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Geschiedenis van het ontwerp.
zeeschepen konden v66r 1825 Amsterdam slechts bereiken over
de Zuiderzee. Van de op verschillende windstreken gelegen zeegaten, die Noord- en Zuiderzee verbinden, koos de groote vaart
gewoonlijk het Texelsche gat of het Vlie en volgde dan de bochtige
grootscheepvaartwaters der Zuiderzee (in fig. 1 voorgesteld, zooals
zij in het begin der 19® eeuw waren) naar Amsterdam.
Hoewel de vaart tengevolge der vele zandbanken moeielijk en langdurig
was en de diepgang der schepen in het noorden door het Medembliksche en
het Friesche vlaak en bij Amsterdam door het Pampus werd beperkt en nimmer
meer dan 3'/2 M. bij hoogwater kan zijn geweest, 1) was deze verbinding van
de Noordzee met Amsterdam langen tijd voldoende. Voor de zeilvaart was een
zeer korte verbinding geen hoofdvereischte, terwijl het gebruik van lichters en
van de in 1690 uitgevonden „scheepskameelen” aan de bezwaren der weinige
diepte op het Pampus tegemoet kwam.
Plannen tot het verbeteren van den weg naar de Noordzee of het vormen
eener nieuwe verbinding zijn voor de 19® eeuw niet tot uitvoering gekomen.
Wei zijn er stroomleidende werken tot stand gebracht om de schuring van den
eb- en vloedstroom in het IJ te versterken en de geul dichter bij de stad te
brengen, want meer dan de moeielijkheden van den weg naar zee gaf de toestand van de haven zelf, die aan ernstige opslibbing onderhevig was, reden
tot bezorgdheid.
Met de toename van den diepgang der schepen werd echter de verbetering van de verbinding met de zee een dringende eisch.
1) In een ordonnantie op het zeerecht van 1400, door Waqenaar vermeld, wordt
reeds van de ondiepte bij Amsterdam gesproken.
Een ordonnantie van 1544, door Karel V uitgevaardigd, bepaalde den grootsten diep¬
gang der schepen op 5} Hollandsche el (waarschijnljjk ongeveer 3.60 M.). Uit de 17^ en
18e eeuw zijn berichten omtrent het uitvaren van oorlogschepen en ook kaarten bekend,
welke wijzen op een diepte van 2.50 a 2.90 M. bij laagwater. In 1859 had de geul over het
Pampus een minste diepte van 2.80 M. bij laagwater en gewoon tij; bij hoogwater was een
meerdere diepte van 0.30 M. aanwezig, terwijl de laag zachte modder, waar de schepen
doorheen getrokken konden worden, op 0.50 M. was te stellen.
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De in de laatste helft der 18® eeuw aan de noordpunt van Noordliolland
gebouwde oorlogshaven „het Nieuwediep” was ook de handelsvoorhaven van
Amsterdam geworden. De moeielijkheden van de vaart over de Zuiderzee
konden door te Nieuwediep te lichten gedeeltelijk worden vermeden. Om deze
geheel te ontgaan werd in de jaren 1819—1825 van Rijkswege het Noordhollandsch kanaal aangelegd, dat Amsterdam met deze voorhaven en daardoor
met het diepe Texelsche zeegat in verbinding bracht. (fig. 1)
Dit kanaal, waarvan het plan reeds uit de eerste jaren der 19® eeuw
dagteekende, is gedeeltelijk door verbetering van bestaande boezemwateren,
gedeeltelijk door het graven van nieuwe waterwegen gevormd.
De lengte van dit kanaal bedroeg 7872 K.M.; schepen van hoogstens
64 M. lengte, 14 M. breedte en 5 M. diepgang konden er op worden toegelaten.
In de kosten van aanleg, die ruim / 11,000,000.— hebben bedragen,
droeg Amsterdam voor / 1,000,000.— bij; de gemeenten van het arrondissement
Alkmaar betaalden als bijdrage gedurende 12 jaren 8 opcenten op de belasting
der bebouwde en onbebouwde eigendommen.
Hoewel de aanleg van het Noordhollandsch kanaal, welks afmetingen
toen door geen ander kanaal werden overtroffen, terecht als een zeer belangrijke verbetering voor de scheepvaart was te beschouwen, kon toch deze
vaarweg niet lang aan zijn bestemming blijven voldoen. De voornaamste reden
hiervan was gelegen in de steeds grooter wordende afmetingen der schepen;
maar ook de omweg voor de uit zuidelijke havens komende vaartuigen, de lange
duur van de vaart op het kanaal en de vele bochten, maakten dat de verbetering
der verbinding van Amsterdam met de Noordzee al spoedig weder urgent werd.
Naast de verruiming van het Noordhollandsch kanaal trad toen het plan
van een waterweg in westelijke richting rechtstreeks naar de Noordzee op
den voorgrond.
Het denkbeeld eener doorgraving van Holland op zijn Smalst was niet
nieuw. Reeds in 1634 had de waterbouwkundige Jan Dou het ontwerp gemaakt van een afwateringskanaal voor Rijnland van het Wijkermeer naar zee. 1)
In 1772 was door Chr. Bruninos een dergelijk plan voorgesteld; 2); de
afdamming van het IJ ten oosten van Amsterdam, die er volgens hem mede
gepaard moest gaan, had echter het plan voor Amsterdam onaannemelijk
gemaakt. In 1824 werd de doorgraving wederom ter sprake gebracht in de
verhandelingen van Goudriaan en Mentz, 3) die in de afdamming van het Ij

1) Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn Smalst door Mr. J. P. Amersfoort,
s-Gravenhage 1873.
2) (Chr. Bruninos). Twee verhandelingen over de verbetering en outlasting van
Rijnlandsboezemwater en het project der doorgraving uit het Wijkermeer naar de Noordzee,
Haarlem 1772.
3) Bekroonde verhandelingen over de afdamming van het IJ door A. F. Goudriaan
en D. Mentz, iiitgegeven door de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Haarlem 1824.
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over het Pampus het eenige middel zagen om de opslibbing van de haven van
Amsterdam tegen te gaan en als bijkomend voordeel van deze afdamming de
mogelijkheid der bedoelde doorgraving noemden.
Geen dezer waterbouwkundigen had evenwel voorgesteld het ontworpen
uitwateringskanaal naar de Noordzee ook voor de scheepvaart geschikt te
maken. Toen Koning Willem I voor den bouw van het Noordhollandsch kanaal
het denkbeeld van een scheepvaartkanaal door Holland op zijn Smalst aangaf,
werd dit onuitvoerbaar geacht. Eerst de verdere ontwikkeling der techniek
maakte het mogelijk ernstig over zulk eene verbinding, waarbij een haven op
het vlakke en zeer blootgestelde Noordzeestrand noodig was, te denken.
Van 1848 at verscheen een groot getal plannen en geschriften over dit
onderwerp. Onder de eerste daarvan moet genoemd worden de brochure van
Faddegon en Kloppenburg 1), waarin de aanleg van een kanaal naar zee met
daarmede gepaard gaande afsluiting ten oosten van Amsterdam en indijkingen
in het IJ in verband met latere droogmaking der Zuiderzee werd aanbevolen.
Aan den hoogleeraar Vissering gaf dit geschrift aanleiding tot zijn bekend
opstel in De Gids van December 1849, getiteld; „Een uitstapje naar IJ-muiden”,
waaraan deze Noordzeehaven haar naam te danken heeft. Vermelding verdient
verder het in 1849 gemaakte ontwerp voor de waterverversching van Amsterdam
van den Luitenant der Genie Froger 2), waarin een scheepvaartkanaal door
de duinen is opgenomen, in dit ontwerp nog slechts voor de kleine vaart,
in een latere studie van denzelfden schrijver ook voor groote schepen bestemd.
Het Gemeentebestuur van Amsterdam benoemde in 1852 een commissie
om de mogelijkheid van een scheepvaartkanaal naar de Noordzee te onderzoeken.
Deze commissie, waarvan de Hoofdingenieur van den Waterstaat De Kruyff
voorzitter was, achtte in haar rapport, dat zij in December 1852 indiende 3),
den aanleg van zulk een kanaal en van een haven op de Noordzeekust, hoe
moeielijk ook, uitvoerbaar en stelde het plan voor, dat in fig. 2 schetsmatig
is afgebeeld. Het kanaal zou volgens dit plan gedeeltelijk door, gedeeltelijk
ten zuiden van het IJ loopen, doch daarvan door sluizen en dijken zijn
gescheiden; de Noordzeehaven, gevormd door evenwijdige havendammen, zou
beveiligd worden door een zeebreker, welke evenals de havendammen uit
zinkwerk, zand en steen zou zijn samen te stellen.
De hooge kosten, op / 18,000,000.— geschat, maar meer nog de lange
tijd van uitvoering, waarvoor 15 jaar werd gerekend, maakten het plan in veler

1) P. Faddegon Pzn. en J. Kloppenburg. De indijking en droogmaking van de
Zuiderzee en het IJ. Amsterdam 1848.
2) W. A. Froger. Ontwerpen en rapporten betreffende het verbeteren der groote
Handelswaterwegen van Amsterdam. Amsterdam 1859.
