt aan elk der beide einden
opgenoraen in eenen gemetselden zinkput, geplaatst in bet kanaalbeloop), juist langs de buitenkruinlijn van den kanaaldijk. Deze zinkputten stekeu dus zoo weinig in bet kanaalbeloop uit, dat zij geeu
hinder doen aan de scheepvaart en ook zelf geen gevaar loopen voor
aanvaring;
De leidingen onder de wederzijdscbe kanaaldijken liggen horizon¬
taal en zjjn opgenomen eenerzijds in den zinkput, anderzijds in een
duikerhoofd, met naar beide zijden keerende schuif, gesteld in bet binnenbeloop van den kanaaldijk, juist langs de binnenkruinlijn daarvan.
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De leiding wordt gedrageu op eeue fundeering, als beschreven voor
bet eerste stelsel, met dit onderscbeid, dat zij niet ligt op twee doorgaande gordingen , maar op twee klossen , bevestigd op elke kesp, en
dat de koppelgordingen daarbuiten zijn gelegd.
Het dragen op klossen schijnt beter dan op doorgaande gordingen
of strekhouten, ten eerste, omdat de klossen meer zekerheid geven van
de buizen werkelijk te dragen, daar geene plaatselijke uitkeepingen Toor
klinknaden of sokken noodig zijn; ten tweede, omdat de dicbteverbinding der buizen in de sokken beter en meer volledig kan verricbt
worden; ten derde, omdat eene betere grondaanvulling over den geheelen omtrek van de buis noodig is; ten vierde, omdat tijdens het
leggen eventueele lekken op de sokverbindingen beter kunnen worden
waargenomen.
Ter voorkoming van opdrijving van de buisleiding in drooggemaakten
toestand, zijn ook bier de buizen aan de kespen bevestigd door een
om elke buis door de klossen en door de kespen gaanden beugel.
De zinkputten zijn ontworpen voornamelijk met het doel om te
voorkomen, dat vaste stoffen, welke onvermijdelijk in den grondduiker
worden medegevoerd, zicb neerzetten in de lange en diep liggende
buisleiding, alzoo om aan elk der beide einden van het diepe buisgedeelte eene gelegenheid te geven tot verzameling van bezinkingsstoffen en deze aldaar te kunnen verwijderen ; voorts om op die einden
in de diepe buis te kunnen komen tot onderzoek, reiniging en herstel.
Bij de grondduikers met meer dan een koker zijn de zinkputten
gemetseld als een blok op eene paalfundeering, door wanden dik
0,45 M. verdeeldin even zoovele putten als er buisleidingen zijn; elke
put is in het vierkant zoo groot, dat een persoon daarin gemakkelijk
kan afdalen langs een tegen een der zijwanden aangebrachten ijzeren
ladder.
De bezinkingstoffen kunnen gemakkelijk nit de zinkputten worden
opgebaggerd en in een in het kanaal tegen die putten liggend vaartuig
overgebracht.
In elken zinkput kan eene zuigbuis worden afgehangen om daarop
eene hand- of stoorapomp te stellen, ten einde de buisleiding en den
zinkput, na sluiting van de schuiven in de duikerhoofdeu of na afdamming der wederzijdsche bermslooten of weteringen, te kunnen
afmalen of droogzetten.
Elke zinkput is door eene ijzeren plaat afgedekt.
De buisleidingen zijn samengesteld uit gegoten ijzeren buizen van
25 m M. wanddikte , welke met 0,20 M. lange sokken in elkander zijn
verbonden.
Gegoten ijzeren buizen zijn genomen, omdat zij het gemakkelijkst
kunnen worden gelegd en beter waterdicht in elkander zijntewerken
dan bij eene geklonkeii plaatijzeren buisleiding te bereiken is.
De sokken zijn dicht gedreven met droog mos en geteerd werk,
afgesloten door eenen rand van cementmastiek.
Het geteerd werk is gebruikt tot betere aandryving van het mos.
De cementmastiek bestond uit Portlandcement en Moscovische teer,
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samengebonden tot een kneedbaar meiigsel. De mastiek werd terstond
verwerkt, omdat na eeu kwartier iiur reeds versteeniiig intreedt. Bepaaldelijk Moscovische teer is te gebruiken, daar koolteer de mastiek
iiiet doet versteeiien.
De buizen zijn v66r bet leggen elk onderworpen aan eeneu inwendigen waterdruk van drie atinosfeeren en viermaal geteerd met kokende
(jcdislillemie koolteer, elke laag iiadat de voorgaaiide volkomen droog was.
g. Pontcn.
(Plaat XXIV.)
De pouten in bet kanaal, dienende tot overvaart van voertuigen,
menscben en vee, bestaan uit drie scbepeu, waarover een rijvloer is
gelegd, welke aan weerszijden van kleppen is voorzien.
De scbepen liggen met bunne lengteas loodrecbt op die van bet
kanaal; de vloer ligt dwars over de scbepen, de voertuigen staan dns
in de ricbting van de lengteas van bet kanaal.
Op elken oever is in den dijk of rijweg eenebaven gemaakt, welke
de pont juist kan bevatten zonder dat eenig deel daarvan in bet normale kanaalprofiel uitsteekt. De toegang tot de pont gescbiedt in de
ricbting van den dijk onder afritten van 15 op 1.
De scbepen zijn van bout; bnnne grootste lengte is van boven 7,88 M.;
van onder G,40 M.; de grootste breedte is van boven 3 M., van onder
2 M.; de grootste diepte is in bet midden 0,90 M. en op de einden
onder bovenkant steven 1,28 M.; alles buitenwerks
De lengte van den rijvloer tusscben de kleppen is 11 M.,delengte
van elke klep 2,70 M., de breedte van den rijvloer tusscben de leuningen 3,50 M. en op bet bovendek 2,50 SI.
De pout is berekead op eene belasting van 9000 K.G.
Gelijktijdig kunneu worden overgezet:
85 bepakte militaircn;
15 paarden met geleiders;
1 kauon met bespanning van G paarden en voorts twee paarden
met geleiders;
2 voertuigen met 1 of 2 paarden;
1 voertuig met 4 paarden.
De overtocbt duurt 272 a 3 nrinuten.
Tot bet overvaren van de pont dient een kabel van verzinkt staaldraadtouw, dik 0,079 M., welke van uit elken oever kan worden gespannen door een aldaar opgesteld toestel.
De kabel loopt over de borizontale spil van een op bet middelste
scbip opgesteld windwerk en gaat onder den rijvloer of bet dek door
tusscben twee op elken voorsteven geplaatste borizontale scbijven en
bovendien tusscben twee onder den vloer vertikaal geplaatste scbijven,
rustende op twee borizontale rollen.
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Elk spantoestel bestaat uit eene vertikale spil, waarop het einde
van den kabel is bevestigd.
Wanneer de pent niet in overvaart is, dan ligt de kabel op den
bodem van het kanaal. V66r het overvaren wordt de kabel gespannen
door een der op elken oever staande spantoestellen — dat aan die
zijde, waar zich de pontwachter met de pont beviudt — en loopt dan
het windwerk daarmede rond.
Is de kabel gespannen, dan beweegt zich de pont door draaiing
van het windwerk vooruit.
Aanvankelijk geschiedde de bewegiug met behulp van eenen geleidkabel en twee trekkabels. De geleidkabel liep als even is beschreven,
doch niet over het windwerk. Zij werd alleen gespannen om te dienen
als geleiding. Voor de beweging dienden de twee trekkabels, welke
gewikkeld waren op twee op het middelste schip staande windwerkeii
en nmt hun eene einde bevestigd waren aan de wederzijdsche oevers.
Lag de pont nu aan den oostelijken oever, dan werd met het westelijke windwerk de westelijke trekkabel aangehaald en daarmede de
pont naar den westelijken oever overgehaald, terwijl gelijktijdig de
oostelijke trekkabel van liet oostelijke windwerk afwikkelde om als
trekkabel te dienen, wanneer de pont van den westelijken naar den
oostelijken oever moest varen.
In het gebriiik voldeed deze inrichting niet. A1 spoedig wei’den de
trekkabels en een der beide windwerken opgeruimd en de geleidkabel
geslagen om de horizoutale spil of trommel van een der beide wind¬
werken, ten einde tevens als spankabel te dienen en de pont daarlangs te bewegen,
h. Overioomeii.
(Plaat XXV.)
Ter plaatse waar de westelijke kanaaldijk de Stadswetermg onder
Loenen en den Haarrijn onder Breukelen—Nijenrode snijdt, zijnvoor
het verkeer van zeer kleine platbodemaakjes overtoomen gebouwd.
Beide liggen met het hoogste punt gelijk met de kruin van den dijk
of 1 M. -h A.P., de wederzijdsche hellingen bedragen mini G op 1,
de breedte tusschen de beschoeiingen is 4 M.
De eerst gebouwde overtoom, die op de Stadswetering, heeft over
de geheele lengte der beide hellingen vaste rollen op onderlinge afstanden van 1 M, Deze rollen, lang 1,70 M., draaien in potten, gesteld op 2 langsgordingen, welke gedragen worden door daartoe tus¬
schen de wederzijdsche beschoeiingen geheide paaljukken.
De later gebouwde overtoom op den Haarrijn heeft op het hoogste
punt eenen 4,20 M. laugen wip, waarin vier vaste rollen, welke gelegenheid geeft de vaartuigen, zoodra zij daarop zijn gekomen, inde
richting van de eene helling naar de andere om te wippen.
Bij de eerste inrichting draagt het vaartuig op het hoogste punt
gekomen sleehts op eene rol en moet het, daarop dragende, worden
omgewipt, wat nadeelig kan zijn voor het verband van het vaartuig.
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Bij den lessen wip draagt liet vaartuig steeds op meerdere rollen
en wordt] 'niet het vaartuig omgewipt maar de wip met het daarop
dragende vaartuig. Ook zijn hier op de hellingen geene vaste rollen
aangebrackt, maar worden telkens losse rollen gelegd onmiddellyk
v66r het vaartuig. Is het vaartuig te water, dan worden de losse rollen
opgevischt.
Op het hoogste punt van elken overtoom is dwars daarover eene
horizontale asgesteld, op welker heide einden een rad met handspaken
is bevestigd, om de as te draaien. Deze as, op welke de ketting is
gewonden, waarmede het vaartuig wordt omhoog getrokken , ligt met
den onderkant op 1,50 M. boven de kruin van den overtoom. °
i.

