beschikking verkreeg over het baggermaterieel van den aannemer en over
nieuvv materieel, dat door de Kanaalmaatschappij werd aangeschaft.
In 1878 werd de geheele voltooiing der buitenhaven aan den beer Bos
overgedragen, terwijl de firma Lee & Son bij minnelijke overeenkomst tegen
betaling van / 200,000.— in geld en van / 150,000.— in baggermaterieel van
verdere bemoeiing met dit baggerwerk werd ontslagen.
Het materieel was in 1877 tot 15 zandzuigers en emmermolens uitgebreid,
terwijl bovendien door de Kanaalmaatschappij in huur v/as genomen de dubbele
emmermolen met stoomklepschouwen, die bij de verbetering der Tyne in
Engeland had dienst gedaan, ongeveer driemaal het vermogen van een der
andere baggerinrichtingen bezat en vast genoeg lag om ook in den mond der
haven te baggeren. Klepschouwen en sleepbooten medegerekend, waren toen
60 vaartuigen in dienst. In 1878 vermeerderde dit aantal tot 12 zandzuigers,
8 baggermolens, waaronder de Tyne-baggermolen en de emmermolens die bij
den aanleg van het hoofdkanaal waren gebruikt, benevens 58 klepschouwen
en 19 sleepbooten.
Het flauwer maken en van steenglooiing voorzien van de taluds in het
buitenkanaal en de aanleg van rijzenhoofden met steenbezetting op het strand
langs de uitmonding van het buitenkanaal had bovendien een gunstigen invloed
gehad op de verzanding der haven.
Toch was het ook op deze wijze niet mogelijk de haven op den
bepaalden termijn, die eerst tot 1 October 1877, daarna tot 31 December
1878 en vervolgens tot 31 Mei 1880 en 31 December 1880 was verlengd,
gereed te hebben.
Van het baggeren eener ellipsvormige kom werd in 1879 afgezien,
waarna slechts aan de vorming eener geul van 250 M. breedte werd gewerkt.
Met het oog op de belangen der scheepvaart moest toen het aantal baggernrichtingen zeer beperkt worden.
Aan het einde van 1880 was deze geul bijna op de diepte, welke in de
concessie voor de havenkom was voorgeschreven, en was de bodem bij de
invaart der haven tot ongeveer 8,50 M. h- n. A. P. en bij den mond van het
buitenkanaal tot ongeveer 7,50 M.
N. A. P. uitgebaggerd.
Zooals reeds vroeger werd vermeld had de gemeente Amsterdam aan de
uitbetaling van het tweede subsidie o. a. als voorwaarde verbonden de verdieping
van de 250 M. wijde geul over de geheele lengte tot 8,50 M. h- N. A. P. Met
den aanvang van 1881 werd deze verdieping van de geul opgenomen in een
vijfjarig onderhoudsbestek van de haven en het buitenkanaal, waarvan de
uitvoering aan den aannemer L. Kalis Hzn. werd gegund. In het laatst van
1882 was de 250 M. wijde geul op de gewenschte afmetingen.
Ook na de overneming van de werken door den Staat zijn, tot aan de
verbetering volgens de wet van 1899, geen pogingen aangewend om de ellips¬
vormige kom op diepte te brengen, maar heeft men zich tot het onderhoud en
de verdieping der 250 M. wijde geul bepaald.
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In het hieronder volgende staatje wordt een overzicht gegeven van het
verrichte baggerwerk in de jaren van de vorming der haven, waarbij de in
1881 en 1882 gebaggerde hoeveelheden geheel ten laste van den aanleg en de
verdieping van de haven zijn gebracht:

Werk-

JAREN.
DAGEN.

1875, 2e helft.
1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .
1881.
1882.
Over 1875—1882

Gemiddeld
Gebaggerde
aantal bagger- hoeveelheid
werktuigen op
in de vaartuide werkdagen
gen gemeten.
in werking.

104
17814
11214
16714
176
17614
178
137

5,7
12.5
15.6
4,6
2,2
3,1
4,3

122914

6,3

2,1

118,353
501,956
936,804
1,642,098
438,764
264,085
394,359
390,124

M'
„
„
„
„
„
„
„

4,686,543 M'*

Gemiddeld
gebaggerde
hoeveelheid
per werkdag.
1,138
2,816
8,346
9,804
2,493
1,496
2,216
2,884

„
„
„
„
„
„
„

3,899 M’

Gemiddeld
gebaggerde
hoeveelheid
per werkdag
en per baggerwerktuig.
550
496
669
627
541
691
711
669

M’
„
„
„
„
„
„
„

619

In 1873 was reeds 47,000 M^. met baggermolens uit het profiel der haven
verwijderd voor de vorming eener spuigeul.
Behalve de bovengenoemde hoeveelheden werd gediirende het tijdvak
Mei 1877—April 1879 nog gebaggerd door den baggermolen van de Tyne in
295V2 werkdag 546,222 M^. in de vaartuigen gemeten, of gemiddeld 1,848
per werkdag.
Verder werd buiten den havenmond in open zee gebaggerd;
Hoeveelheid in de
Jaren.
vaartuigen gemeten.
1878
.53,118 MT
1879
. 83,752 „
1880
. 47,424 „
1881
. 63,381 „
1882
.
86,413 „
Totaal .... 334,088 M^.
De kosten van het baggerwerk tot en met het jaar 1882 hebben
/ 4,715,000.— bedragen, waaronder begrepen zijn de kosten van huur en ook
van de aanschaffing van materieel door de Kanaalmaatschappij.
Dit laatste materieel werd weder voor / 175,000.— aan den aannemer
Kalis overgedragen, zoodat de geheele kosten van het vormen der havengeul
te stellen zijn op / 4,540,000.— uit welk bedrag tevens de kosten van de
betonning der haven werden gekweten.
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In het geheel zijn ruim 5,600,000 Ml, in de vaartuigen gemeten, gebaggerd.
Derhalve heeft 1 Ml baggerwerk, in de vaartuigen gemeten, gemiddeld ongeveer
/ 0.81 gekost.
Liclillorens en lichten op de hoofden.