3) Verslag van de door het Bestuur der stad Amsterdam benoemde commissie tot
onderzoek naar de mogelijkheid om door het smalle gedeelte van Holland een kanaal
geschikt voor de groote scheepvaart en een veilige haven aan te leggen. Amsterdam 1853.
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oogen onaannemelijk. Ook tegen de bruikbaarheid der haven werden
bedenkingen geuit. Dit gaf aan een ' lid van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs aanleiding tot het uitloven eener som van/1000.— als belooning voor
een ontwerp, waarbij deze bezwaren zouden zijn vermeden. De Qemeenteraad
van Amsterdam voegde een even groote som aan de iiitgeloofde toe.
Voor het einde van 1853 werden 10 antwoorden ontvangen. die, hoezeer
enkele daarvan groote verdiensten bezaten, geen van alle volgens de meening
van den Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1), aan
de gestelde voorwaarden voldeden.
Inmiddels was in 1853 door de heeren Hartsen, Van Lennep en Jaqer
concessie aangevraagd voor den aanleg van een kanaal met gedeeltelijke
droogmaking van het IJ, volgens een plan van de Engelsche ingenieurs Croker
en Burn, die toen voor den aanleg der Amsterdamsche duinwaterleiding hier te
lande verblijf hielden. Subsidie werd bij deze aanvraag niet bedongen, omdat
men genoegzaam voordeel zag in de opbrengst der droogmakerijen en van de
te heffen scheepvaartrechten. Het kanaal zou door het IJ, het Wijkermeer en
de duinstreek loopen en van de Noordzee door een sluis zijn gescheiden; met
de Zuiderzee zou het in open verbinding staan. De begrooting bedroeg bijna
/ 13,000,000.—, de tijd van uitvoering was op 7 jaren geraamd.
Dit ontwerp werd door de Regeering in handen gesteld van den
Inspecteur van den Waterstaat Van der Kun en den hoofdingenieur Storm
Buysinq.
Om aan de bedenkingen, door deze ingenieurs tegen het plan,
hoofdzakelijk met het oog op de belangen van de aan het IJ gelegen Waterschappen en van het vaarwater in het westelijk IJ, gemaakt, te gemoet te
komen, werd door de aanvragers een gewijzigd ontwerp ingediend, in fig. 3
voorgesteld, waarbij een tweede sluis, in den polder Buitenhuizen te bouwen,
was ontworpen.
Het tusschen beide sluizen liggend kanaalpand, benevens een daarmede
in verbinding staand gedeelte van het Wijkermeer, dat niet zou worden
ingedijkt, kon dan zoowel voor uitwatering van Rijnland als voor spuiboezem
dienst doen. Deze wijzigingen verhoogden de begrooting met / 1,600,000.—.
Rijnland en Schermerboezem meenden in het belang hunner uitwatering
echter hoogere eischen te moeten stellen, en ook Amsterdam wenschte eenige
verbeteringen in het plan te zien aangebracht, ten einde de diephouding van
de vaargeul voor de stad te verzekeren.
Tengevolge hiervan werden in een derde ontwerp de binnensluizen
meer oostwaarts geplaatst, en wel bij de monding der Nauernaschevaart; de
sluizen der waterschappen bij Halfweg en Nauerna kregen door zijkanalen
verbinding met het" westelijk en met het oostelijk deel van het kanaal, om
zoowel op de Noordzee als op de Zuiderzee te kunnen loozen.
1) Rapport door den Raad van Bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
uitgebracht in de vergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op 14 November 1854.
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Ten noorden van het kanaal was ten behoeve van het vaarwater voor
Amsterdam een mime spuiboezem ontworpen.
De voorwaarden, waaronder op dit plan concessie zou worden verleend,
waren reeds aan de aanvragers medegedeeld, toen de heeren Hartsen en
Van Lennep zich terugtrokken; de beer Jaqer wilde voor zich de concessie
wel aanvaarden, mits de Staat tot '/a van het benoodigde kapitaal deelnam in
de onderneming, een voorwaarde die bij een latere aanvrage in een verzoek
om rente-garantie werd veranderd.
Intusschen waren met de verschillende onderhandelingen over het
ontwerp der concessie-aanvragers een zestal jaren verloopen en werd door
Amsterdam ernstig op de spoedige totstandkoming van het kanaal aangedrongen.
Ook de Regeering, die in 1856 nog een plan tot verbetering van het
Noordhollandsch Kanaal had doen opmaken, erkende thans openlijk de
urgentie van een scheepvaartkanaal door Holland op zijn Smalst.
Toen nu door de aanvrage tot deelneming van den Staat in de kanaalonderneming het vraagstuk in een nieuw stadium was gekomen, werd door de
Regeering in April 1859 een Raad van den Waterstaat, onder Voorzitterschap
van den Inspecteur F. W. Conrad, bijeengeroepen, die o. a. een antwoord te
geven had op de vraag, of het raadzaam was het maken van een kanaal door
Holland op zijn Smalst bij wijze van concessie te doen uitvoeren, dan of het
beter ware de uitvoering voor Rijksrekening te doen plaats hebben, en voorts
naar welk plan het zou moeten uitgevoerd worden.
Gedurende de werkzaamheden van den Raad kwam van den concessieaanvrager een vierde ontwerp in (fig. 4). De binnensluis was daarbij wederom
naar Buitenhuizen verplaatst; in het oostelijk IJ waren belangrijke inpolderingen
ontworpen om de diephouding van het vaarwater gemakkelijker te maken,
terwijl nog meerdere wijzigingen waren aangebracht. De begrooting van dit
vierde ontwerp bedroeg / 17,950,000.—.
De Raad van den Waterstaat kwam in zijn verslag, den D” Augustus 1859
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgebracht, tot het besluit, dat
het onraadzaam zou zijn indijkingen van het IJ bij het ontwerp van een kanaal
te begrijpen. Zoolang Rijk en hoofdstad belang hadden bij de instandhoudlng
van het vaarwater tusschen Amsterdam en de Zuiderzee, moest naar het oordeel
van den Raad van iedere verkleining van het IJ worden afgezien. Het plan van
den concessie-aanvrager kon derhalve niet de goedkeuring van den Raad verwerven. De Raad gaf verder een nieuw ontwerp aan in den geest van het plan
der Commissie van 1852; het kanaal zou daarbij nagenoeg geheel ten zuiden
van het IJ komen te liggen, zoodat zoo weinig mogelijk van het spuivermogen
verloren ging. Uitvoering van het plan (m fig. 5 afgebeeld) voor Rijksrekening
werd aanbevolen; nu geen indijkingen werden voorgesteld, was naar het oordeel
van den Raad iedere aanleiding voor het verleenen van concessie weggevallen.
De kosten zouden / 18,500,000.— bedragen; het jaarlijksch onderhoud was op
/ 202.500.— begroot.
11

Nog in lietzelfde jaar diende de Regeering een wetsontwerp in, dat de
uitvoering van dit plan beoogde.
Het voorloopig verslag, door de Tweede Kamer der Staten-Generaal over
dit wetsontwerp uitgebracht, was ongunstig; o. a. werden de kosten te hoog
geoordeeld en achtte men een bijdrage van Amsterdam gewenscht.
Bij besluit van 14 Maart 1860 zegde toen de gemeenteraad van Amster¬
dam een bijdrage van / 3,000,000.— toe, na de voltooiing van het kanaal te
voldoen, mits binnen vijf jaren met het werk werd begonnen.
Het in 1860 nieuw opgetreden Ministerie trok de wetsvoordracht in en
kwam in October 1860 met een nieuw wetsontwerp, waarbij een kanaal werd
voorgesteld, aan te leggen ten noorden van het IJ, ongeveer in de richting als
in fig. 6 is afgebeeld. Door dit kanaal zoii het handelscentrum aan de Zaan
tevens gebaat worden. De kosten werden op / 18,800,000.— geraamd.
Dit wetsontwerp, waarbij tevens de verbetering van den waterweg van
Rotterdam naar zee was voorgesteld, werd nog ongunstiger ontvangen dan het
vorige. Het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgebracht voorloopig
verslag bleef onbeantwoord.
Terwijl aldus het tot stand komen van de gewenschte verbinding van
Amsterdam met de Noordzee dreigde af te stuiten op het bezwaar, dat de
aanlegkosten zonder indijking en droogmaking van gronden in het IJ te hoog
werden geacht, en de indijking zelve met het oog op het behoud van het
vaarwater tusschen Amsterdam en de Zuiderzee onraadzaam werd geoordeeld,
vond men de oplossing dezer moeielijkheid door in het plan de afdamming
van het IJ ten oosten van Amsterdam op te nemen, waardoor de slibaanvoer
uit de Zuiderzee zou worden tegen gehouden en het indijken en droogmaken
van gronden in het IJ dus zonder gevaar voor aanslibbing in het vaarwater
van Amsterdam mogelijk zou worden. Daarbij kwam dan nog het voordeel,
dat de dijken der droogmakerijen slechts op keering van het binnenwater
behoefden te zijn ingericht.