Woningcn.

Verreweg de meeste woningen voor het sluis-, brug- en pontpersoneel zijn gebouwd naar het type, voorgesteld op Plaat XXVI.
Zij vorderen geene nadere beschrijving.

HOOFDSTUK VI.
CKB.OMOI.OGISCHE BESCHRIJVING VAN DEN AEGEMEENEN
GANG VAN HET WERK.

1881. 29 Juli 1881 verscheen in het Staatsblad n°. 143 de wet,
luidende:
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 het Noordzeekanaal bij
de Stads Rietlanden te Amsterdam, met eene ombuiging
bewesten Utrecht langs Vreeswijk en Vianen tot in de Merwede bij Gorinchem.
In de maand October daaraanvolgende werd aangevangen met terreinverkenningen en opnemingen tot onderzoek naar de beste richting
voor het kanaal.

1883. Als gevolg daarvan konden reeds in 1882 de onteigeningsbescheiden worden opgemaakt en voor de eerste maal ter visie gelegd
voor de gedeelten;
ti. van de grensscheiding tusschen Amsterdam en Diemen tot de
Oude Vccht bij Xigtevecht;
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h. van de sluis tot sclieiding van Vecht en Vaartschen Rijn bij
TJtreclit tot de Let;
<•.

van de Lek tot de Merwede.

Voor bet onder b genoemde gedeelte werd een ontwerp van wet
tot onteigening ten algemeenen nutte bij de Staten-Generaal ingediend
bij Koninklijke boodschap van 10 December 1882.
In 1882 werden voorts grondboringen verriclit tot onderzoek van
<len aard van den ondergrond, ter plaatse van de te bouwen schutslnizen bij Nigtevecht, bij Vreeswijk en bij Vianen en inderichting
van de in verband met de over bet kanaal te bouwen vaste hooge
brug in de om te leggen baan van den Oosterspoorweg.
Nog in datzelfde jaar werden aanbesteed en aangevangen;
bet verruimen van den Vaartschen Rijn tusschen bet huis „ de
Liesbosch ” en bet huis , de Wiers ” ;
bet bouwen van twee schutsluizen bij Nigtevecht;
bet bouwen eener scbutsluis en bet maken van een gedeelte voorbaven binnen den Lekdijk bij Vreeswijk;
nadat de noodige gronden door aankoop bij minnelijke scbikking
bijna alien in bet bezit van bet Rijk waren gekomen.