In 1878 waren op de koppen der noordzeehoofden ijzeren lichtopstanden
geplaatst.
Eerst in 1880 echter werd daarin een verlichting ontstoken met petroleumlampen volgens een uitvinding der heeren Barker & Creyohton, waarbij het
mogelijk was de lichten gedurende een 20 tal dagen achtereen te laten branden.
Sedert in 1881 eenige verbeteringen in dat stelsel werden aangebracht, is deze
verlichting bijna ongestoord in dienst geweest.
Te voren had men zich tevreden gesteld met geleidelichten op de koppen
der binnenhoofden bij de uitmonding van het buitenkanaal en landwaarts in
het duin, welke geleidelichten de invaart der buitenhaven aangaven.
In 1877—1879 werden door de zorg van het Departement van Marine
een tweetal lichttorens op het duin in de richting van de as der haven geplaatst,
waardoor de haven ook des nachts zonder gevaar toegankelijk werd.
De kosten der ijzeren lichtopstanden hebben ongeveer / 22,000.— bedragen; aan de heeren Barker & Creychton is voor hunne uitvinding
/ 15,000.— uitbetaald. De lichttorens hebben, te zamen met de daarin aangebrachte verlichting, de woningen voor het personeel en bijkomende werken,
waaronder in 1875 geplaatste tijdelijke lichten, / 273,000.— gekost.
De totale kosten van den aanleg der Noordzeehaven met inbegrip van
verlichting hebben derhalve / 16,890,000.— bedragen.
Hoofdkanaal en zijkanalen.

De situatie van het hoofdkanaal en de zijkanalen is in fig. 9 weergegeven.
Het gedeelte tusschen de Noordzee en het Wijkermeer, lang 5980 M., vormde
de eigenlijke doorgraving van Holland op zijn smalst; het overige gedeelte
zou, met uitzondering van de doorsnijding van het schiereiland Buitenhuizen
(over een lengte van 750 M.) in het Wijkermeer (4420 M.) en het IJ (12,550 M.)
worden aangelegd. De zijkanalen zouden over hunne voile lengte in het
Wijkermeer of het IJ worden gemaakt.
Tusschen den duinvoet en het Wijkermeer had het terrein volgens de
kanaalas het lengteprofiel, dat op fig. 19 is voorgesteld; de te vergraven grond
bestond in dit gedeelte hoofdzakelijk uit duinzand, hier en daar met schelpen
gemengd.
De diepte in het Wijkermeer en het IJ nam volgens de kanaalas toe
van’ ongeveer 0,50 M. h- N. A. P. bij Velsen tot ongeveer 2,50 M. h- N. A P.
nabij de vaargeul voor Amsterdam. In den polder Buitenhuizen lag het maaiveld
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op ongeveer 0,25 M. ^ N. A. P. De bodem bestond in deze gedeelten tot 4 a
5 M. H- N. A. P. uit klei, waarboven in den polder Buitenhuizen een veenlaag
aanwezig was, beneden deze diepte werd zand gevonden, plaatselijk met klei
gemengd, of door kleilagen onderbroken.
De bodemdiepte was voor bet geheele kanaal op 7,50 M. ^ N. A. P.
bepaald, de bodembreedte zou 27 M. bedragen, het kanaalpeil 0,50 M. N. A. P.
zijn; overigens was het dwarsprofiel verschillend ontworpen, al naarmate het
kanaal in de doorgraving of ten oosten daarvan zou komen te liggen.
Het ontwerp-dwarsprofiel van het kanaal in de doorgraving is in fig. 20
voorgesteld; de beloopen zouden een helling van 2:1 verkrijgen, slechts onder¬
broken door een 4 M. breeden blinden berm onder 18:1 hellende ter hoogte
van 1,20 M.
N. A. P. en door de jaagpaden, die aan de zuidzijde 10 M.,
aan de noordzijde 5 M. breed en op hoogstens 8 M. + N. A. P. waren ontworpen.
De boorden van dit kanaalgedeelde zouden verdedigd worden, en wel voor het
vak buiten de sluizen met een basaltglooiing (fig. 2\a), voor het vak tusschen
de sluizen en het Wijkermeer met een eenvoudige beschoeiing, bestaande uit
2 M. lange eiken paaltjes op 1 M. afstand, waartegen grenen planken (fig. 21^?).
Het dwarsprofiel van het oostelijk gedeelte van het kanaal is in fig. 22
voorgesteld. Hier zou het beloop onder een helling van 2 : 1 tot den ouden
Wijkermeer- of IJbodem, of in den polder Buitenhuizen tot het boven kanaalpeil
gelegen maaiveld oploopen.
De dijken zouden op zoodanigen afstand zijn aan te leggen, dat ter
weerszijden van de vaargeul bermen van ongeveer 30 M. breedte werden
gespaard. De dijken zelve zouden in den polder Buitenhuizen beloopen van 2 : 1,
in de overige vakken beloopen van 4 : 1 verkrijgen, terwijl de kruinsbreedte
5 M., de kruinshoogte 1 M. + N. A. P. met 0,15 M. tonrondte zou bedragen.
De breede waterbermen hadden ten doel eenige meerdere zekerheid voor het
behoud van de kanaaldijken te geven, terwijl zij bovendien een eigenlijke
boordvoorziening overbodig maakten.
De zijkanalen zouden de afmetingen verkrijgen, welke in den volgenden
staat zijn vermeld:
ZIJKANAAL.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Beverwijk.
Spaarndam.
Spaarndani.
Nauerna.
Westzaan.
Halfweg.
Voorzaan.
Barndegat.
Oostzaan.

2,50 M.
4 — yy
4 — ft
^y

yy

jy

)>

>>

4- .

„

.

Q —

N.A.P,

>y

yy

yy

^y

_
5—

yy

yy

yy

'^y

yy

yy

yy

2^y^'J
25

yy

yy

yy

^y

y>

yy

yy
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BODEM¬
BREEDTE.

DIEPTE.

RIGHTING.

22
25
25
15
24
30
10
10

M.
„
„
„
„
„
„
„
„

LENGTE.

950
3,980
3,685
1,150
510
4,850
1,100
1,740
3,030

M
„
„
„
„
„
„
„
„

J.C,LCjicpi

■cliaL

Jc

Auprcj-Lec

e.n.

/lc/

J!