Reeds was, zooals is opgemerkt, de afdamming ten oosten van Amsterdam
in 1772 door Brunings, en in 1824 door Goudriaan en Mentz voorgestaan.
Het plan van Goudriaan, die de verbinding met de Zuiderzee wilde vervangen door een kanaal, dat van Durgerdam in noordoostelijke richting door
de Gouwzee en verder door Marken naar het diep der Zuiderzee zou loopen,
was reeds, wat dit kanaal betreft, tot een begin van uitvoering gekomen.
Het kanaal, dat van het afgesloten IJ bij Durgerdam en van de Zuiderzee
op Marken door schutsluizen zou worden afgesloten en tusschen de Noordhollandsche kust en het eiland Marken door leidijken zou worden begrensd,
zou geschikt worden gemaakt zoowel voor de binnenvaart als voor de zeeschepen, die met bestemming naar- of komende van de zeegaten van het Vlie
en Texel, ook na de openstelling van het Noordhollandsch Kanaal, him weg
over de Zuiderzee zouden widen nemen.
In 1828 echter waren op aandrang van Amsterdam, dat de voordeelen
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eener vrije vaart naar de Zuiderzee niet wilde prijs geven, de werken aan het
kanaal naar en door Marken door de Regeering gestaakt.
Later had de afdamming van het IJ in de heeren' Faddeqon en KlopPENBURQ en ook in den heer Froger verdedigers gevonden.
Het groote belang van de spoedige totstandkoming van het kanaal naar
de Noordzee maakte dat Amsterdam zijn standpunt van 1828 inzake de afdamming
van het IJ opgaf. In Augustus 1861 deed het gemeentebestuur het verlangen
kennen, dat aan het kanaalontwerp afsluiting van het oostelijk IJ en droogmaking
van gronden zou worden verbonden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken
had reeds verklaard, dat de bezwaren, welke in 1828 tegen afsluiting pleitten,
thans bij een geheel anderen stand van zaken niet meer bestonden.
In December 1861 werd eindelijk aan den heer Jager concessie verleend
tot het maken en exploiteeren van een kanaal ter verbinding van de Noorden de Zuiderzee en daarmede in verband staande werken, benevens indijking en
droogmaking van gronden in het IJ en het Wijkermeer. Een plan, waarblj ook
de afdamming van het oostelijk IJ was op te nemen, zou aan de goedkeuring
der Regeering zijn te onderwerpen.
In April 1862 werd dit plan door den concessionaris ingezonden.
Het ontwerp was in overleg met de heeren Croker en Burn opgemaakt
door den heer Froger, en week ook in andere opzichten dan door de
afdamming van het oostelijk IJ van het plan der concessie-aanvraag van 1859
af; o. a. was de vorm der Noordzeehaven gewijzlgd en was op verlangen der
Marine een cirkelvormige binnenhavenkom opgenomen (fig. 7).
Het plan verwierf de goedkeuring der Regeering.
Bij de wet van 23 Januari 1863, {Staatsblad No. 4), werd de concessie
bekrachtigd; bij dezelfde wet werd ook tot de verbetering van den waterweg
van Rotterdam naar zee besloten.
Volgens de bepalingen der voor 99 jaren verleende concessie zouden
de gronden, waarvan indijking en droogmaking werden vergund, voor zoover
die gronden aan den Staat behoorden, den concessionaris kosteloos worden
afgestaan. Bevoegdheid werd verleend sluis-, kanaal- en havengelden te heffen,
welke rechten niet hooger mochten zijn dan toen (in 1861) op het Noordhollandsch kanaal werden geheven, terwijl de scheepvaart, zooals die op het
IJ bestond, vrij zou blijven op dat gedeelte van het kanaal, dat het bestaande
vaarwater in het IJ zou vervangen. Een rente van d'/a pCt. over het bedrag
der op de aandeelen gestorte gelden zou door den Staat worden betaald tot
het tijdstip waarop het kanaal in exploitatie kwam; het totale bedrag, hiervoor
door den Staat te besteden, zou / 3,000,000.— niet kunnen overtreffen. Na dit
tijdstip waarborgde de Staat jaarlijks d'/a pCt. voor dividend en inkoop der
aandeelen over een bedrag van ten hoogste/15,000,000.— totdat het aandeelenkapitaal zou zijn afgelost en in elk geval niet langer dan 50 jaren. De bijdragen
van den Staat zouden zijn aan te merken als rentelooze voorschotten.
De concessie moest worden overgedragen aan een daartoe te vormen
17 —

naamlooze vennootschap. Bij Koninklijk Besluit van 16 Juli 1863 N°. 44 werd
bewilliging verleend tot oprichting dezer vennootschap, die den naam ontving
van: „De Amsterdamsche Kanaalmaatschappij”. Den 28^" November 1863
kwam de vennootschap tot stand.
Ongewijzigd is ook het plan der concessie niet in uitvoering genomen.
Een voorstel tot verandering van den vorm der buitenhaven, door de Kanaal¬
maatschappij ingediend, werd aan de beoordeeling van een daartoe door den
Minister van Binnenlandsche Zaken benoemde commissie onderworpen. De
nieuwe vorm (in fig. 8 aangeduid en ook in fig. 9 te zien) werd goedgekeurd
en de binnenhaven, die nu minder noodzakelijk werd geacht, werd weggelaten, in verband waarmede de Noordzeesluizen meer westwaarts werden
geplaatst.
In November 1865 keurde de Regeering nog een wijziging van het plan
goed, volgens welke de afdamming van het IJ niet bij het Pampas, maar
tusschen Schellingwoude en den Paardenhoek zou worden gemaakt. De kosten
van de afdamming bij den Paardenhoek zouden minder bedragen dan van die
over het Pampus, terwijl door de Kanaalmaatschappij toch geen voordeel werd
gezien in droogmakerijen in het oostelijk IJ; voorts werd door deze verplaatsing
van den afsiuitdijk tegemoet gekomen aan de wenschen der schipperij, die bij
een verder buitenwaarts gelegen afdamming bij slecht weder aan de zijde der
Zuiderzee een moeilijke invaart van de sluizen en een zeer onveilige ligplaats
daar buiten vreesde. Ten slotte had men bij deze verplaatsing der afdamming
het oog op de mogelijkheid om den ontworpen Staatsspoorweg van Amsterdam
naar Nieuwediep over de afdamming te voeren en daardoor de overbrugging
van het Noordzeekanaal onnoodig te maken.
Aldus gewijzigd verkreeg het plan den vorm als in fig. 8 is voorgesteld
en in dien vorm is het in uitvoering gekomen.
Een overzicht van de plannen voor het kanaal van Amsterdam naar de
Noordzee zou niet volledig zijn, indien daarin geen melding werd gemaakt van
de ontwerpen voor eene open doorgraving van Holland op zijn Smalst.
De commissie van 1852 had een open doorgraving een onverschoonbare
onvoorzichtigheid genoemd, en een uit leden van den Amsterdamschen
Genieenteraad bestaande commissie had op advies van den oud-Majoor der
Genie Duyven^; zulk een verbinding onraadzaam geacht met het oog op de
verzanding waaraan zij onderhevig zou zijn, op de groote kosten en op de
verdediging des lands 1), terwijl voorts ook de Raad van Waterstaat zich
tegen een open doorgraving verklaarde.
Niettemin is het denkbeeld, dat voor den handel van Amsterdam veel
aanlokkelijks bevatte, na dien tijd verschillende malen ter sprake gekomen en

1) J- J- A. Santhagens c. s. onderzoek aangaande de vereischte van een daar te
stellen kanaal naar de Noordzee bij Holland op zijn Smalst. Amsterdam 1855.
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heeft het warme verdedigers gevonden in de heeren A. Huet, civiel-ingenieur
en A. Caland, oud-hoofdingenieur van den Waterstaat.
Volgens het plan van den eerstgenoemde, die voor het eerst in 1862 zijn
denkbeelden daaromtrent ontvouwde, 1) zou Amsterdam door een zeegat van
1000 M. wijdte met de Noordzee worden verbonden; volgens den heer Caland,
dte zijn ontwerp in 1863 publiceerde, 2) moest het kanaal tot een breedte van
130 a 140 M. beperkt blijven. Ook gedurende den aanleg, en door den heer
Huet nog na de totstandkomihg van het kanaal 3), is op het maken van een

open doorgraving aangedrongen.
De bezwaren, die tegen de open doorgraving werden gemaakt, en die
aan een sluizen-kanaal de voorkeur hebben doen geven, waren behalve die,
genoemd in het rapport van den heer Duyvene, de vrees, dat hier een
ontembaar zeegat gelijk het Texelsche gat zou ontstaan, het nadeel, dat in de
toeneming van het zoutgehalte van het IJwater voor de veeteelt gezien werd,
en de geisoleerde toestand, waarin Noordholland’s noordelijk gedeelte na de
vorming eener open doorgraving zou komen.
1) A. Huet. De Noordzee voor Amsterdam. Een voorlezing, gehouden in de
afdeeling koophandel van de Maatschappij „Felix Meritis”. Amsterdam 1862.