1S83. In 1883 werden oiDgemaakt en voor de eerste maal ter visie
:gelegd de onteigeningsbescbeiden voor bet gedeelte:
van de Oude Vecbt bij Nigtevecht tot de sluis bewesten Utrecht.
Ontwerpen van wet tot onteigening ten algemeenen nutte werden
bij de Staten-Generaal ingediend voor de gedeelten;
van de grensscbeiding tusschen Amsterdam en Diemen tot de Oude
Vecbt bij Nigtevecht, en
van de Lek tot de Merwede,
bij Koninklijke boodscbappen van 21 Maart 1883;
en voor bet gedeelte ;
van de Oude Vecbt bij Nigtevecht tot de sluis bewesten Utrecht,
biervoor genoemd, bij Koninklijke boodschap van 12 November 1883.
Het ontwerp voor bet gedeelte van de Lek tot de Merwede, bier¬
voor genoemd, werd bij de wet van 15 Juni 1883 (Staatsblad n. 87)
bekracbtigd en in Augustus voor de tweede maal ter visie gelegd.
De in 1882 nog ontbrekende gronden voor volledige uitvoering van
de in dat jaar aanbesteede werken, zijnde het verruimen van den
Vaartschen Rijn en de bouw der sluizen bij Nigtevecht en bij Vrees¬
wijk, kwamen door aankoop bij minnelijke scbikking in bet bezit van
b
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liet Rijk. Eveuzoo werden yerkregen de gronden , noodig voor den
bouw der sluis bij Yianen.
Voor de yerbinding yan bet kanaal met het Noordzeekanaal w'erd
een tweeledig plan opgemaakt en aan het oordeel yan Burgemeester
eii Wethouders der gemeente Amsterdam ouderworpen.
Beide plannen beoogden de yerbinding te maken in het open IJ
buiten of yoor het stoomgemaal bij Zeeburg; het een e met twee schutsluizen , waartusscheii een ojsen of Zuiderzeepaud tegeuoyer het stoom¬
gemaal , het andere met sleehts een sluis om nit het Amstelboezem2^alld
het Noordzeekanaal te bereiken, dock met eenen syphon onder het
kanaal tegenoyer het stoomgemaal.
Behoudens enkele punten, welke nader oyerleg yorderden, betuigden
Burgemeester en Wethouders hunne instemming met het laatste plan.
In 1883 werden grondboringen yerricht:
in de richting yan het kanaal tussehen den St. Aiitoniedijk en de
in aanbouw zijnde sluizen bij Nigteyecht;
tussehen de Vecht en den Yaartschen Rijn;
in de richting yan de, in yerband met de oyer het kanaal te bouweu
yaste hooge bruggen, om te leggen spoorwegbanen Utrecht—Amsterdam
en Utrecht—Rotterdam;
tussehen de sluis bij Yianen en de Merwede te Gorinehem.In 1883 werd yoltooid:
het in 1882 aanbesteede yerruimen yan den Yaartschen Rijn tussehen
het huis „ de Liesbosch ” en het huis „ de Wiers ”.
Voortgezet werden:
het bouwen yan twee schutsluizen bij Nigteyeeht;
het bouwen eener schutsluis en het maken yan een gedeelte yoorhayen binnen den Lekdijk bij Vreeswijk.
Aanbesteed werden:
het bouwen yan een ijzeren draaibrug en het yerruimen yan den
Yaartschen Rijn aan weerszijden yan die brug onder de gemeente
.Jutphaas;
het bouwen eener. schutsluis en het maken yan een gedeelte yoorhayen binnen den Lekdijk bij Yianen;
het maken yan een kanaal ter yerbinding yan de in aanbouw zijnde
schutsluis bij Yreeswijk met den Yaartschen Rijn tegenoyer het huis
, de Wiers ”.
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1884-. Bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1884 n°. 5 gescliiedde
de eindaanwijzing der perceelen , welke van de Lek tot de Merwede
onteigend moesteu worden.
Op bet einde van 1884 was de aaukoop van een groot deel der
gronden bij minnelijke overeenkomst tot stand gekomeu.
Het bij Koninklijke boodschap van 10 December 1882 iugediende
wetontwerp tot onteigening ten algemeeneii nutte voor het gedeelte
van de sluis tot scheiding van Yecht en Vaartschen Rijn bij Utrecht
tot de Lek, zoomede dat, ingediend bij Konhiklijke boodschap van 21
Maart 1883, voor het gedeelte van de grensscheidiug tnsscheii de gemeenten Amsterdam en Diemen tot de Onde Vecht bij Nigtevecht^
werden bekrachtigd bij de wetten van 26 April 1884 (Staatsbladen n®. 87
en 88) en in Juli voor de tweede maal ter visie gelegd.
Bij Koninklijk beslnit van 14 September 1884 n". 29 geschiedde de
eindaanwijzing der perceelen voor het gedeelte Amsterdam-Onde Yecht
en bij Koninklijk besluit van 14 September 1884 u“. 28 voor het ge¬
deelte Utreeht-Lek.
Alleen voor laatstbedoeld gedeelte waren op het einde van 1884
etikele perceelen , voornamelijk noodig voor den bouw der schntsluis
bij Utrecht, door aankoop bij minnelijke schikking in het bezit van
het Rijk gekomeu.
Bij de wet van 15 Mei 1884 (Staatsblad n“. 106) werd die van 21
•Juli 1881 (Staatsblad n". 143), beveleude den aanleg van het kanaal
aangevuld in dier voege, dat zij sedert luidt;
Yoor rekening van den Staat wordt een kanaal aaugelegd ,
breed in den bodem ten minste 20 M. en diep ten minste 3.10 M.
onder den waterspiegel, gomem liggendc met Jmstellandsboezem ran
den St. Antomedijk onder Diemen lot henoorden den Leidschen Rijn
' onder llrerlit, en loopende van het Noordzeekanaal bij de Stads

Rietlanden te Amsterdam met eene ombuiging ten westen langs
Utrecht, langs Yreeswijk en Yianen tot in de Merwede bij
Gorin chem.
Diensvolgens werd het bij Koninklijke boodschap van 12 November
1883 ingediende ontwerp van wet tot onteigening voor het gedeelte
van de Oude Yecht bij Nigtevecht tot de sluis tot scheiding van Yecht
en Yaartsehen Rijn bij Utrecht door de Regeering ternggenomen en
onverwijld begonnen met terreinverkenniugen en opnemingeu, noodig
voor het opmaken der plannen en onteigeiiingsbescheiden voor eene
nieuwe richting tnsschen Nigtevecht en Utrecht.
Met Burgemeester en Wethouders van Amsterdam werd het overleg
omtrent de te maken werken tot verbinding van het Amstelboezempand met het Noordzeekanaal voortgezet, doch op het einde van 1884
was nog geene overeenstemming verkregen.
Inmiddels werd een ontwerp opgemaakt van eeneii syphon, te bouweii
ten behoeve van de loozing van het Stadswater van Amsterdam in de
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Zuiderzee bij Zeeburg onder door de voorhaven van bet Merwedekanaal en werd dit ontwerp, als betreffende een gemeentebelang, aan
bet oordeel van Burgemeester en Wetbouders onderworpen.
Tot onderzoek naar den aard van den ondergrond werden grondboringen verricbt:
in de Zuiderzee nabij Zeeburg ;
in de ricbting van bet kanaal tusseben Nigtevecbt en Utrecbt;
in de vestingwallen te Gorincbem,
De in 1882 aangevangen bouw van twee scbutslnizen bij Nigtevecbt
werd voltooid; evenzoo de in 1883 aangevangen bouw der draaibrug
te Jutpbaas.
yoortgezet werden:
bet in 1882 aangevangen bouwen der sluis bij Vreeswijk, zoomede
bet bouwen der sluis bij Vianen en bet verbindingskanaal tusseben
■de sluis bij Yreeswijk en den Vaartseben Rijn, beide aangevangen
in 1883.
Aanbesteed werden:
bet bouwen van twee dubbele ijzeren opbaalbruggen over de in
■aanbouw zijnde sluis bij Vreeswijk:
bet bouwen van eene woning voor den waebter der jaagpaardenpont over bet verbindingskanaal bij Vreeswijk;
bet maken van oevervoorziening en bet leveren en plaatsen van
stoppalen , enz. aan bet verruimde gedeelte van den Vaartseben Rijn;
bet maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Nigtevecbt;
bet inriebten van eene aan bet Rijk beboorende woning nabij de
draaibrug te Jutpbaas tot woning voor brugwacbter en kneebt;
bet bouwen eener sebutsluis bij Utrecbt;
bet verruimeneu gedeeltelijk omleggen van bet Zederikkanaal tusseben
Vianen en den spoorweg Dordrecht—Elst bij Sebotdeuren.
De drie laatstgenoemde werken werden eerst in 1885 aangevangen.