Lflcfn
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>>
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Bovendien is nog in verband met de vorniing van baggerbergplaatsen
in het oostelijk IJ bet 600 M. lange zijkanaal naar Nieuwendam (zijkanaal K)
aangelegd met een diepte van 3,50 M. ^ N. A. P. en een bodembreedte van 10 M.
De beloopen der zijkanalen zouden, evenals die van het hoofdkanaal, een
helling van 2:1, en de dijken van de zijkanalen zouden hetzelfde dwarsprofiel
als de dijken langs het hoofdkanaal in het Wijkermeer en het IJ verkrijgen; de
waterbermen echter waren hier op een breedte van slechts 20 M. ontworpen
(in fig. 23 is het dwarsprofiel van zijkanaal C gegeven).
Om hoofd- ea zijkanalen volgens deze afmetingen tot stand te brengen
was te ontgraven of te baggeren, in profiel gemeten:
a. voor het hoofdkanaal:
Tusschen de Noordzee en het Wijkermeer (ontgraving en
daggering).
4,710,000 M3.
in het Wijkermeer (daggering).
1,207,000 „
in den polder Buitenhuizen (ontgraving en daggering) . . .
257,000 „
in het Westelijk IJ (daggering).
2,516,000 „
b. voor de zijkanalen (daggering).
1,335,000 „
Totaal te ontgraven of te baggeren. 10,025,000 M3.
Den 8^" Maart 1865 werd de doorgraving op een afstand van 600 M.
van het strand begonnen; in hetzelfde jaar nam ook het baggerwerk in het
Wijkermeer een aanvang.
Het werk der doorgraving geschiedde tot October 1872 in den droge.
Een aantal dammen werden daarbij uitgespaard en wel:
aan de zijde der Noordzee;
ten behoeve van den fundeeringsput der Noordzeesluizen;
voor den overgang van den spoorweg van Haarlem naar Uitgeest;
voor den fundeeringsput van de te bouwen draaibrug in dien spoorweg;
voor den Rijksstraatweg van Haarlem naar Alkmaar;
voor den fundeeringsput van de in dien straatweg te bouwen draaibrug.
In den dam aan de zijde van de Noordzee werd een afwateringsduiker
aangebracht.
Het zand der doorgraving werd gedeeltelijk gebruikt voor het maken
der kanaaldijken, waarheen het per werktrein werd vervoerd; gedeeltelijk
(ongeveer 1,800,000 M3.) is het terzijde van de ontgraving en in de duinvalleien
geborgen. Toen de Noordzeesluizen en de beide bruggen gereed waren, konden
de dammen worden opgeruimd, en vond sedert October 1872 de verdere
verdieping met baggermachines plaats.
De dam aan de Noordzee werd toen door een hulpbrug vervangen om
den aanvoer van betonblokken van de werkplaats te Velsen naar het zuiderhoofd
mogelijk te doen blijven.
Nadat met baggeren in de doorgraving was begonnen, kon het zand in
zandschouwen naar het Wijkermeer en het IJ vervoerd worden voor den aanleg
der kanaaldijken. Een deel van het zand uit de ontgraving is voorts naar
—
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Amsterdam gebracht om bij den bouw der spoorwegwerken te worden gebezigd.
In den aanvang werden de dijken in het Wijkermeer door kopstortingen
vooruitgebracht, waarbij men het zand over het gereed gemaakte deel der dijken
per spoor aanvoerde. Een klein gedeelte der dijken, n.l. het noordelijk deel
van den westelijken dijk langs zijkanaal A en 1000 M. lengte van den zuidelijken
hoofdkanaaldijk, aansluitende aan den westelijken dijk van Buitenhuizen, welke
gedeelten niet per spoor bereikt konden worden en waarvan de aanleg voor
de vorming der vaargeulen toen noodig was, werd nit zinkstukken en baggerspecie samengesteld en later met zand overstort.
#
Aan het maken van den dijk door kopstorting waren eenige bezwaren
verbonden; het was daarbij toch noodig de dijken volgens een veel zwaarder
profiel samen te stellen, en deze, aangezien het IJ ten oosten van Amsterdam nog
niet was afgesloten, tot boven de voorgeschreven hoogte op te trekken; verder
was het niet wel mogelijk bij deze werkwijze baggerspecie in de dijken te
verwerken, waren de kosten van het vervoer per trein hoog, en vorderde ten
slotte het werk slechts langzaam, daar de kopstorting wagen voor wagen met
behulp van paarden geschiedde.
In het laatste bezwaar werd voorzien door het vervaardigen van op
twee rijen vaartuigen drijvende losstellingen, welke tegen het boven water
opgestorte dijksgedeelte werden geplaatst en van waar de zandwagens gelijktijdig
konden worden afgestort. De andere bezwaren bleven echter bestaan; ten einde
deze op te heffen, schafte de aannemer in het laatst van 1869 een viertal sleepbooten en 72 zandschouwen aan, terwijl bij den straatweg te Velsen lossteigers
werden gebouwd om daar de zandschouwen uit de werktreinen te vullen.
Nadat sedert October 1872 het werk der doorgraving in den natte ge¬
schiedde, werden de zandschouwen rechtstreeks uit de baggermachines geladen.
De geladen zandschouwen werden vervolgens naar de te maken dijken gesleept
en daar gelost.
Terwijl op deze wijze de dijken werden gestort, waren tusschen de dijken
een viertal emmermolens bezig de geul te baggeren. Per dag en per vaartuig
konden deze werktuigen gemiddeld 570 M^., in het profiel gemeten, verplaatsen.
De baggerspecie, hoofdzakelijk uit zand en klei bestaande, werd in den aanvang
achter de dijken geborgen, eerst met behulp van grondschouwen, later door
middel van persbuizen.
Toen het storten der dijken niet meer uit de werktreinen plaats vond,
werd de specie voor een deel ook in het boven water gelegen dijksprofiel
verwerkt. Het transport van de baggerspecie voor dit doel geschiedde van de
baggermachines over de waterbermen been door middel van open goten,
transportbanden of persbuizen.
De open goot met waterspoeling (in fig. 24a schematisch afgebeeld)
werd vooral gebruikt in de zijkanalen, waar de waterbermen slechts 20 M.
breed waren en van de stortplaats der emmers tot den dijk een helling van
12 op 1 mogelijk was.
-
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De transportband (fig. 2Ab), gevormd naar het voorbeeld der bij den
aanleg van het kanaal van Suez toegepaste „toiles sans fin”, was bier samensteld uit ijzeren platen met opstaande randen. De baggerspecie werd hierbij
met zand gemengd door middel van een stoomkraan, die bij geregelde
tusschenpoozen van enkele minuten een bak zand (zie fig..24^?) van + V2
uit de zandschouwen lichtte en op den transportband stortte. Ook in het profiel
der dijken onder water is met behulp van dezen transportband baggerspecie
verwerkt. Lang is echter deze methode niet toegepast (voornamelijk in de
jaren 1870—1871), daar op den duur aan het gebruik van persbuizen de
voorkeur werd gegeven.
De persbuizen voor het vervoer van baggerspecie zijn een uitvinding
van den ingenieur der kanaalwerken Freeman en den opzichter Burt en
werden voor het eerst aan de werken van het Noordzeekanaal in gebruik
genomen, waarna zij spoedig ook bij de verbetering der Sulinamonding van
de Donau werden toegepast. In fig 24c is dit stelsel, dat van het tegenwoordig
gebruikte niet principieel verschilt, voorgesteld. Terwijl deze methode reeds
sedert 1867 gebruikt was om de specie over de dijken been te persen, werd
sedert 1870 ook het dijksprofiel boven water op deze wijze gevormd. Op het
tot kanaalpeil van zand opgestorte dijkslichaam werd de baggerspecie in lagen
van 0,50 M. tusschen zandkaden geperst.
De zoo gemaakte dijken verkregen een afdekking met goede klei, terwijl
op de hoogte van den waterstand een rijsbeslag van een bos met de bleeslaag
naar buiten en bezet met steen tusschen drie tuinen werd aangebracht
(fig. 21c).