2) A. Caland. Eenige mededeelingen over een Noordzeehaven voor Amsterdam en
de afdamming van het IJ bij Pampus. Middelburg 1863.
3) Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1892—1893. Voordracht
van het lid A. Huet ter toelichting van het voorloopig ontwerp eener open verbinding van
Amsterdam met de Noordzee.
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Schaal i: 150.000.

Geschiedenis van den aanleg.
OVERZICHT.
situatie van het in 1865 in uitvoering genomen plan is in fig, 9
op een schaal van 1 : 150,000 voorgesteld.
Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de wijze,
waarop de verschillende onderdeelen van het ontwerp zijn tot
stand gebracht, schijnt het gewenscht een overzicht te geven van
het complex der werken, \vaaruit dit volgens de concessie zou zijn samengesteld,
alsmede van den gang der uitvoering in zijn geheel.
De in de concessie begrepen werken zijn te verdeelen in de werken
van de Noordzeehaven, die van het kanaal en die van de afsluiting beoosten
Amsterdam.
De Noordzeehaven buiten den duinvoet zou bestaan uit een wateroppervlakte van ongeveer 100 H. A., ingesloten door twee convergeerende
havendammen, binnen welke een ellipsvormige havenkom zou worden uitgebaggerd met een grootste breedte van 650 M. en een diepte die van den
ingang der haven tot den mond van het buitenkanaal zou afnemen van 8,50 M.
tot 7,50 M.
A. P. De ingang van de haven zou een wijdte van 260 M.
verkrijgen.
Het kanaal zou van uit de haven in oostelijke richting door de duinen
gaan met een flauwe boog van 1100 M. lengte, aan het einde waarvan de
Noordzeesluizen, bestaande uit twee schutsluizen en een uitwateringssluis, zouden
worden gebouwd; de groote schutsluis zou een schutlengte van 140 M., een
wijdte van 18 M. en een slagdrempeldiepte van 7,50 M. ^ A. P. verkrijgen.
Bij een concessiewijziging van 1868 werd echter de schutkolklengte tot
120 M. verminderd en de slagdrempeldiepte op 7,75 M. ^ A. P. gebracht.
Van de sluizen zou het kanaal in rechte richting oostwaarts gaan en nabij
Velsen eerst door den in 1865 geconcessioneerden spoorweg van Haarlem naar
Uitgeest, en vervolgens ten behoeve van den Rijksstraatweg van Haarlem naar
Alkmaar worden overbrugd, om daarna met een boog naar het Wijkermeer te
loopen, in rechte richting hier door te gaan, met een boog den .polder Buitenhuizen te doorsnijden en ten slotte door het IJ, eerst in rechte lijn en voorbij
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den mond der Voorzaan met een boog, het diepe vaarwater van Amsterdam te
bereiken. De lengte van den buitenduinvoet tot bij Amsterdam zou ongeveer
23,7 K.M. bedragen, waarvan in de duinen tot Velsen 5980 M. en in den
polder Buitenhuizen 750 M. door ontgraving moesten worden verkregen, terwijl
4420 M. in het Wijkermeer en 12,550 M. in het IJ moesten worden aangelegd.
De bochten zouden geen mindere straal dan 2000 M. verkrijgen, de bodembreedte
was op 27M., de doorvaartwijdte der bruggen op 19 M. bepaald, terwijl de diepte
van den bodem 7 M. onder den gewonen kanaalstand, die op 0,50 M. ^A. P.
was vastgesteld, zou bedragen. Ter verbinding van het hoofdkanaal met de
aan het IJ gelegen scheepvaart- en uitwateringssluizen waren in het geheel
negen zijkanalen ontworpen, die het droog te leggen IJ in een aantal polders
zouden verdeelen. De belangrijkste dezer zijkanalen waren de kanalen B en C
naar Spaarndam en F naar Halfweg, welke de afwatering van Rijnland zouden
opnemen en verder zijkanaal G, dat de Voorzaan met het hoofdkanaal in
verbinding zou brengen..
De afsluiting van het IJ ten oosten van Amsterdam zou gevormd worden
door een ongeveer 1360 M. langen dijk, in het noordelijk deel waarvan een
groep vereenigde scheepvaart-, uitwaterings- en maalsluizen met stoomgemaal
waren ontworpen. In de concessie was hier slechts een enkele schutsluis
voorgeschreven, doch op aandringen van Amsterdam, van de oostelijke provincien
en van de schipperij werd bij een concessiewijziging van 1868 het aantal
schutsluizen op drie bepaald.
Het ontworpen stoomgemaal had ten doel bij hooge zeestanden, wanneer
natuurlijke loozing onmogelijk zou zijn, het Noordzeekanaal tot de gewenschte
hoogte af te malen.
Nauw verband met de door de Kanaalmaatschappij ondernomen werken
hield het plan voor een spoorweg Amsterdam—Zaandam, deel uitmakende van
den spoorweg van Amsterdam naar Nieuwediep, welke door het Rijk zou worden
gebouwd. Bij de verplaatsing van den afsluitdijk naar Schellingwoude was,
zooals reeds vermeld werd, de mogelijkheid voorzien dat deze spoorweg over
dien dijk zou worden geleid. De Kanaalmaatschappij gaf aan deze richting de
voorkeur boven de vroeger voorgestelde richting, waarbij de spoorweg door
het drooggemaakte IJ zou loopen en het kanaal westwaarts van de Voorzaan
zou kruisen. Ten slotte is echter de richting westelijk van Amsterdam toch
verkozen, deels omdat de weg veel korter was J en bij het leiden van den
spoorweg over de sluizen bij Schellingwoude bezwaar voor de kleine scheep¬
vaart werd gevreesd, maar vooral ook, omdat groote waarde werd gehecht aan
het tot stand komen van het Centraal-Station, dat in verband met de in
westelijke richting ontworpen lijn zou worden gebouwd en mede voor de
bestaande spoorwegen zou worden ingericht, en welk station bij den aanleg
van den spoorweg in oostelijke richting achterwege zou blijven.
De gezamenlijke werken voor de totjstandbrenging van het kanaal waren
begroot op / 21,000,000.—. Zij werden, nadat te vergeefs getracht was van
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een Nederlandsche firma een aannemelijk bod te verkrijgen, a forfait aangenomen door het Engelsche huis Me. Cormick & Sons. Volgeiis het contract
zou de aannemer / 27,000,000.— ontvangen, waarvan / 10,000,000.— in aandeelen, / 10,000,000.— in obligatien en / 7,000,000.— in geld. De uitvoering
zou volgens bestekken, door de ingenieurs der Kanaalmaatschappij opgemaakt,
geschieden; de uitbetaling zou, naar mate het werk vorderde, volgens in
gemeenschappelijk overleg vast te stellen prijstarieven plaats vinden.
V66r het werk in uitvoering kwam, werd echter tengevolge van gerezen
moeielijkheden het contract met den aannemer ontbonden en onder gelijke
voorwaarden overgedragen aan de Engelsche aannemers Henry Lee & Son.
Een bedrag van / 5,000,000.— aan aandeelen werd door de Kanaal¬
maatschappij in Nederland, hoofdzakelijk te Amsterdam, geplaatst; in aanmerking
nemende het door Amsterdam toegezegde subsidie van / 3,000,000.— en de
rentegarantie van den Staat over het kapitaal van / 15,000,000.— oordeelde
men toen den grondslag der onderneming voldoende verzekerd om het werk
te aanvaarden.
Als adviseerend ingenieur der Kanaalmaatschappij trad op de Engelsche
ingenieur Sir John Hawkshaw, sinds 1870 hier te lande door den ingenieur
j. A. Waldorf vertegenwoordigd; de werken werden uitgevoerd onder de
leiding van den ingenieur, later hoofdingenieur van den Waterstaat met verlof
j. Dirks, wien als sectieingenieur te Amsterdam de ingenieurs N. H. Henket
tot 1866 en j. C. van Gendt tot 1873, te Velsen de ingenieur K. van Rijn
gedurende den geheelen duur van het werk terzijde stonden.
De ingenieurs van den aannemer waren: voor de werken der Noordzeehaven de heer D. Hutton, voor de kanaalwerken de heer S. T. Freeman, na
zijn dood in 1871 opgevolgd door den heer D. B. Lindsay, voor de werken
ten oosten van Amsterdam de heer F. C. Watson.
Den 8*=" Maart 1865, zes dagen v66r het vervallen van den door
Amsterdam aan zijn subsidie verbonden termijn, werd in de Breesaap op 600 M.
van het strand de eerste spade gestoken en hiermede het werk begonnen.
In de concessie was geen termijn voor de voltooiing bepaald; met den
aannemer was echter overeengekomen, dat het werk in zeven jaren zou
worden voltooid.
Uit de bepaling der concessie, dat gedurende den aanleg van het kanaal
slechts een totaal bedrag van / 3,000,000.— voor rentebetaling door het Rijk
aan de Maatschappij zou worden uitgekeerd, volgde, dat bij een langeren duur
dan omstreeks 7 jaren de dividenduitkeering op de aandeelen tijdelijk zou
moeten ophouden.