1885. De in 1884 aangevangen aankoop der noodige gronden tusseben
de Lek en de Merwede werd voortgezet. Op bet einde van 1885 waren
nog slecbts enkele perceelen aan te koopen.
De onteigeniiig voor de kanaalvakken van nabij Zeeburg tot de Oude
Veebt bij Nigtevecbt en van de sebutsluis bij Utrecbt tot de Lek
ondervond vrij langdurige vertraging als gevolg van eene noodig
geoordeelde bertaxatie der te onteigenen perceelen. Intusseben waren
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op liet einde van 1885 bijna alle perceelen van liet laatstgenoemde
en ook enkele perceelen van het eerstgenoemde vak bij minnelijke
overeenkoinst in bet bezit van den Staat gekomen.
De terreinverkenningen en opneiningen voor bet opmaken vaneen
nieuw trace tusscben Nigtevecbt en TJtrecbt werden voltooid.
In Juli en Augustus konden de onteigeningsbescbeiden voor de
eerste niaal ter visie worden gelegd.
Met de verschillende waterscbaps-, dijks- en gemeentebesturen ^
welker waterkeeriiigen vergraven, of gemeenscbap swegen te water of te
land doorsneden moesten worden, welker afwateringskanalen of bemalingsmiddelen door de aan te balen kanaalwerken wijzigingen
moesten ondergaan, of welker belangen op andere wijzen daarmede
in aanraking kwamen, werden de onderbandelingen aangevangen en
voortgezet.
Het overleg met Burgemeester en Wetbouders van Amsterdamomtrent de werken , aanteleggen tot verbinding van betMerwedekanaal
met het Noordzeekanaal, werd voortgezet.
In beginsel werd daaromtrent overeenstemming verkregen en tegen
het einde des jaars deelden Burgemeester en Wetbouders bun gevoelen
mede omtrent bet bun in bet vorige jaar toegezonden on twerp van
den syphon en omtrent de verder nabij Amsterdam aan te leggen werken.
In 1885 werden voltooid de volgende in 1884 aanbesteede werken
bet bouwen van de twee dubbele ijzeren opbaalbruggen over de in
aanbouw zijnde sluis bij Vreeswijk;
het inricbten van eene aan bet Rijk beboorende woning nabij de
draaibrug te Jutpbaas tot woning voor brugwaebter en knecbt:
bet bouwen van eene woning voor den wacbter der jaagpaardenpont
over bet verbindingskanaal bij Vreeswijk;
het maken van oevervoorziening en het leveren en plaatsen van
stoppalen , enz. aan bet verruimde gedeelte van den Vaartscben Rijn;
bet maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Nigtevecbt;
Voortgezet werden:
de in 1882 aangevangen bouw van de scbutsluis bij Vreeswijk;
de bouw der sluis bij Vianen en bet verbindingskanaal tusscben de
sluis bij Vreeswijk en den Vaartschen Rijn;
beide aangevangen in 1883,
terwijl aangevangen werd met bet bouwen van de scbutsluis bij
Utrecht, en
bet verruimen en gedeeltelijk omleggen van bet Zederikkanaal
tusscben Vianen en den spoorweg Dordrecht—Elst bij Scbotdeuren,
beide aanbesteed in 1884.
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Aanbesteed werden:
liet maken en stellen van den ijzeren bovenbonw voor zes draaibrnggen over liet in verruiming en gedeeltelijke omiegging zijnde
Zederikkanaal tussclien Vianen en den spoorweg Dordrecht—Elst.
bet maken van oevervoorziening langs bet verruimde gedeelte van
den Vaartscben Rijn en van beveiligingswerken tegen aanvaring bij
de draaibrug te Jutpbaas, wat nog in 1885 werd voltooid;
bet bouwen van twee dubbele ijzeren opbaalbruggen over de in aanbonw zijnde scbutsluis bij Vianen;
bet maJjen van remstoelen, keer-, aanvaar- en meerpalen bij de
slnizen bij Nigteveebt;
idem bij de sluis bij Vreeswijk;
idem bij de slnis bij Vianen;
bet maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Vi'eeswijk;
idem met magazijn bij Vianen;
de aanleg van bet gedeelte kanaal van bezuiden den Leidscben Rijn
tot in den Vaartscben Rijn.

1886. De aankoop van de noodige gronden tusscben de Lek en de
Merwede bij minnelijke overeenkomst werd voortgezet.
k oor de Recbtbank te Tiel werd een onteigeningsgeding gevoerd.
Op bet einde van 1886 waren alleen nog onderbandelingen in gang
betreffende den koop van eigendommen der gemeente Gorincbem,
terwijl bet aanbangig maken van een ander geding onder bet gebied
van de Recbtbank te Dordrecht moest wacbten of de perceelen der
gemeente Gorinchem, mede vallende onder bet gebied dier Recbtbank,
al dan niet in der minne zouden kunnen worden verkregen.
Voor bet kanaalvak van de scbutsluis bij Utrecht tot de Lek kwamen
alle perceelen op e& na, toebeboorende aan de Utrecbtscbe beetwortel-■
suikerfabriek, bij minnelijke overeenkomst in bet bezit van den Staat.
Het geding ter onteigening van dat perceel werd bij de Recbtbank
te Utrecht aanbangig gemaakt.
\ oor bet kanaalvak van bezuiden Zeeburg tot de Oude Vecbt bij
Nigtevecht waren nagenoeg alle perceelen bij minnelijke sebikking in
bet bezit van bet Rijk gekomen.
Bij Koninklijke boodschap van 4 Januari 1886 werd ingediend een
ontwei’ii van wet tot onteigening ten algemeenen nutte voor bet kanaalgedeelte tusscben Nigtevecht en de sluis bewesten Utrecht, dat door
de wet van 19 April 1886 (Staatsblad n°. 87) werd bekracbtigd.
Bij Koninklijk besluit van 14 November 1886 n°. 20 volgde de
•eiudaanwijzing der te onteigenen perceelen.
Het overleg met de besturen, betrokken bij den aanleg der kanaal-