Op de waterbermen trachtte men riet te doen groeien. In het Wijkermeer, waar de waterbermen zeer ondiep zijn, gelukte dit zeer spoedig, in het
IJ was het resultaat in den aanvang minder gunstig, ofschoon later ook daar,
mede door plaatselijke verhooging der bermen, goede rietbermen zijn gevormd.
In de dijken bleven zoolang het kanaal of de zijkanalen, die de oude
scheepvaartgeulen zouden vervangen, nog niet gereed waren, ten behoeve der
scheepvaart, openingen gespaard (fig. 30 en 31).
De dijken en kanalen zijn op deze wijze, wat het gedeelte beoosten
Velsen betrof, zonder vele moeilijkheden en zonder dat tot afwijkingen van het
oorspronkelijk plan moest worden overgegaan, tot stand gebracht.
Ingevolge de in 1875 met Amsterdam getroffen regeling moest voor 1884
voor rekening van den Staat het kanaal beoosten de sluizen verdiept worden
tot 8,20 M.
N. A. P. over een bodembreedte van 20 M. Deze verbetering,
waarvan de kosten voor het gedeelte beoosten Velsen / 207,000.— bedroegen,
kwam in de jaren 1881—1883 tot stand. Het dwarsprofiel van het kanaal
verkreeg daardoor den vorm, die in fig. 29 is voorgesteld.
In de doorgraving bewesten Velsen bleken eenige wijzigingen van het
plan noodig, omdat de beloopen van 2 ; 1 in den bodem van duinzand niet
te handhaven waren en de voorgeschreven boordvoorziening onvoldoende
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bleek. Verder achtte men een verbreeding van bet buitenkanaal noodzakelijk
om een ligplaats te vormen voor de schepen, die in de buitenhaven geen
rustige ligging vonden, welke verbetering met de verdieping van het buiten¬
kanaal tot 8,50 M.
N. A. P. en van het binnenkanaal tot 8,20 M. ^ N. A. P.,
in de regeling van 1875 met Amsterdam werd opgenomen. Bovendien moest
■ook het kanaalvak van de Noordzeesluizen tot Velsen tot het vormen eener
wisselplaats verbreed worden.
In de jaren 1876—1877 zijn in verband hiermede aan het buitenkanaal
de volgende verbeteringen aangebracht.
De bodembreedte werd met 15 M. ten zuiden der kanaalas vermeerderd,
het beloop ging van den bodem tot 2,50 M. -h- N. A. P. omhoog over een breedte
van 20 M., horizontaal gemeten, waarbij geen steiler helling dan 3 ; 1 was
toegelaten. Boven de hoogte van 2,00 M.
N. A. P. werd het beloop bedekt
met een zinkstuk ter breedte van 15 M., welk stuk over 5 M. breedte aan de
landzijde horizontaal ter hoogte van 1,30 M. h- N. A. P. werd gelegd en bedekt
werd door het bovenbeloop, dat verder onder 2 : 1 opliep en verdedigd werd
tot 1,70 M. + N. A. P. met basaltglooiing, van hier tot 2,40 M. + N. A. P.
met klinkerglooiiiig en daat boven tot 3,70 M. + N. A. P. met een kleibekleeding.
De jaagpaden lagen bij den mond van het buitenkanaal op 6,50 M. + N. A. P,,
liepen daarna op tot 8 M. + N. A. P. en behielden die hoogte tot de Noord¬
zeesluizen.Bij de uitmonding van het kanaal in de buitenhaven werd de geul
begrensd tusschen binnenhoofden of stranddammen, bestaande uit zinkstukken
met steenzetting. Deze binnenhoofden verkregen een kruinshoogte van 0,90 M.
-f N. A. P., een tonrondte van 15 cM. en een breedte van 3 M., terwijl de lengte
van het noordelijk hoofd 310 M., van het zuidelijk hoofd 300 M. uit den
duinvoet bedroeg en beide hoofden 110 M. van de as der geul verwijderd
waren (fig. 18).
De verbetering van het noordelijk beloop van het buitenkanaal en het
maken der binnenhoofden werd door den heer P. A. Bos aangenomen voor
/ 592,900.—, de verbreeding van het buitenkanaal en de verbetering van het
zuidelijk beloop door den heer J. C. van Hattum voor / 782,475.—.
De kosten van deze werken zijn gedragen door de Kanaalmaatschappij;
de Staat verleende in zoover zijne medewerking, dat het zand, uit de verbree¬
ding voortkomende, voor / 250,000.— ten bate der in uitvoering zijnde spoorwegwerken te Amsterdam werd aangekocht.
In fig. 25 is het dwarsprofiel van het buitenkanaal, zooals het ingevolge
deze verbeteringen gewijzigd is, voorgesteld.
De met Amsterdam overeengekomen verdieping van het buitenkanaal tot
8,50 M. - N. A. P. is met het vijfjarig onderhoud van buitenkanaal en haven
en het verdiepen der haven in een bestek te zamen gevoegd en in 1881 door
den heer L. Kalis Hzn. aangenomen. Met stippellijnen is deze verdieping in
fig. 25 aangegeven.
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Tot verbetering van het kanaal tusschen de Noordzeesluizen en Velsen
werd dit vak bij overeenkomst van 24/26 Februari 1875 tijdelijk overgedragen
aan den Staat, die het zand voor de spoorwegen te Amsterdam noodig had.
Voorts werd dit vak in de jaren 1877—1879 voor rekening van den Staat
verdiept tot 8,20 M. -r- N. A. P. ingevolge de meergenoemde overeenkomst met
Amsterdam.
De bodembreedte is bij deze verbeteringen gebracht op 32,20 M., en
wel zoodanig dat de geheele verbreeding aan de zuidzijde viel; de beloopen
liepen van den bodem tot N. A. P. nergens steiler dan 2 : 1 op, terwijl ter
hoogte van N. A. P. horizontale bermen werden aangebracht, gaande aan de noordzijde tot 40,50 M., aan de zuidzijde tot 52,50 M. uit de oorspronkelijke kanaalas.
De boordvoorziening onderging versterking en werd nu samengesteld uit eiken
palen van 4 M. lengte, waartegen 4 grenen planken, ieder van 0,28 M. breedte,
werden bevestigd.
Daarboven werd het beloop der ingraving, dat onder een helling van 2 ; 1
opliep, boven water met klei bekleed (fig. 28). De verdieping van het kanaal
met het vormen der beloopen beneden N. A. P. is door den aannemer L. Kalis
voor / 348,500.— uitgevoerd; de voltooiingswerken boven N. A. P. waren in de
bestekken voor den aanleg der spoorwegwerken te Amsterdam opgenomen.
Maar ook deze verbetering bleek voor dit kanaalvak nog onvoldoende,
daar de beloopen in het fijne zand niet waren te handhaven; om hierin verbetering
te brengen werd het noordelijk beloop ter hoogte van N. A. P. tot 52,50 M., het
zuidelijk beloop ter hoogte van N. A. P. tot 72,50 M. uit de kanaalas teruggetrokken. Tegen het genot van het zand en een uitkeering van / 12,000.— werd
de verbetering van het noordelijk beloop door de aannemers W. C. Schram en
C. Bosman uitgevoerd, terwijl de Amsterdamsche Ballastmaatschappij tegen
het genot van het zand zonder geldelijke uitkeering het zuidelijk beloop verbeterde (fig. 26).
Den D" November 1876 was bij de opening van het kanaal overal een
minste diepte van 6,50 M. -^N. A. P. aanwezig; in 1879 was een diepte van
7,50 M. N. A. P. bereikt. De verdieping van het buitenkanaal tot 8,50 M. N. A. P.
kwam in 1882, die van het binnenkanaal tot 8,20 M.N. A. P. in 1883 gereed.
De vordering van het kanaal en van de dijken kan eenigermate uit de
fig. 30 en 31 blijken, en is voor het overige uit den nevenstaanden staat te zien.
De kosten van het kanaal met zijn zijkanalen, dijken en boordvoorzieningen
benevens de binnenhoofden bij de uitmonding van het kanaal in de Noordzeehaven hebben / 10,650,000.— bedragen, waaronder niet begrepen zijn de
werken, die tegen het genot van het zand door den dienst der Staatsspoorwegen
werden uitgevoerd.
Noordzeesluizen.
In het plan der concessie waren aan de Noordzee twee scheepvaartsluizen
en een uitwateringsluis opgenomen, waarvan de afmetingen gelijk zouden zijn
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aan die, welke de Raad van den Waterstaat in zijn plan van 1859 had voorgesteld. Bij de wijziging der concessie in 1868 werden deze afmetingen, voor
zoover de groote sluis betreft, eenigszins veranderd en werd de slagdrempel-