Terwijl de werken ten westen van Amsterdam met kracht werden aangevat, ontstond over het aantal der scheepvaartsluizen, die in de afdamming
ten oosten van Amsterdam zou worden gemaakt, een geschil tusschen de
Kanaalmaatschappij, de Regeering en Amsterdam, waarvan een zoo langdurig
oponthoud* in de uitvoering dezer werken het gevolg was, dat de voltooiing
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van het kanaal binnen den termijn van zeven jaren een onmogelijkheid werd.
De daling van de waarde der aandeelen, die in verband met de afloopende
rentebetaling door den Staat hieruit voortvloeide, brachten den aannemer in
ernstige financieele moeielijkheden; zijnerzijds bestond wegens het gedwongen
oponthoud in de uitvoering der werken beoosten Amsterdam het recht de
ontbinding van het aannemingscontract te eischen.
Een en ander leidde tot een wijziging van de financieele grondslagen
van het aannemingscontract en van de concessie, welke voor zooveel noodig
bij de wet van 31 Juli 1868 (Staatsblad No. 117) werd goedgekeurd.
Ingevolge deze wijziging werd de aannemer in plaats van in aandeelen
en obligatien verder in geld uitbetaald, in dier voege, dat voor de hem toekomende aandeelen 74 pCt. en voor de obligaties 75 pCt. van hun nominaal
bedrag in rekening werd gebracht. De reeds uitbetaalde aandeelen, een nominaal
bedrag van / 3,624,500.— vertegenwoordigende, werden a pari berekend; zoodat
dus voor het nog overblijvende deel der aannemingssom de aannemer
/ 19,217,870.— in geld zou ontvangen. Bovendien ontving de aannemer voor
de ondervonden vertraging een schadevergoeding van / 420,000.—, terwijl hem
wegens de bij de concessiewijziging bepaalde uitbreiding van het aantal
scheepvaartsluizen te Schellingwoude nog / 630,000.— in geld uitgekeerd
zou worden. De datum van de voltooiing der werken werd in het nieuwe
aannemingscontract en evenzoo in de gewijzigde concessie op 1 Augustus
1876 vastgesteld.
Het kapitaal der maatschappij werd in plaats van op /15,000,000.— op
/ 8,500,000.— bepaald, terwijl een obligatieleening van / 6,500,000.— tegen
4 pCt. werd aangegaan, die voor 1918 moest zijn afgelost. De Staat garandeerde tot 1918 voor dividend en inkoop der aandeelen en voor rente en
aflossing der obligatieleening een rente van 4V2 pCt. tot een gezamenlijk bedrag
van ten hoogste / 675,000.— ’s jaars. Bqvendien verstrekte de Staat een
renteloos voorschot, uitsluitend ten bate der werken, van / 2,500,000.—. Onder
voorwaarde, dat de werken voor 1 Augustus 1876 voltooid zouden zijn, werd
voorts door de gemeente Amsterdam een tweede subsidie van / 3,000,000.—
toegezegd, hetwelk aan den Staat uitgekeerd en door dezen weder in de kas
der Kanaalmaatschappij gestort zou worden.
Nadat op deze wijze de financieele moeielijkheden overwonnen waren,
konden de werken met kracht voortgaan.
Bij de werken ten oosten van Amsterdam werd in den aanvang vertraging
ondervonden, doordat de kistdam om den sluisput te zwak bleek te zijn samengesteld; na de versterking van den dam kwamen deze werken zonder veel
moeielijkheden tot stand en werden de Zuiderzeesluizen den 18®" Maart 1872
voor de scheepvaart geopend, waarna in Juni 1872 de dam door het IJ werd
gesloten.
Ook bij de uitvoering der werken van het hoofdkanaal en de zijkanalen
deden zich geen ernstige bezwaren voor; de sluizen aan de Noordzee waren .
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in het najaar van 1872 voltooid en konden toen voor spuiing en doorschutting
van baggermaterieel in gebruik worden genomen.
Bij den bouw der Noordzeehaven echter had men voortdurend met groote
moeielijkheden te kampen; zoowel de vorming der havenhoofden als het baggeren
van de geul in de haven vorderden belangrijk grootere uitgaven en duurden
veel langer dan men zieh aanvankelijk had voorgesteld.
Het gevolg was, dat ook nu weder de Staat zijn medewerking moest
verleenen, door verschillende rentelooze voorschotten te verstrekken tot een
totaal bedrag van / 5,500,000.— welke schuld uit de subsidies, door Amsterdam
to'eg'ezegd, zou worden gekweten, terwijl de Staat tevens bij een in October 1874
gesloten overeenkomst, bekrachtigd door de wet van 6 April 1875 {Staatsblad
No. 58) de kosten van golfbrekers ter versterking der hoofden voor zijne
rekening nam.
Daar het onmogelijk bleek de werken op den 1®“ Augustus 1876 volgens
de bepalingen der concessie gereed te krijgen, werd bij dezelfde wet de termijn
voor de geheele voltooiing der werken verschoven tot 31 December 1877; onder
bepaling echter, dat het kanaal den D" April 1876 voor de scheepvaart met
beperkten diepgang moest worden opengesteld.
Het tweede subsidie van Amsterdam zou tengevolge van het niet gereed
komen der werken op den
Augustus 1876 vervallen; de gemeenteraad
handhaafde intusschen het toegezegde subsidie, mits de oplevering van het
kanaal voor 31 December 1878 zou geschieden en voor 1884 de volgende
verbeteringswerken zouden worden uitgevoerd;
a. het verdiepen van een 250 M. breede geul in de havenkom en van het
buitenkanaal tot 8,50 M. -f- A. P.
b. het verbreeden van het kanaalvak tusschen den duinvoet en het Wykermeer
tot 35 M. gemeten op 7,50 M.
A. P.
c. het verdiepen van het kanaal tusschen de Noordzeesluizen en Amsterdam
tot 8,20 M. - N. A. P.
Van deze werken nam de Kanaalmaatschappij de onder a en b genoemde
op zich; de directie van den aanleg van Staatsspoorwegen zou tegen het genot
van het uit de verbreeding voortkomende zand voor de onder b vermelde
werken aan de Kanaalmaatschappij / 250,000.— betalen; terwijl de Staat de
verdieping van het kanaal tusschen de Noordzeesluizen en Amsterdam voor
zijne rekening nam.
Bovendien werd in 1876 tusschen Amsterdam en de Kanaalmaatschappij
overeengekomen, dat aan Amsterdam om niet zou worden afgestaan 40 H. A.
water buiten den afsluitdijk bij den Paardenhoek, in de concessie tot droogmaking begrepen, alsmede het geheele IJ beoosten de stad tot den Paardenhoek
en bewesten de stad tot 2500 M. buiten het Blauwe Hoofd, uitgezonderd een
strook van 100 M. langs den noordelijken oever, voor zoover die aan de
Maatschappij behoorde; verder werd aan de gemeente tegen / 2500.— per H. A.
overgedragen een gedeelte ter grootte van 48 H. A. van polder Ill tot het vormen
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van een houthaven, voor welk gedeelte de verplichting tot overdracht aan de
gemeente in de concessie was voorgeschreven.
Den 1®" April 1876 kon het kanaal ook voor de vaart met schepen van
beperkten diepgang nog niet worden opengesteld. Op 1 November 1876 werd
het echter, nadat reeds op 3 October het pas gebouwde oorlogschip Koning
der Nederlanden door het kanaal de Noordzee had kunnen bereiken, door
Koning Willem III feestelijk geopend, bij welke gelegenheid aan de nieuwe
haven aan de Noordzee de naam IJmuiden werd gegeven.
Bij de openstelling was in de buitenhaven een geul van 70 M. breedte
en een diepte van 5,50 M. -4- A. P. aanwezig, terwijl het kanaal tusscheh de
sluizen en Amsterdam tot een minste diepte van 6,50 M. ^ A. P. gereed was.
Voor de verdere verdieping der buitenhaven was zooveel meer zand
op te ruimeh dan aanvankelijk was gerekend, dat de krachten van den aannemer
te kort schoten en deze bij minnelijke schikking eerst in 1877 gedeeltelijk en
vervolgens in 1878 geheel, tegen vergoeding zijnerzijds, van het verdere baggerwerk moest worden ontslagen, waarna dit werk door Nederlandsche aannemers
werd voortgezet.
De termijn voor de geheele voltooiing werd bij de wet eerst tot 1 October
1878 verlengd, daarna op 1 Mei 1880 en ten slotte op 31 December 1880
gebracht; maar ook op dezen laatsten datum was de Noordzeehaven nog niet
geheel op de in de concessie voorgeschreven afmetingen gereed.
Bovendien was gebleken, dat de onderhoudskosten een veel hooger
bedrag zouden beloopen dan oorspronkelijk was geraamd en de Kanaalmaatschappij niet in staat zou zijn deze uitgaven te dragen.
De Maatschappij wendde zich toen tot de Regeering met het voorstel
al hare werken, baten en lasten aan den Staat over te dragen.