gedeelten bendorden Nigtevecbten beznideii de scbutsluis bij Utrecht,
werd voortgezet.
]det al deze kwamen de noodige overeenkomsteii tot stand, behalve met bet bestuur van Amstelland en bet gemeentebestunr van
Gorincbem.
Het overleg mfet de bostnren, betrokken bij bet kanaalgedeelte
Nigteveeht—Utrecht, kon eerst dit jaar aanvangen na bet tot stand
komen der onteigeningswet.
In 1886 werden voltooid:
de in 1883 aangevangen bouw van de schutsliiis bij ^ ianen;
de in 1884 aanbesteede , docb eerst in 1885 aangevangen bouw van
de scbutsluis bij Utrecht;
het in 1885 aangevangen bouwen van twee dubbele ijzeren ophaalbruggen over de scbutsluis bij A ianen;
het in 1885 aangevangen maken van rCmstoelen, aauvaar-, keeren meerpalen bij de schutsluizen bij Nigtevecbt en bij Vianen; eu
bet in 1885 aanbesteede , docb toen nog niet aangevangen maken van
den gebouw vdor sluispersoneel bij Vianen.
Voortgfes^et warden:
de in 1882 aangevangen bouw van de scbutsluis bij Vreeswijk ^
■vvelko vertraging ondervond door zich vodrdoende \erzakkingen bij
de beide voorbavendijkdii;
bet in 1883 aangevangen maken van bet verbindingskanaal tusscheu
■evengenoemde sluis en den Yaartscben Rijn , wat maar weinig vorderde
door den tegenspoed met de voorhavendijken, ondervonden bij bet
werk van den sluisbouw, waarmede het onverbrekelijk verband vormde,
doordien de grond nit bet verbindingskanaal moest worden verwerkt
in de voorhavendijken ;
bet in 1883 aanbesteede , docb eerst in 1884 aangevangen verruimen
eu gedeeltelijk omieggen van bet Zederikkanaal tusscben Vianen en
den spoorweg Dordrecht—Elst;
bet in 1885 aangevangen makeii van een gebouw voor sluispersoneel
bij Vreeswijk;
de in 1885 aangevangen aanleg van bet gedeelte kanaal van bezuiden den Leidscben Rijn tot in den Vaartscben Rijn;
terwijl eerst in October 1886 kon worden aangevangen met bet in
1885 aanbesteede rd'aken van remstoeleb, enz. bezuideu de scbutsluis
bij Vreeswijk, als gevolg van de vertraging in den voortgang van het
werk aan den sluisbouw.
Aanbesteed werden:
bet maken van bet nOordelijk gedeelte van de voorhaven van het
kanaal in het open IJ bij de Stads Rietlanden te Amsterdam;
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het doen rau eene zandstorting in het open IJ te Amsterdam, ter
plaatse van den te bouwen syphon nabij Zeeburg;
het omleggen van den Oosterspoorweg tusschen de Muider trekvaarten het station Weesp;
het maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Utrecht;
het maken van verschillende kunstwerken en een gedeelte kanaal
bij den Leidsehen Rijn bij Utrecht tusschen de voltooide sluis aldaaien het zuidwaartsin aanleg zijnde kanaalgedeelte naar den Vaartschen
Rijn;
het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de draaibruggen in den omgelegden straatweg van Utrecht naar Vreeswijk
idem in den straatweg van Leiden naar Utrecht;
het maken van oevervoorziening en van het leveren en plaatsen van
meerpalen langs het verruimde gedeelte van den Vaartschen Rijn ^
wat nog in 1886 werd voltooid;
het maken van het noordelijk deel der werken te Gorinchem, bestaande in de te bouwen schutsluis bij de algemeene begraafplaats
alda,ar, met de aansluiting zuidwaarts tot eene lijn, getrokken van het
station Gorinchem naar de noordzijde van bastion III der vestincr
Gorinchem;
het maken van het zuidelijk deel der werken te Gorinchem, omvatteude die tusschen genoemde lijn en den Merwededijk.

1887. De perceelen, behoorende tot de kanaalgedeelten van beziiiden
Zeeburg tot de Oude Vecht bij Uigtevecht en tusschen de Lekende
ilerwede, welke niet by minnelijke overeenkomst konden worden verkiegen, waaronder eenige eigendom van de gemeente Gorinchem,
werden dit jaar bij gerechtelijke onteigening verkregen, met uitzondering van een perceel voor de Rechtbank te Dordrecht, waaromtrent
een nieuw onderzoek door deskundigen was bevolen.
Het geding ter onteigening van het perceel van het kanaalgedeelte
van de schutsluis bij Utrecht tot de Lek, toebehoorende aan de
Utrechtsche beetwortelsuikerfabriek, had geen voortgang, doordien dat
jmrceel bij ruilovereenkomst, goedgekeurd door de wet van 31 Mei 1887
(Staatsblad n . 101), in het hezit van den Staat was gekomen.
Voor den aankoop bij minnelijke overeenkomst van de perceelen,
noodig voor het kanaalvakHigtevecht—Utrecht, werden deonderhandelingen voortgezet.
Met de bij den aanleg van het laatstgenoemde kanaalgedeelte betrokken besturen werden de onderhandeliugen voortgezet.
Overeenkomsten kwamen tot stand met de besturen van den Heijeop
genaamd de Lange Vliet, van den Aetsveldschen polder en van het
waterschap de Hooge en Neermaten.
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Met de overige besturen vorderden de oiidevhandelingen uiterst langzaam of niet, daar sommige besturen, ook na herhaald verzoek daartoe,
zelfs niets omtrent de bun ter beoordeeling toegezonden ontwerpOTereenkomsten deden booren.
Ten eiude bet tot stand komen te bevorderen van de met die be¬
sturen te treffen regelingen, welke onmisbaar waren om met den aanleg
van bet kanaalgedeelte tusseben Nigtevecbt en de sluis bewesten
Utreebt te beginnen, werden Gedeputeerde Staten van Utrecbt door
de Eegeering uitgenoodigd bunnen invloed en medewerking te verleenen om de onderhandelingen te bespoedigen.
Met bet bcstuur van Amstelland werd in beginsel overeenstemming verkregen, waarop dat bestuur, zoowel als dat van Zeeburg
en Diemerdijk vergunning verleenden voor den boirw der scbutsluizen
in bet Nieuwe Diep beoosten Zeeburg.
Met bet gemeentebestuur van Gorincbem kon nog geene overeebstemming worden verkregen.
In 1887 werden voltooid al de in uitvoeriiig zijnde werken })ii
Vreeswijk, te weten :
de in 1882 aangevangen bouw der schutsluis met bet in 1883 aangevangen verbiudingskanaal tusseben die sluis en den Vaartseben
Rijn tegenover bet buis de Wiers ”;