2
UJ
Di

<

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

Graaf- en
baggerwerk Baggerwerk
in het
tusschen
den duinWijkermeer
voet en
en het IJ.
Wijkermeer. ■
592,152M\
980,486 „
606,253 „
166,577 „
253,309 „
503,164 „
470,065 „
356,754 „
173,413 „
213,677 „
51,160 „
238,190 „
104,800 „
257,609 „
409,050 „
216,620 „
67,375 „
37,710 „

15,200 M *.
60,732 „
359,710 „
496,046 „
446,078 „
580,226 „
655,148 „
872,503 „
240,465 „
416,821 „
378,231 „
107,800 „
278,910 „
8,500 „
21,613 „
afmaken en
verdiepen
tot 8,20 M.
N.A.P.

5,698,365 M'' + 5,300,000Ml
in profiel
in profiel
gemeten.
gemeten.

KANAALDiJKEN.

Graaf- en
baggerwerk
in de doorgraving te
Buitenhuizen.

Gestort
Aange- totminlegd. I stens
N.A.P.

147,980
25,096
40,798
11,119
6,622
11,730
- 12,421
- 4,576
42,744
12,240
22,930
- 3,130

„
„
„
„
„
J*)
„(*)

29,084M.

8,872
10,148
2,587
881
4,735
2,571
1,598
22

„
„
„
„
„
„
„
„

Gestort tot
minstens
0,60 M.
H- N.A.P.

Voltooid.

5,379 M.
3,590 „
25,151 M.! 1,867 „
4,256 M.
1,079 „
12,115 „
5,939 „
6,211 „
7,129 „
4,728 „
4,007 „
9,304 „
6,552 „
7,447 „
7,082 „
7,450 „
5,092 „
2,532 „
10,821 „
2,084 „ -7,152 „ (t 4 8,133 „'t>
11,434 „
7,727 „
3,139 „
9,944 „
12,895 „
4,055 „
2,574 „
5,174 „
22 „

afmaken en
verdiepen
tot8,20M.
- N.A.P.
+ 258,000 Ml 60,498 M.!60,498 M.
in profiel
gemeten.

60,498 M.

60,498 M.

(♦) In de jaren 1873, 1874 en 1878 werd niet aan de doorgraving te Buitenhuizen gewerkt en werd de hier
met een negatief teeken vermelde verondieping geconstateerd.
(f) Stormschade in den nacht van 18 op 19 November 1875, waarbij ongeveer 10,000 M. lengte der dijken
beschaidigd werd.

diepte met 0,25 M. vermeerderd en op 7,75 M. — N. A. P. gebracht, de schutlengte daarentegen met 20 M. verminderd en op 120 M. bepaald.
De afmetingen der sluizen, zooals zij ten slotte tot stand kwamen, zijn
vermeld in den achterstaanden staat:
De schutkolk der groote sluis kan door een paar middenvloeddeuren in
twee kolken, respectievelijk lang 69,50 M. en 49,50 M., verdeeld worden.
De situatie der sluizen is in fig. 18 te zien.
Het terrein ter plaatse van de sluizen had een hoogte van ongeveer 9 M.
+ N. A. P., de bodem bestond uit duinzand. In dezen bodem oordeelde men
een betonfundeering van 3 M. dikte, in den droge tusschen damwanden
gestampt, voldoende.
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Bij de contractswijziging van 1868 was met den aanneTner overeengekomen,
dat de sluizen in 1876 gereed zouden zijn. Daar echter na de afsluiting van
het IJ ten oosten van Amsterdam de uitwateringsluis en het stoomgemaal te
Schellingwoude ontoereikend zouden zijn om den waterstand op het IJ te
beheerschen, werd een veel spoediger voltooiing der Noordzeesluizen noodig
geoordeeld en werd daarom aan den aannemer een premie van / 100,000.—
toegezegd, indien deze sluizen in 1872 gereed zouden zijn. Ter bespoediging
van het werk werd hem vergund in de onderste laag der betonfundeering tot
een dikte van hoogstens 1,10 M. betonblokken, welke voor de havenhoofden
bestemd waren, te verwerken; voorts werden de damwanden onder de slag-

SCHUTSLUIZEN.
GROOTE

Diepte der slagdrempels . . .
Wijdte in den dag der hoofden op 0,50 M. -r- N.A.P. .
Schutlengte.
Aantal paren vloeddeuren . .
Aantal paren ebdeuren ....
Hoogte der buitenste waterkeering.