Hoewel er wegens het niet voltooid zijn der werken termen aanwezig
waren om de concessie vervallen te verklaren, gaf de regeering uit billijkheidsoverwegingen de voorkeur aan een minnelijke schikking, en zoo kwam na
langdurige onderhandelingen den 31*^" October 1881 een overeenkomst tot stand,
die bij de wet van 19 December 1882 {Staatsblad No. 231) werd bekrachtigd.
Bij deze overeenkomst ging het kanaal met alle rechten en verplichtingen
aan den Staat over. De Maatschappij zou hiervoor ontvangen de bruto opbrengst
der op het Noordzeekanaal geheven haven- en kanaalgelden tot dat deze opbrengst
een totaal had bereikt van / 6,039,900.—, welke som overeenkwam met het
totaal bedrag, dat door den Staat wegens rentegarantie op de aandeelen nog
verschuldigd was. Indien de opbrengst in eenig jaar niet de som van / 200,000.—
bereikte, zou de Staat de uitkeering tot dit bedrag aanvullen.
Mocht de Staat de rechten op* het kanaal afschaffen voordat de som van
/ 6,039,900.— geheel aan de Maatschappij was uitgekeerd, dan zou hij het nog
verschuldigde in driemaandelijksche termijnen van / 50,000.— uitkeeren, of wel
in eens de dadelijke waarde, berekend met rente op rente a 4 pCt. ’s jaars,
van deze uitkeeringen voldoen. Bij het sluiten der overeenkomst werd de
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dadelijke waarde van alle door den Staat uit te keeren bedragen op / 3,786,523.—
geschat. De overeenkomst werd geacht den 1®" Janiiari 1881 in werking te zijn
getreden. Tot de feitelijke overdracht der werken op den 1®" Januari 1883
oefende de Kanaalmaatschappij voor het Rijk het beheer uit.
Reeds vroeger was door den Staat een dading met Amsterdam aangegaan
omtrent de uitkeering der bijdragen, door Amsterdam voor den aanleg en de
voltooiing van het Noordzeekanaal toegezegd en omtrent het saldo der voormalige weeskamer in die gemeente.
Bij deze dading (bekrachtigd bij de wet van 14 November 1879) werd
overeengekomen, dat het bedrag der toegezegde bijdragen door Amsterdam den
P" April 1880 ter beschikking van den Staat zou worden gesteld, terwijl het
saldo der weeskamer, ruim / 1,300,000.— bedragende, in mindering van dat
bedrag zou worden gebracht. Hetgeen na aftrek van het door den Staat verleende rentelooze voorschot van / 5,500,000.— van de subsidies overbleef, had
de Staat reeds in de kas der Kanaalmaatschappij gestort.
In 1882 was de haven, in November 1883 het kanaal volgens de
bepalingen der concessie en met de door Amsterdam in 1875 geeischte verbeteringen gereed.
De kosten van aanleg van het Noordzeekanaal en van de daarmede in
verband staande werken hebben tot aan de voltooiing in 1883 / 37,225,000.—
bedragen, onder welk bedrag niet zijn begrepen de uitgaven voor onteigening,
technisch en administratief beheer, rente en dividend. Gerekend kan worden,
dat de Noordzeehaven met de vuurtorens / 16,890,000.—■, de werken van het
kanaal met de droogmakerijen / 15,160,000.— de werken ten oosten van
Amsterdam / 4,345,000.— en de beide spoorwegbruggen / 830,000.— hebben
gekost.

Beschrijving van den aanleg der onderdeelen van het werk.
Hoogte van waterstanden, peil enz.

Bij het opmaken van het ontwerp was gerekend op
standen :
aan de Noordzeekust;,
Gemiddeld hoogwater. . (G. H. W.) 0,90 M.
„
laagwater . . (G. L. W.) 0,50 „
terwijl de hoogst bekende stand was 3,40 „
in het IJ nabij Durgerdam:
G. H. W. . . . 0,12 M. + A. P.
G. L. W. . . . 0,24 „ - A. P.
terwijl de hoogst bekende stand was 2,50 M.
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+ A. P.
^ A. P.
+ A. P.

+ A. P.

Gedurende de uitvoering hebben zich de volgende waterstanden
voorge'daan:
aan de Noordzeekust:
G. H. W. over de jaren 1863—1870, waargeiiomen te Katwijk 0,91 M. + A. P.
A. P.
G. L.W. „
„
„ 1863-1870,
„
„
„
0,70 „
G.H. W. „
„
„ 1871-1880,
„
„
„
0,87 „ + A. P.
G. L.W. „
„
„ 1871-1880,
„
„
„
0,72 „ - A.P.
G. H. W. „
„
„ 1873—1880,
„
„ IJmiiiden 0,83 „ + A.P.
G. L.W. „
„
„ 1873-1880,
„
„
„
0,82 „ - A.P.
terwijl de hoogste stand was in de jaren 1863—1870 te Katwijk 3,20 „ + A.P.
op 2 December 1867, en in de jaren 1871—1880 te IJmuiden 2,60 „ + A.P.
op 31 December 1877;
in het IJ en de Zuiderzee;
G. H. W. over de jaren 1865—1870, waargeiiomen te Buiksloot 0,07 M. + A. P.
G. L.W. „
„
„ 1865-1870,
„
„
„
0,27 „ - A.P.
G. H. W. ■„
„
„ 1877—1880,
„
„Durgerdam0,15 „ + A. P.
G. L.W. „
„
„ 1877-1880,
„
„
„
0,30 „ h- A. P.
terwijl de hoogste stand was in de jaren 1865—1870 te Buiksloot 2,18 „ + A. P.
op 2 December 1867, en in de jaren 1877—1880 te Durgerdam 2,47 „ + A.P.
op 31 Januari 1877.
Ten behoeve der werken werd het A. P. overgebracht naar IJmuiden.
Bij de in verband met de nauwkeurigheids-waterpassingen door den
Algemeenen dienst van den Waterstaat verrichte waterpassingen bleek het
N. A. P. te IJmuiden 10 c.M. hooger te zijn gelegen dan de peilmerksteenen in
de sluizen aanwezen. Te Schellingwoude werd tusschen A.P. en N. A. P. geen
verschil waargenomen.
In de volgende beschrijving zullen alle hoogten ten opzichte van N. A. P.
worden opgegeven.
In een getij rijst het water voor IJmuiden gedurende A'/z uur en daalt
het gedurende 8 uur.
In de Noordzee worden evenwijdig aan de kust gerichte stroomingen
waargenomen, die gedurende den vloed noordwaarts-, gedurende de eb zuidwaarts zijn gericht. Vloed- en ebstroom duren nagenoeg even lang; de
gemiddelde maximum-snelheid van den vloedstroom bedraagt 45 M. per minuut;
bij springtij is zij V5 sterker, bij doodtij '/s zwakker. De maximum-snelheid
van den ebstroom bedraagt % der maximum-snelheid van den vloedstroom.
Noordzeehaven.
Aan de Noordzeehaven, waarvan het ontwerp afkomstig is van Sir John
Hawkshaw, werd met het oog op de golfstilling de vorm gegeven, die in
fig. 9 en 18 is afgebeeld.
Volgens het ontwerp is de haven omsloten door hoofden, wier landeinden
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1200 M. van elkander verwijderd zijn, convergeerend zeewaarts loopen, zoo
dat zij een hoek van omstreeks 77° met de richting van den duinvoet maken
en op 1200 M. uit den duinvoet nog 660 M. van elkander verwijderd zijn,
om daarna naar elkander toe te buigen en een invaart te vormen van
260 M. wijdte.
De hoofden zouden tot de lijn van 8 M. onder laag water doorloopen;
de lengte werd in verband hiermede op 1545 M. voor ieder hoofd geraamd;
de werkelijk gemaakte lengte heeft 1528 M. bedragen.
Bij de samenstelling van het ontwerp werd gerekend, dat de buitenhaven
een rustige ligplaats voor schepen zou aanbieden. De ondervinding heeft echter
reeds spoedig aangetoond, dat dit niet het geval is. De oorspronkelijk op de
hoofden ontworpen kaapstanden, meerpalen, ringen en landingsplaatsen zijn
dan ook weggelaten en de buitenhaven kan slechts beschouwd worden als
een veilige doorvaart naar het kanaal en de sluizen.
De hoofden (fig. 10) waren ontworpen volgens het in verschillende
Engelsche havens (o. a. te Dover, welke haven door dezelfde aannemers werd
uitgevoerd) in toepassing gebrachte stelsel en zouden bestaan uit een massieven
muur van beton, onder een helling van '/t opgetrokken en in den bodem
ingekast zonder bescherming tegen uitschuring langs den voet. De muur zou
worden voorzien met een bekleeding van betonblokken, elk van 1,067 M. hoogte,
een diepte in het werk van 1,60 a 2,20 M. en een breedte van minstens de
hoogte. De vulling tusschen deze blokken zou beneden de hoogte van
0,25 M. + N. A. P. uit betonblokken van minder sterke samenstelling, boven
dat peil uit betonblokken of stampbeton bestaan.