„

bet in 1885 aanbesteede , docb eerst in 1886 aangevangen makeu van
remstoelen bezuiden die sluis en verdere voltooiingswerken aldaar;
bet in 1885 aanbesteede maken van een gebouw voor sluispersoneel
bij Vreeswijk;
en voorts:
bet in 1885 aangevangen maken en stellen van deii ijzeren bovenbouw voor zes draaibruggen over bet in verruiming en omlegging zijnde
Zederikkanaal tusseben Vianen en den spoorweg Dordreebt—^Elst;
bet doen van eene zandstorting in bet open IJ te Amsterdam, ter
plaatse van den te bouwen sypbon nabij Zeeburg;
bet maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Utrecbt;
de ijzeren bovenbouw voor de draaibrug in den omgelegden straatweg van Utreebt naar Vreeswijk;
alle aanbesteed en aangevangen in 1886.
Voortgezet werden:
bet maken van bet noordelijk gedeelte van de voorbaven in bet
open IJ bij de Stads Rietlanden te Amsterdam;
bet omleggen van den Oosterspoorweg tusseben de Muider trekvaart
en bet station Weesp ;
bet maken van verscbillende kunstwerken en een gedeelte kanaal
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bij den Leidschen Rijn tusschen de voltooide sluis aldaar en het zuidTvaarts in aanleg zijnde kanaalgedeelte naar den Vaaftsehen Rijn;
bet maken van den ijzeren boYenbouw voor de draaibrug in den
straatweg van Leiden naar Utrecht;
alle aanbesieed in het vdrigfe jaar.
Vqorts de in 1885 aange'faHgeh aanleg van het gedeelte kanaal van
bezuiden den Leidschen Rijn tot in den Taartschen Rijn;
het in 1883 aanbe'steede , doch eeKt in 1884 aangevangen verruimen
en gedeeltelijk omleggeh van het Zederikkanaal tussche'ii Vianen en
den spoorWeg Dordrecht—Elst;
de in 1886 aanbesteede werken, zoowel van het noordelijk deel als
van het zuidelijk deel binnen den Slerwededijk te Gorincliem.
Aanbesteed Sverden:
het bouwen van twee schutsluizen bij Amsterdam;
de aanleg van het gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerkeu
van nabij den St. Antoniedijk tot de Oude Vecht bij Nigtevfecht;
hei maken van ijzeren bovenbouVven voor twee draaibriiggen, waarA'aii een in den Muiderstraatweg en e^n in den weg bezniden het
Sinai Weesp;
het maken van eenige werken in de nabijheid Van de UtrechtsChe
heetw6rtelsuikerfabriek
het maken van oeververdediging en het leveren en plaatsen van
meerpalen langs den verruimden Vaartschen Rijn;
het herstellen van bestaaude en het maken van nieuwe oevervoorzdeningen langs het Zederikkanaal tusschen Vianen en den spoorweg
bij Schotdeuren. dat nog in het jaar 1887 werd voltooid;
de aanleg van het gedeelte kanaal van nabij deh spoorweg bij Schotdeuren tot nabij de algemeene begraafplaats te Gorinchem;
het maken van eene dubbele ijzeren basculebrug over de in aa’nbouw
zijnde schntsluis nabij de algemeene begraafplaats te Gorinchem.

ISSS. In het laatste gediiig tet gerechtelijke onteigening voot het
kanaalgedeelte Lek—Merwede, werd door de Rechtbank te Dordrecht
op 25 Januari 1888 vonnis gewezen.
Voor den aanleg van het kanaalgedeelte van Nigtevecht tot de
schntsluis bewesten Utrecht werd de aankoop bij minnelijke overeenkomst geregeld voortgezet.
D’e onderhandeliugeh Ottitreht de overeenkbtafeteu, te sluiteh met
de besturen der bij dat kanaalvak betrokken W atOtsehappeii', VorderdOn
ondanks herhaalde uitnoodiging en aandrang rechtstreeks van Regee-
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riugswege en door tusschenkomst van G-edeputeerde Staten van Utreclit,
aaiivankelijk slechts weinig. Toch vraren op het einde van 1887 overeenkomsten tot stand gekomen met de watersckappen Garsten; Oostzijd, Holland-Sticht en Voorburg, bet Honderd, Breukelerwaard en
Otterspoorbroek en was met de overige omirent de hoofdzaken otereeustemming verkregen.
Ook met bet gemeentebestmlf van G-orinebem kwam eetie overeeiikomst tot stand.
In 1888 werden voltooid:
bet in 1886 aanbesteede maken van veTscbillende kunstwerken en
een gedeelte kanaal bij den Leidscben Rijn;
de mede in dat jaar aanbesteede ijzeren bovenbonw tan de draaibrus in den straatweg van Leiden naar Utrecht;
bet in 1887 aanbesteede maken van eenige werken in de nabijbeid
van de Utrecbtsebe beetwortelsuikerfabriek;
de in 1885 aangevangen aanleg van bet gedeelte kanaal vanbezuiden den Leidscben Rijn tot in den Vaartsehen Rijn.
Xa voltooiing dezer vrerken werd het kanaalgedeelte van benowden
den Leidschen Rijn tot in den Vaartsehen Rijn den Isten October 1888
I'oor de srheepvaart voorloopig openqesteld.