KLEINE

UITWATERING¬
SLUIS.

5,24 M. -r- N.A.P.

5,24 M. ^ N.A.P.
10,— M.

2

12,- M.
69,— „
3
2

4,80 M. + N.A.P.

4,80 M. + N.A.P.

4,80 M. + N.A.P.

8,— M.

N.A.P.

18,^ M.
119,- „
3

drempels weggelaten en werd de sluisvloer van het midden- en binnenhoofd
der groote sluis, welke volgens het oorspronkelijke ontwerp over de voile lengte
van het hoofd zou doorloopen, zoodanig verkort, dat die slechts even buiten
de slagdrempels reikt.
In het voorjaar van 1871 was de ontgraving van den sluisput, waarvan
de bodem 9 a 10 en op sommige plaatsen 11 M.
N.A.P. kwam te liggen,
gereed. Hiervoor was een grondverzet noodig van 300,000 M^. De put werd
afgemalen op het in aanleg zijnde buitenkanaal, waaruit het water door den
duiker, welke in den dam aan de zijde der Noordzee was aangebracht, afvloeide.
De beton voor de fundeering der groote schutsluis bestond uit l'/2deel
portlandcement, 3'/2 deel scherp zand en 5 deelen grint; voor de fundeering
der kleine sluis en der uitwateringsluis was de samenstelling 1 deel portland¬
cement, 4 deelen scherp zand en 5 deelen grint. In de onderste laag werden,
voornamelijk bij de groote schutsluis, in het geheel ruim 600 voor de haven¬
hoofden bestemde betonblokken verwerkt, waartusschen de minstens 15 cM.
wijde voegen met sterke beton werden gevuld. Tusschen de schutkolkmuren en
buiten de sluishoofden zijn stortebedden van gewone samenstelling aangebracht.
De muren werden opgetrokken van hardgrauw met een bekleeding van
vlakke klinkers, de slagdrempels, jokdorpels, slagstijlen en dekzerken van
h-
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hardsteen; langs de zuidzijde van de kleine sluis werd in plaats van een
kolkmuur een basaltglooiing aangebracht.
De vloeddeuren zijn van ijzer vervaardigd, de ebdeuren van gecreosoteerd
Am-erikaansch grenenhout.
In fig. 32a—c zijn een plattegrond en doorsneden der sluiswerken gegeven.
Nadat de ontgraving van den put was geschied, zijn de sluizen in
ongeveer een jaar tijds gereed gemaakt; in bet najaar van 1872 konden zij
voor het spuien en voor het doorlaten van baggermaterieel worden opengesteld.
Aan den aannemer is voor den bouw der Noordzeesluizen met sluiswachterswoningen / 1,370,000.— uitbetaald, in welk bedrag de premie van
/ 100,000.— voor vervroegde oplevering is begrepen. Tot aan de openstelling van het kanaal in 1876 is aan exploitatiekosten en voor het uitvoeren
van eenig extra werk nog / 160,000.— uitgegeven, zoodat de Noordzeesluizen
tot het tijdstip, waarop zij voor de gewone vaart werden opengesteld,
/ 1,530,000.— hebben gekost.
Werken ten oosten van Amsterdam.

De werken, welke ten oosten van Amsterdam moesten gemaakt worden,
bestonden uit den afsluitdijk en uit de in dien dijk gelegen sluiswerken en
het stoomgemaal, welke even ten noorden van de bestaande scheepvaartgeul
nabij Schellingwoude in een complex werden vereenigd.
Bij de concessiewijziging van 1868 is het aantal scheepvaartsluizen op
drie vastgesteld. De hoofdafmetingen der sluizen zijn de volgende:

SCHUTSLUIZEN.
GROOTE

KLEINE

UlTWATERINQSLUIS.

Maalsluizen.

Slagdrempeldiepte.
4,50 M. ~ N.A.P.
4,50 M. + N.A.P. 4,50 M. + N.A.P. 4,50 M. + N.A.P.
Wijdte op 0.50 M. T N.A.P.
18,— M.
14,— M.
10,— M.
4,50 M.
Schutlengte.49,80+46,20 = 96,- 37,80 + 35,—= 72,80
Lengte van het muurwerk
—
40,— M.
35,50 M.
Aantal paren vloeddeuren.
3
3
2
2
Aantal paren ebdeuren . .
2
2
1
1
Hoogte der buitenste waterkeering.
3,50 M. + N.A.P. I 3,50 M. + N.A.P. i 3,50 M. + N.A.P. 3,50 M. + N.A.P.

De kruinshoogte van den afsluitdijk werd op 3,50 M. 4 N. A. P. vast¬
gesteld.
De afsluiting zou, het ongeveer 122 M. lange gedeelte dat door de
kunstwerken werd gevormd medegerekend, een totale lengte van 1360 M.
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Kaart van het IJ beoosten Amsterdam in 1867, met de ontworpen werken.
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verkrijgen. Gedurende den bouw der sluizen moest in de afsluiting een geul
voor de scheepvaart overblijven, waarvan de breedte op 500 M. werd bepaald.
De situatie der sluizen en van de afdainming is op fig. 33 voorgesteld.
Bouw der sluiswerken.