Boven laagwater moesten de betonblokken in portland-cement-mortel
worden gemetseld en de buitenblokken met hardsteen worden bekleed (welke
bekleeding intusschen nooit is aangebracht); beneden laagwater kwamen de
blokken koud op elkaar te rusten. De hoofden zouden in ronde koppen met
een middellijn van 11,10 M. eindigen. De kruinsbreedte der hoofden zou aan
het landeinde 6,10 M., nabij de koppen 8,20 M. bedragen. De binnenkruinlijn
was op 2,65 + N. A. P. ontworpen, aan de zeezijde zou een borstwering komen
van 1,50 M. breedte en een kruinshoogte van 4 M. + N. A. P.
De beton voor de bekleedingsblokken zou bestaan uit 1 deel portlandcement, 4 deelen duinzand en 5 deelen grint, die voor de vulling uit 1 deel
portland-cement, 4 deelen duinzand, 2 deelen harde gebrande klei en 3 deelen
briksteen.
Een werkplaats voor het vervaardigen van de betonblokken werd
opgericht te Velsen nabij den Rijksstraatweg, ten noorden van het hoofdkanaal.
Van hier geschiedde de aanvoer der blokken naar de hoofden langs een
werkspoor aan de noordzijde der doorgraving. In Maart 1867 begon de
aannemer met het landeinde van het noorderhoofd.
Bij wijze van proef werd over de eerste 50 M. als vulling tusschen de
bekleedingsblokken zand gebruikt. Deze proefneming slaagde niet; de zand-
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bodem langs en onder de blokken werd bij stormvloed medegevoerd en de
zandvulling spoelde weg.
Ook een vulling van stampbetpn, welke voor de zandvulling in de plaats
kwam en ter versterking op afstanden van 50 M. door dwarsmuren van blokken
was gescheiden, gaf geen voldoende resultaten. De najaarsstormen van 1867,
vooral die van den 2®" December, vernielden bet hoofd over een lengte van
45 M. (fig. 11). Sedert werd van een vulling met stampbeton afgezien.
Tezelfder tijd, waarin het landeind op bet strand werd gereed gemaakt,
was ook met een meer zeewaarts gelegen gedeelte begonnen. Uit vrees voor
de branding, die op de Hollandsche kust veel heviger is dan op de Engelsche,
had de aannemer het voornemen opgevat buiten de branding te beginnen en
van daar zoowel landwaarts als zeewaarts voort te gaan. Een hulpstelling,
waarvan de houten palen met ijzeren voet 1,50 M. in den bodem waren
geschroefd, was van het strand tot buiten de branding gebouwd en van daar
werden in beide richtingen werkstellingen opgericht.
Een gedeelte van het hoofd kwam op deze wijze tot stand. Den
2®'* December 1867 sloeg echter de werkstelling en een groot gedeelte van de
hulpstelling, te zamen over een lengte van 700 M., weg.
Had dus het eerste jaar van den bouw der hoofden het onvoldoende
van de vulling met stampbeton en de moeilijkheden van het werken met een
hulpstelling in de richting der branding aangetoond, men kwam ook spoedig
tot de overtuiging, dat de fundeeringswijze, welke in Engeland voldeed, in het
bewegelijke strand der Noordzee, waar geen rotsbodem onder het zand wordt
gevonden, geheel ongeschikt was. Het inkassen der blokken in het zand bleek
bijna ondoenlijk en een enkele storm sloeg zooveel zand weg, dat het gemaakte
werk gevaar Hep in te storten.
In den loop van 1868 voerde men daarom een verbeterde fundeerings¬
wijze in; een breedere laag blokken werd op den bodem geplaatst, men liet
deze eenige weken in het zand inwoelen en daarna door duikers waterpas
afhakken, waarna deze laag als grondslag voor de volgende blokken moest
dienst doen (fig. \Ab).
Op deze wijze werd het werk wel beter, maar zeer duur, en kon bovendien
niet spoedig genoeg worden voortgegaan, zoodat men in 1869 overging tot het
storten van een 1 M. dikke grondlaag van basalt, eerst tusschen betonblokken
besloten (fig. 14c) maar met het oog op het schuren langs den voet spoedig
ook aan weerszijden van het hoofd uitgebreid (fig. 14g0- Deze basaltstorting
werd eenigen tijd, zoo mogelijk gedurende een jaar, aan de werking der golven
blootgesteld, voordat het hoofd daarop geplaatst werd.
Het was intusschen noodig geweest een gedeelte van het hoofd op andere
wijze samen te stellen. In de opening tusschen het in 1867 gei'soleerd in zee
gebouwde gedeelte van het hoofd en het reeds voltooide landeinde was namelijk
een zoo sterke stroomschuring ontstaan, dat het zeewaarts gelegen vak ondermijnd
zou zijn geworden, indien niet‘met aanwending van ongeveer den dubbelen
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profielsinhoud de opening over een lengte van ongeveer 40 M. met betonblokken
in bet begin van 1869 ware volgestort (fig. 15).
De blokken waren tot dusver steeds gezet vanaf een werkstelling, die
over het uiteinde van het hoofd in zee werd uitgebouwd.
Deze werkstelling, waarvan de constructie na 1867 belangrijke versterking
had ondergaan, werd herhaaldelijk ernstig beschadigd- en sloeg in het laatst
van 1869 geheel weg. Volgens het ontwerp van den ingenieur Hutton werd
toen ten behoeve van het plaatsen der blokken een beweegbare kraan met een
vlucht van 12 M. vervaardigd, welke kraan zich over een spoorweg op het
hoofd voortbewoog.
Deze te IJmuiden voor het eerst toegepaste „Titan” heeft zijn naam gegeven
aan de vele in lateren tijd bij den bouw van havenhoofden gebruikte kranen.
Aan het zuidelijk hoofd werd in 1869 begonnen; buiten de hoogwaterlijn
kwamen hier de blokken op een basaltstorting te rusten, terwijl ook op dit
hoofd een Titan werd geplaatst.
Nog andere verbeteringen werden in de jaren 1869—1872 ingevoerd.
De inhoud der buitenblokken (waarvan het soortelijk gewicht = 2 was)
had tot 1870 gemiddeld 2,4 M^. bedragen, in 1870 werd deze gebracht op
2,8 Ml, in 1871 op S'/s M".; de inhoud der binnenblokken (die een soortelijk
gewicht van 1,7 a 1,8 hadden), was steeds ruim 3 Ml geweest. Ook werden
sedert 1870 de blokken boven laagwater met ijzeren ankers verbonden en
werd tusschen laagwater en hoogwater bij het metselen der blokken in plaats
van portlandcement in den mortel het zeer spoedig verhardende „Medinacement” gebruikt.
Ondanks deze verbeteringen der oorspronkelijke constructie bleken de
hoofden niet bestand tegen de kracht der golven. Niet alleen werden de nog
niet geheel gereed zijnde zeeeinden herhaaldelijk beschadigd, maar ook van
meer landwaarts gelegen gedeelten sloeg de borstwering af en scheurden een
aantal blokken. Voornamelijk had deze beschadiging plaats in het boven laag¬
water gelegen gedeelte, maar ook het gedeelte beneden laagwater was niet
stabiel. In fig. 12 is de beschadiging van het zeeeinde van het nporderhoofd
tengevolge van de stormen van October en November 1869 te zien, terwijl
fig. 13 de schade aangeeft van een meer landwaarts op 670—770 M. uit den
duinvoet gelegen gedeelte toegebracht door de stormen in den winter van
1871— 1872. Bovendien ontstonden ter weerszijden van de hoofden geulen tot
• 3 a 5 M. beneden den zeebodem. Slechts de landeinden, tot 650 M. uit den
duinvoet bij het noorderhoofd en tot 750 M. bij het zuiderhoofd, weerstonden
de stormen beter, omdat daarlangs aan de buitenzijde aanzanding en verhooging
van het strand was ontstaan.
De Kanaalmaatschappij was niet in staat een afdoende verbetering der
hoofden te bekostigen.
Bij Koninklijk Besluit van 8 Februari 1873 werd toen een commissie
onder Voorzitterschap van Jhr. G. F. van Tets, Lid van Gedeputeerde Staten
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van Noordholland, ingesteld, die, behalve over het peil van het Noordzeekanaal,
over de wijze van aanleg en samenstelling der hoofden had te adviseeren.
Deze commissie kwam tot het besluit, dat er geen voldoende reden aanwezig was om tot een geheel ander stelsel over te gaan, wel om de constructie
van het uitgevoerde zoowel als van het nog te vormen gedeelte te versterken.
In hoofdzaak in overeenstemming met het advies der commissie werd
de samenstelling der hoofden als volgt gewijzigd (zie fig. 16).
De basaltstorting op den zeebodem verkreeg een breedte van minstens
35 M.; de dikte bleef op minstens 1 M. bepaald, terwijl de benedenste laag
blokken geheel werd opgesloten in de basalt, die onder een helling van 2 op
1 daarlangs gestort werd. Tot verdediging der hoofden tegen den golfslag werd
langs de zeezijde, aanvangende bij het noorderhoofd op 650 M., bij het zuiderhoofd op 750 M. uit het landelnde, een golfbreker aangebracht; deze bestond
beneden N. A. P. uit betonblokken met een gewicht van 10 ton, boven N. A. P.
uit betonblokken met een gewicht van 20 ton, terwijl in de kern ook stukken
van mindere zwaarte werden verwerkt. Het bovenvlak van de golfbrekers, breed
ongeveer 4,40 M., reikte tot 2,40 M. + N. A. P., het buitenbeloop verkreeg een
helling van 1 op 1.