Voorts werden nog voltooid;
bet in 1884 aanbesteede , doeb eerst in 1885 aangevangen verruimen
en gedeeltelijk omleggen van bet Zederikkanaal tusseben Vianen en
den spoorweg Dordrecht—List;
zoomede:
bet in 1887 aangenomen voortzetten van oeververdediging en bet
leveren en plaatsen van meerpalen langs den verruimden Vaartschen Rijn.
A oortgezet werden;
bet in 1886 aanbesteede maken van bet noordelijk gedeelte der toorbaven van het kanaal in bet open IJ bij de Stads Rietlanden te Am¬
sterdam ;
bet in 1887 aanbesteede bouwen van twee sebutslnizen bij Amsterdam;
de in 1887 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van nabij
den St. Antoniedijk tot de Oude Veebt bij Xigteveebt;
bet in 1887 aanbesteede maken van ijzeren bovenbouwen voor twee
draaibruggeu, waarvan een in den Muiderstraatweg en een bezuiden
bet Smal Weesp;
het in 1886 aanbesteede omleggen van den Oosterspoorweg tusseben
de Muidertrekvaart en het station Weesp;
de in 1887 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van nabij
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den spoorweg bij Schotdeuren tot nabij de algemeene begraafplaats te
Gorincbem;
bet in 1887 aaubesteede maken van eene dubbele ijzereu basculebrug over de in aanbouw zijnde sebutsluis nabij de algemeene begraaf¬
plaats te Gorincbem;
de in 1886 aanbesteede werken, zoowel van bet noordelijk deel als van
bet znidelijk deel der -werken binnen den Mervvededijk te Gorincbem.
Aanbesteed werden:
bet bouwen van eenen sypbon voor loozing van bet Stads-water van
Amsterdam onder bet kanaal op de Zuiderzee nabij Zeeburg;
bet maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de vaste
briig in den omgelegden Oosterspoorweg;
de aanleg van bet gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken
van benoordeii de sluizen bij Nigtevecbt tot benoorden den Haarrijn
onder de gemeente Breukelen—Nijeurode;
bet maken van oevervoorziening langs bet verruimde en omgelegde
gedeelte van den Vaartscben Rijn.

1889. Voor den aanleg van bet kanaalvak Nigtevecbt—sluisUtrecbt
kwamen alle perceelen, -svelke bij minnelijke overeenkomst konden
■vvorden verkregen, in bet bezit van den Staat. Voor de gerecbtelijke
onteigening der andere werden de gedingen bij de Recbtbank te Utrecbt
aanbangig gemaakt, docb op bet einde van 1889 was nog slecbts in
twee dezer gedingen vonnis wezen.
De oiiderbandelingen met de bij dat kanaalvak betrokkeu waterschappen werden alle tot een einde gebracht en de laatste overeenkomsten, zijnde die met de besturen van Hooge en Lage Weide,
Vleuten , Tbemaat, de Haar en Laag-Nieuwkoop en Maarssenbroek ,
gesloten.
Met de directie der Nederlaiidscbe Rbijnspoorwegmaatsebappij werd
eene overeenkomst aangegaau, waarbij eenige aan die Maatschappij
beboorende eigendommen, waaronder bet station te Maarssen met
bijbeboorende woningen, aan den Staat en in ruil daarvoor aan die
Maatscbappij eenige perceelen Rijksgrond werden afgestaan.
Deze ruilovereenkomst werd goedgekeurd door de wet van 28
October 1889 (Staatsblad n°. 144).
Voltooid werden;
bet in 1888 aanbesteede maken en stellen van den ijzeren bovenbouw
voor de vaste brug in den omgelegden Oosterspoorweg, waarvan de
beproeving plaats bad op 18 Juli;
bet in 1888 aanbesteede maken van oevervoorziening langs bet
verruimde en omgelegde gedeelte van den Vaartscben Rijn;
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het in 1887 aanbesteede maken van eene dubbele ijzeren basculebrug
over de in aanbouw zijnde scbutsluis nabij de algemeene begraafplaats
te Gorinchem.
Voortgezet werden:
bet in 1886 aanbesteede maken van het noordelijk gedeelte der
voorhaven van bet kanaal in het open IJ bij de Stads Riellanden te
Amsterdam;
het in 1888 aanbesteede bouwen van eenen syphon bij Amsterdam;
het in 1887 aanbesteede bouwen van twee schutsluizen bij Amsterdam;
de in 1887 aanbesteede aanleg van het gedeelte kanaal van bezuiden
de evengenoemde schutsluizen tot in de Oude Vecht bij Nigtevecht;
het in 1887 aanbesteede maken van ijzeren bovenbouwen voortwee
draaibruggen , waarvan een in den Muider straatweg en een in den weg
bezuiden het Smal Weesp;
het in 1886 aanbesteede omleggen van den Oosterspoorweg tusschen
de Muider trekvaart en het station Weesp, dat in 1889 zoover vorderde, dat op 15 Augustus het noordelijk spoor en op 20 Augustus
het zuidelijk spoor in gebruik werd genomen;
de in 1888 aanbesteede aanleg van het gedeelte kanaal met bijbehoorende kunstwerken van benoorden de sluizen bij Nigtevecht tot
benoorden den Haarrijn onder de gemeente Breukelen—Nijenrode;
de in 1887 aanbesteede aanleg van het gedeelte kanaal van nabij^
den spoorweg bij Schotdenren tot nabij de algemeene begraafplaats te
Gorinchem;
de in 1886 aanbesteede werken, zoowel van het noordelijk als van
het zuidelijk deel der werken binnen den Merwededijk te Gorinchem.
Aanbesteed werden ;
het maken van een gebouw voor sluispersoneel bij Amsterdam;
het maken van remstoelen , aanvaar-, keer- en meerpalen bij de
schutsluizen bij Amsterdam, en
idem bij de scbutsluis bij Utrecht, welk werk nog in 1889 werd
voltooid;
het maken en stellen van twee dubbele ijzeren basculebruggen over
de schutsluizen bij Amsterdam;
het maken van aanvaar-, meer- en handwijzerpalen, enz. in het
gedeelte kanaal van nabij den St. Antoniedijk tot de Oude Vecht bij
Nigtevecht;
de aanleg van het gedeelte kanaal van benoorden den Haarrijn
onder de gemeente Breukelen—Nijenrode tot bezuiden den Zeijlweg
onder de gemeente Maarssen;
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de aanleg van het gedeelte kanaal van evengenoemd eindpunt tot
de sekutsluis bewesten Utreebt, zoomede het in verband daarmede
omleggen van de beide spoorwegbanen Utrecht—Amsterdam en
Utrecht—Kotterdam;
het maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor zeveii draaibruggen en een hooge voetbrug tiisschen Nigtevecht en de schutsluis bewesten Utrecht;
het maken en stellen van de ijzeren bovenbouwen voor de vaste
bruggen over het kanaal in de omgelegde spoorwegbanen Utrecht—
Amsterdam en Utrecht—Rotterdam;
het maken van oevervoorziening langs het verrnimde en omgelegde
gedeelte van den Vaartschen Rijn;
het voltooien van de voorhaven der nieuwe schutsluis binnen den
Lekdijk bij Vreeswijk, welk werk nog in 1889 werd voltooid;
het verrichten van werkzaamheden ten dienste van het beproeven
der voorhavendijken van de nieuwe schutsluis bij Vreeswijk.