De rangschikking der sluizen maakte het mogelijk deze werken te zamen
binnen een cirkelvormigen kistdam van 160 M. straal uit te voeren. Deze
kistdam, gevolgd naar een dergelijk werk dat te Hull door Sir John Hawkshaw
bij den bouw eener sluis was toegepast, kwam in den aanvang van 1867
gereed en bestond uit twee door trekstangen en gordingen gekoppelde paalrijen van 0,30 M. dikte op een onderlingen afstand van 2 M. en waarvan de
tusschenruimte met klei werd gevuld (fig. 34fl).
De bouw der sluizen binnen den kistdam ondervond langdurig oponthoud tengevolge der onderhandelingen tusschen de Regeering en de Kanaalmaatschappij over het aantal schutsluizen, en kon eerst in het laatst van 1868
een aanvang nemen.
De kistdam bleek intusschen niet sterk genoeg van samenstelling om
den waterdruk, die bij de ontgraving tot 6 M.
N. A. P. en bij een hoogsten
stormvloed van 2,50 M. + N. A. P. tot 8.50 M. kon stijgen, te weerstaan.
Nadat in September 1868 lekken waren ontdekt, bezweek de kistdam
den 25'=" October. Een derde paalrij werd toen geslagen en een zandstorting werd
aangebracht, waardoor de dam den vorm verkreeg, welke in fig. ZAb is afgebeeld.
In October 1869 ontstond echter na een langdurigen hoogen waterstand een
ernstige zetting, die zeker tot het op nieuw bezwijken van den dam aanleiding
zou hebben gegeven, als men niet spoedig den put met behulp van de aanwezige hevelleidingen had laten volloopen.
Door het aanbrengen van gordingen, schoren en zandzakken is de dam
toen op de zwakke plaatsen versterkt en daarna is hij in stand gebleven.
Bij den bouw der sluizen (fig. 35) binnen de omringing werden overigens
geen moeilijkheden ondervonden. De slechte ondergrond, hoofdzakelijk uit
slappe klei bestaande, maakte een paalfundeering noodzakelijk.
De lengte der palen bedroeg 13,50 M. De fundeering kwam in April
1870 gereed. Koning Willem Ill le'gde toen den eersten steen voor den opbouw der
sluizen, bij welke gelegenheid aan deze de naam van Oranjesluizen werd gegeven.
De bouw der sluizen werd krachtig voortgezet; in het laatst van 1871
waren deze voltooid en den 18'=" Maart 1872 konden zij na het verwijderen
van den kistdam voor de scheepvaart geopend worden.
De sluismuren zijn van hardgrauw met een bekleeding van vlakke
klinkers opgetrokken, voor de slagdrempels, jokdorpels, slagstijlen, trappen
en dekzerken is hardsteen gebezigd.
In de schutkolk en daarbuiten zijn stortebedden van de gewone samenstelling aangebracht.
—
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De vloeddeuren in de schutsluizen en in de uitwateringsluis werden
van ijzer vervaardigd; de ebdeuren en alle deuren der maalsluizen van
gecreosoteerd grenenhout.
Het boven de maalsluizen opgerichte stoomgemaal is in fig. 36 in doorsnede te zien. Elk der drie stoomwerktuigen was berekend op een vermogen
van 75 W. P. K. De pompen waren horizontale Appoldsche centrifugaalpompen,
de mlddellijn van den waaier bedroeg 2,44 M. In April 1872 werden de
machines door het Rijkstoezicht beproefd en goedgekeurd. De opbrengst bij
de proef bemaling was voor de gezamenlijke stoomwerktuigen 2100
per
minuut bij een waterverschil van 0,70 M.
Afsiuitdam.
Behalve in de gedeelten die aan de bestaande dijken aansloten en
waar in het ondiepe water doorgaande bezinking onnoodig was (fig. 31b)
heeft de afsiuitdam de samenstelling verkregen, die in fig. 31a is afgebeeld.
Op een grondstuk, dat over de geheele lengte (zie het lengteprofiel in fig. 38)
der afsluiting in 1867 werd aangebracht, zijn onder beide teenen van den dijk
rijzen dammen opgezonken. Het dijkslichaam zelf is samengesteid uit zand en
klei en verkreeg een kleibekleeding van 1 M. dikte, terwijl de beloopen verdedigd
werden met een basaltglooiing, welke op de buitenhelling dooriiep van
2,95 M. + N. A. P. tot 0,50 M.
N. A. P. en op de binnenglooiing van den
op 0,50 M. + N. A. P. gelegen berm tot 0.50 M. ^ N. A. P.
De specie voor den dijk werd gedeeltelijk aangevoerd van het Muiderzand, waar zij werd gebaggerd, gedeeltelijk uit den put van de sluis, welke toen
ten behoeve der waterverversching van Amsterdam te Zeeburg in aanbouw was.
Het gedeelte van den dijk tusschen Schellingwoude en den kistdam
was reeds in 1867 voltooid. Het zuidelijk gedeelte kwam in 1868 gereed tot
op een opening van 500 M. na, welke voor de scheepvaart open moest blijven.
In 1871 werd deze opening tot 250 M. beperkt; na de beproeving en goedkeuring van den stoomwatermolen in April 1872 kon zij verder gesloten
worden en in Juni 1872 was de afscheiding van Zuiderzee en IJboezem een
feit geworden.
Het geheel gereed komen van den dam duurde intusschen tot in het
laatst van 1873, omdat herhaaldelijk inklinkingen en zettingen van den dam
plaats vonden. Tengevolge hiervan zijn bijzondere voorzieningen noodig
geweest; in 1873 zijn zandbermen aangebracht ter hoogte van 1 M. +N.A. P.
en wel: een aan de binnenzijde van den dijk lang 200 M. en op den kruin
35 M. breed, een aan de binnenzijde lang 110 M. met een gemiddelde kruinsbreedte van 13 M. en een aan de buitenzijde lang 80 M. en op de kruin
15 M. breed.
In het geheel zijn aan den dam verwerkt ongeveer 80,000 M^. zinkstukken, 200,000 M^. zand en klei, benevens 20,000 M^. steenglooiing.
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Bijkomende werken der afsiuiting.

Ter verbinding van de sluizen met bet bestaande vaarwater zijn aan
weerszijden der sluizen scheepvaartgeulen met 4,50 M. ^ N. A. P. bodemdiepte
en 100 M. bodembreedte gebaggerd, welke geulen in fig. 33 zijn aangegeven.
De aanleg van een door een golfbreker beveiligde voorhaven aan de
zijde der Zuiderzee, welke in het oorspronkelijke plan was opgenomen, is
achterwege gelaten, omdat een dergelijke voorhaven in het belang der scheepvaart onnoodig en met het oog op een gemakkelijke en geregelde vaart vanen naar de sluizen zelfs ongewenscht werd geoordeeld. Daarentegen is een
belangrijke uitbreiding aan de remmingwerken gegeven (als in fig. 39 is te zien).
Kosten der werken beoosten Amsterdam.