De afmetingen der blokken van het hoofd zelf werden vergroot; him
gemiddelde inhoud vermeerderde tot 4'/2 M^.; de bovenste lagen van het
noorderhoofd verkregen een hoogte van 1,33 M. die van het zuiderhoofd bleven
op 1,067 M. bepaald. De gedeelten der hoofden, waarlangs de golfbrekers
kwamen, werden met een monoliet van beton over de voile kruinsbreedte tot
de hoogte van 4 M. + N. A, P. opgewerkt; de meer landwaarts gelegen gedeelten
der hoofden verkregen een hoogte van 3,27 M. + N. A. P., terwijl daarlangs de
borstwering. van 4 M. + N. A. P. bleef bestaan. De samenstelling der beton
onderging wijziging en werd voor alle beton bepaald op 1 deel portlandcement,
3 deelen grof rivierzand en 5 deelen grint. De reeds gereed zijnde blokken,
waarin duinzand was gebruikt, werden in de golfbrekers verwerkt.
De kosten der golfbrekers, die ongeveer / 3,340,000.— hebben bedragen,
werden door den Staat gedragen, de verzwaring der hoofden zelve werd door
de Kanaalmaatschappij betaald en heeft / 440,500.— gekost, terwijl de overige
verbeteringen voor rekening van den aannemer kwamen.
Voor het beneden N. A. P. gelegen gedeelte der golfbrekers werden de
blokken van af het hoofd gestort, voor het gedeelte boven N. A. P. werden zij
met den Titan geplaatst, waarbij men de ondervinding opdeed, dat naarmate
dit gedeelte regelmatiger gezet was, het beter tegen golfslag bestand bleef.
Aan het gedeelte der hoofden, waarlangs de golfbreker voltooid was,
beperkte zich sedert de schade tot zettingen en wegslaan van blokken van den
golfbreker. Het beloop van 1 ; 1 bleek niet geheel te handhaven te zijn en
vervlakte vooral langs de koppen en langs het zuiderhoofd, dat veel van de
schuring van den vloedstroom had te lijden, tot ongeveer I’/z : 1Aan de nog niet geheel gereed zijnde zeeeinden der hoofden werd echter
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nog herhaaldelijk stormschade geleden, terwijl ook de beide Titans bij storm
verloren gingen en door andere moesteii vervangen worden.
In plaats van de oorspronkelijk ontworpen ronde koppen der hoofden
zijn uit constructieve overwegingen vierkante koppen met een lengte van 9.50 M.
en een kruinshoogte van 5 M. + N. A. P. aangebracht, waarop ijzeren lichtopstanden zijn geplaatst.
Zonder verdere ernstige moeielijkheden konden op deze wijze de hoofden
voltooid worden. Het zuiderhoofd was in December 1875, het noorderhoofd in
Augustus 1877 tot 2.40 M. + N. A. P. gereed. De golfbrekers, die om de
koppen der hoofden en tot ± 20 M. binnenwaarts daarvan doorliepen, waren
langs het noorderhoofd op 1 April 1878, langs het zuiderhoofd op 31 Decem¬
ber 1878 tot het voorgeschreven profiel aangebracht. De monoliet boven
2.40 M. + N. A. P. werd na de voltooiing der hoofden van het zeeeinde af
begonnen en kwam voor beide hoofden in het laatst van 1878 gereed.
Op de hoofden werd voor den aanvoer van onderhoudsmaterialen enz.
een spoorweg aangelegd op eiken langsliggers, waarvoor de aannemer een
extra-betaling van / 106,000.— ontving.
In fig. 17 is de jaarlijksche vordering van de hoofden en van de basalt¬
storting te zien.
Voor de havenhoofden is in het geheel ongeveer 310,000 M^. beton
aan blokken gebruikt, waarvan + 150,000 M^. met duinzand, het overige met
rivierzand werd samengesteld. Van de totale hoeveelheid is ongeveer 117,500 M^.
in de golfbrekers verwerkt, terwijl in het profiel der hoofden zelf 180,000 M^.
is gebruikt en het overige (± 12,500 M^. of ongeveer 7 pCt. van den profielsinhoud der hoofden) bij stormen is weggeslagen, of buiten het profiel is terecht
gekomen. De monoliet en de borstwering bevatten ongeveer 27,500 M^. stampbeton.
Voor verdediging van den grondslag is ruim 125,000 M^. basalt gestort,
terwijl in de golfbrekers nog 8500 M^. Doorniksche steen is verwerkt.
Aan den aannemer is, de kosten der door den Staat betaalde golfbrekers
inbegrepen, voor de havenhoofden / 12,040,000.— betaald.
Baggerwerk in de haven.

Binnen de havenhoofden was een elliptische have.nkom ontworpen
(fig. 18), waarvan de grootste breedte 650 M. zou bedragen, en de diepte
van 8.50 M. ^ N. A. P. aan den mond tot 7.50 M.
N. A. P. bij de invaart
van het buitenkanaal zou afnemen.
Zooals in alle vroegere ontwerpen was ook hier gerekend, dat langs de
geul in den zeebodem beloopen van 2 : 1 te handhaven zouden zijn.
Bij zoodanige beloopen zouden 1,800,000 M^. uit het profiel der haven
zijn te verwijderen om de in de concessie voorgeschreven diepte te bereiken;
welke hoeveelheid naar schatting zou overeenkomea met 2,225,000 M^., in de
vaartuigen gemeten.
-
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In 1873 werd begonnen met een geul door het strand te baggeren, om
spuiing door de in 1872 gereed gekomen Noordzeesluizen mogelijk te maken, en
werd hLervoor met emmermolens ongeveer 47,000 M^. nit het profiel verwijderd.
De uitbaggering der haven werd echter eerst in April 1875 met kracht
aangevat, toen men de Noordzeehoofden ver genoeg gevorderd oordeelde om
een veilige ligplaats voor het baggermaterieel te verzekeren en te sterke aanzanding tegen te gaan.
Er werden daartoe een tweetal zandziiigers in dienst gesteld volgens het
systeem van den ingenieiir der aannemers Hutton, welk getal aan het eind
van 1875 met nog een werd vermeerderd.
Hoewel het denkbeeld om baggerspecie op te pompen niet geheel nieuw
was en ook wel reeds centrifugaalpompen daarvoor gebruikt waren, is toch
door den heer Hutton dit denkbeeld bij den bouw van de haven van
IJmuiden voor het eerst in een aan de eischen der praktijk voldoenden vorm
in toepassing gebracht, en kan dan ook de door hem uitgevonden zandpomp
beschouwd worden als het prototype der later algemeen toegepaste zandzuigers.
De gebezigde zandzuigers bestonden uit bomschuiten, waarin de werktuigen waren opgesteld, terwijl de waaier zich in het verlengde van de as
buiten het vaartuig bevond.
Met deze zandzuigers werden grondschouwen van 50 M^. en later van
100 M^. inhoud gevuld, die bij hoogwater het zand buiten de haven brachten
op een afstand van minstens 3000 M. buiten den duinvoet; toen in 1878 een
verondieping op 3000 M. buiten den duinvoet was ontdekt, werd sedert het
zand op minstens 4000 M. gestort. In den aanvang is ook een deel van het
gebaggerde zand op het strand in of buiten de haven geborgen.
Het bleek al spoedig, dat een veel grootere hoeveelheid zand moest
worden opgeruimd dan waarop was gerekend. Beloopen van 2 ; 1 waren in
het bewegelijke zand der Noordzee onmogelijk te maken; de zijkanten der
havenkom namen hellingen aan van 7 a 10 ; 1, welke hellingen zich later nog
verflauwden. Ook was de aanzanding der haven zeer belangrijk en kwamen
groote hoeveelheden zand zoowel uit het buitenkanaal, waar hellingen van 2 : 1
evenmin te handhaven waren, als uit de Noordzee, zich in de haven neerzetten.
Het baggermaterieel werd daarom sterk uitgebreid. In 1876 waren 7
zandzuigers en 2 emmermolens aan het werk, die elk per werkdag gemiddeld
ongeveer 500 a 600 M^., in de vaartuigen gemeten, baggerden.
Niettemin kon slechts met veel moeite den 1®" November 1876 bij de
openstelling van het kanaal een geul opgeleverd worden ter breedte van 70 M.
in den bodem en met een diepte van ongeveer 5.50 M.
N. A. P.
De krachten des aannemers waren, mede tengevolge van het stranden
van een vijftal zijner baggerwerktuigen in Augustus en October 1876, niet
toereikend om het vormen der havengeul tot een einde te brengen, en in
Januari 1877 werd daarom het baggeren van 1,500,000 M^. in de vaartuigen
gemeten a / 0,60 per M^. aan den aannemer P. A. Bos overgedragen, die de
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