1890. Op 23 April 1890 werd door de Rechtbank te Utrecht vounis
gewezen in het laatste geding ter gerechtelijke onteigening en was
daarmede de onteigening voor het geheele trace afgeloopen.
Met het bestuur van Amstelland werd overeenstemming verkregen
omtrent de schutsluizen bij Amsterdam en werd claarop door het be¬
stuur van Zeeburg en Diemerdijk vergunning verleend tot doorgraviug
van den zeedijk beoosten Zeeburg, noodig tot verbinding- van de
schutsluizen met de voorhaven van het kanaal bij de Stads Rietlanden
te Amsterdam.
Nadat de voorhavendijken binnen den Lekdijk bij de nieuwe sluis
bij Vreeswijk met goeden uitslag de beproeviiig hadden doorstaan,
welke door Dijkgraaf en Hoogheemraden was verlangd, verleende dat
Collegie onder dagteekening van 10 Mei 1890 vergunning om den
Lekdijk door te graven.
Onder dagteekening van 16 Januari 1890 werd door Dijkgraaf en
Hoogheemraden van de Vijfheerenlanden vergunning gegeven om den
Znider-Lekdijk bij de nieuwe sluis te Vianen door te graven, nadat
aan dat bestuur was toegezegd, dat van Rijkswege door stichting van
een stoomgemaal van 92 waterpaardekrachten te Ameide zou worden
tegemoetgekomen aan het vermeerderde waterbezwaar, dat, als gevolg
van het lek- en schutwater, door de nieuwe sluizen op den Zederikboezem zou worden gebracht. De beproeving der nieuwe voorhaven¬
dijken bij Vianen had reeds in Augustus 1886 plaats gehad.

Volto.oid werden:
het in 1886 aanbesteede maken van het noordelijk gedeelte der voor¬
haven in het open IJ bij de Stads Rietlanden te Amsterdam;
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‘ liet in 1887 aanbesteede bonwen van twee scbutsluizen bij Amsterdam;
bet in 1889 aanbesteede maken van een gebouw voor sluispersoneel
bij Amsterdam;
bet in 1889 aanbesteede maken van remstoelen, aanyaaiv, keer-en
meerpalen bij de scbutsluizen bij Amsterdam;
de in 1887 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van bezuiden
de evengenoemde scbutsluizen tot in de Oude Vecbt bij Nigtevecbt;
bet in 1889 aanbesteede maken van aanvaar-, meer- en bandwijzerpalen, enz. in bet gedeelte kanaal van nabij den St. Antoniedijk tot
de Oude Vecbt bij Nigtevecbt;
bet in 1887 aanbesteede maken van de ijzeren bovenbouwen voor
twee draaibruggeu, waarvan een in den Muiderstraatweg en een in
de weg bezuiden bet Smal Weesp; en
bet in 1886 aanbesteede omleggen van den Oosterspoorweg tusscben
den Muidertrekvaart en bet station Weesp.
Als gevolg van de voltooiing dezer drie laatste werken konden het
kanaalgedeclte van het Smal Weesp tot in de Oude Feeht op 16 April 1890
en dat van heziiiden de schutsluizcn bij Amsterdam tot in het Smal Weesp
op 15 November 1890 voorloopig voor de scheepvaart warden opengesteld.
Voorts werd nog voltooid:
de in 1887 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van nabij
den spoorweg bij Schotdeuren tot nabij de algemeene begraafplaats
te Gorincbem.
Voortgezet werden;
bet in 1888 aanbesteede bonwen van eenen sypbon bij Amsterdam,
welk werk zoover vorderde , dat de sypbon door de gemeente Amster¬
dam in gebruik kon worden genomen;
bet in 1889 aanbesteede maken en stellen van twee dubbele ijzeren
bascnlebruggen over de scbutsluizen bij Amsterdam;
de in 1888 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van benoorden
de sluizen bij Nigtevecbt tot benoorden den Haarrijn onder de ge¬
meente Breukelen-Nijenrode;
de in 1889 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanaal van evengenoemd eindpunt tot bezuiden den Zeijlweg onder de gemeente Maarssen,
de in 1889 aanbesteede aanleg van bet gedeelte kanajul van CA engenoemd eindpunt tot de scbntsluis bij Utrecbt, zoomede bet in verband
daarmede omleggen van de spoorwegbanen Utrecbt Amsterdam en
Utrecbt—Rotterdam;
bet in 1889 aanbesteede maken en stellen van den ijzeren bovenbonw voor zeven draaibruggen en een hooge voetbrug over bet kanaa gedeelte Nigtevecbt—Utrecht;
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liet in 1889 aanbesteede maken en stellen van den ijzeren bovenbonw voor de vaste bruggen over bet kanaal in de omgelegde spoorwegbanen Utrecht—Amsterdam en Utrecht—Rotterdam ;
de in 1886 aanbesteede werken, zoovvel van het noordelijk als van
het zuidelijk deel der werken binnen den Merwededijk te Gorinchem.
Aanbesteed werden;
het maken van aanvaarpalen in de voorhaven bij Amsterdam; welk
werk eerst in 1891 werd aangevangen;
het maken van oevervoorziening langs het verruimde gedeelte van
•den Vaartschen Rijn; welk werk nog in het jaar 1890 werd voltooid;
het voltooien van de voorhaven en het maken van de wederzijdsche
havendijken buiten den Lekdijk bij Vreeswijk;
idem bij Vianen;
het maken van twee dubbele ijzeren basculebrnggen over de in aanbouw zijnde Merwedeschutsluis bij Gorinchem;
het maken van een gebonw ten behoeve van het te stichten stoomgemaal te Ameide;
het maken, leveren en stellen van de werktuigen, ketels, pompen,
bnisleidingen, enz. ten. behoeve van dat stoomgemaal.

1891. Met het Bestuur van Amstelland werd definitief overeengekomen omtrent de schutsluizen bij Amsterdam en was daarmede
het laatste geschilpnnt met de Waterschapsbestiiren nit den weg
geruimd.
In 1891 werden voltooid;
het in 1888 aanbesteede bouwen van een syphon bij Amsterdam;
het in 1889 aanbesteede maken en stellen van twee dnbbele ijzeren
basculebrnggen over de schutsluizen bij Amsterdam;
hci, in 1889 aanbesteede maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor zeven draaibruggen en een hooge voetbrug over het kanaalgedeelte Nigtevecht—Utrecht;
het in 1889 aanbesteede maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor de vaste bruggen over het kanaal in de omgelegde spoorwegbanen Utrecht—Amsterdam en Utrecht—Rotterdam; de brug in de
Rotterdamsche baan werd beproefd op 23 October 1891 en die inde
Amsterdamsche baan op 9 December 1891;
het in 1890 aanbesteede voltooien van de voorhaven en het maken
van de wederzijdsche havendijken buiten den Lekdijk zoowel bij
Vreeswijk als bij Vianen.