De kosten van de werken beoosten Amsterdam zijn geweest:
Kistdam./ 430,000.—
Sluiswerken.„ 1,553,000.—
Stoomgemaal.„ 248,000.Afsluitdijk.„ 1,184,000.—
Toegangsgeulen.„
95,000.—
Bovendien is den aannemer wegens de vertraging in het verstrekken van
de plannen voor de sluizen / 420,000.— schadevergoeding gegeven en heeft
de uitbreiding der remmingwerken en de exploitatie van de sluizen tot aan
de openstelling van het kanaal in 1876 / 175,000.— gevorderd, terwijl voor
exploitatiekosten van het stoomgemaal tot aan de openstelling van het kanaal
/ 240,000.— is uitgegeven.
In het geheel hebben dus de werken beoosten Amsterdam tot
1 November 1876 / 4,345,000.— gekost.
Droogmakerijen.

De geheele oppervlakte van het westelijk IJ en het Wijkermeer was,
voor zoover niet voor het hoofdkanaal en de zijkanalen benoodigd, voor
droogmaking best'emd. In het oostelijk IJ waren bij het plan der concessie
voorloopig geen droogmakerijen ontworpen. Toch zijn ook hier tot het vormen
van baggerbergplaatsen gronden bedijkt.
In fig. 9 is de situatie der verschillende droogmakerijen te zien.
Zoodra de bedijking van een polder gereed kwam, werd de droog¬
making .ter hand genomen; men gebruikte daarvoor aanvankelijk tijdelijke
bemalingswerktuigen, terwijl blijvende stoomgemalen aan het laagste deel der
polders werden gebouwd. Als wateropvoerwerktuigen voor de blijvende bemaling
zijn in het algemeen centrifugaalpompen gekozen.
Niet iedere polder kreeg een afzonderlijke bemaling. De kleine Noord-
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wijkermeerpolder werd door een grondduiker onder zijkanaal A met den Zuidwijkermeerpolder verbonden; evenzoo verkregen de Noord- en de Zuid-Spaarndammerpolder en ook de Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammerpolders
met behulp van grondduikers onder de zijkanalen een gemeenschappelijke
bemaling. De groote ziiidoostelijke polder werd door den spoordijk van den
Staatsspoorweg van Amsterdam naar Zaandam in twee deelen verdeeld, de
Groote IJpolder en de Amsterdammer polder; voor elk van deze beide is een
afzonderlijk stoomgemaal gesticht.
De tochten, kavelslooten enz. ten behoeve der afwatering zijn in bet
algemeen na de drooglegging der polders gegraven; bij den Houtrakpolder
echter zijn ongeveer 6400 M. tocht, v66r dat de beringing gereed was, door
middel van emmermolens gebaggerd. De tochten hebben geen voldoende
afmetingen verkregen om voor de scheepvaart gebruikt te kunnen worden.
Een aantal verharde wegen en bruggen is aangelegd om in de belangen van
het verkeer te voorzien.
Na het in gereedheid brengen der polders werd het zwartmaken of
bezaaibaar maken der gronden afzonderlijk aanbesteed en werden de gronden met
koolzaad bezaaid. Daarna bracht de Kanaalmaatschappij de polders in veiling;
de verkoop van den te velde staanden koolzaadoogst had afzonderlijk plaats.
In Mei 1873 kon het zwartmaken van den eersten polder, den Noord-en
Zuidwijkermeerpolder, worden aanbesteed. In December daaraanvolgende werden
voor de eerste maal gronden geveild en werden 422 H.A. verkocht. Aan het
eind van 1878 waren de droogmakerijen, behalve een klein gedeelte van den
Nauernaschen polder, voltooid; in 1879 had de laatste veiling van drooggemaakte gronden ten westen van Amsterdam plaats. De kleine polder VII werd
niet drooggemaakt, maar is als baggerbergplaats gebruikt, zoodat deze polder
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ten slotte tot boven kanaalpeil is opgehoogd, maar niet in cultuur is gebracht.
Een gedeelte (48 H.A.) van den Amsterdammerpolder is in 1875 aan de
gemeente Amsterdam verkocht om er een houthaven in aan te leggen.
Van de uitvoering der droogmakingen is nog vermeldenswaardig, dat de
dijk van den Amsterdammerpolder twee malen is doorgebroken; de eerste maal
geschiedde dit voordat de verkaveling gereed was; de tweede maal had de
doorbraak plaats toen de eerste koolzaadoogst te velde stond, tengevolge van
onderloopsheid van het stoomgemaal, waar de aannemer een damwand van
onvoldoende lengte had geslagen. De kosten van de herstelling van deze laatste
doorbraak hebben / 200,000.— bedragen.
In het voorgaande staatje zijn eenige gegevens vermeld omtrent de polders,
zooals zij bij den aanleg werden gemaakt.
Bij de grootte, vermeld op de waterstaatskaart, is onder die van den
Houtrakpolder begrepen het reeds v66r de droogmaking bestaande eiland
„Ruigoord”, bij den Grooten IJpolder het eiland „de Hoorn”; bij de vermelding
van het belastbaar oppervlak zijn deze voormalige eilanden niet medegerekend.
Tengevolge van inklinking van den grond zijn de zomerpeilen van verschillende polders sedert verlaagd; voorts is de bemaling van enkele polders
versterkt.
In het algemeen zijn de kanaaldijken in het bezit der Kanaalmaatschappij
gebleven en dus in 1883 aan den Staat overgegaan. Bij de Zuidwijkermeer-,
de Amsterdammer- en de Noorder-IJpolders echter zijn de dijken later verkocht
en in eigendom aan de betrokken polders overgegaan.
Achter alle dijken is een strook grond in de polders ter breedte van
omstreeks 50 M. van de verkooping uitgezonderd in het belang van het onderhoud van den dijk, welke strook in het bezit der Kanaalmaatschappij is
gebleven, of met den dijk later aan de betrokken polders is verkocht.
In het IJ ten oosten van Amsterdam zijn een tweetal bedijkingen
uitgevoerd, die door het kanaal naar Nieuwendam zijn gescheiden. Deze
bedijkingen zijn gedeeltelijk door de Kanaalmaatschappij, gedeeltelijk door den
Staat bekostigd, en de binnengedijkte gronden zijn tot 1881 ten behoeve van
de berging van baggerspecie, voortkomende uit de spoorwegwerken in het
open havenfront, aan den Staat in beheer afgestaan.
Ook door de Kanaalmaatschappij is hier baggerspecie gestort. In 1881
werden deze gronden, die tot boven kanaalpeil waren opgehoogd, door de
maatschappij verkocht.
De kosten van de droogmaking der verschillende polders hebben
bedragen / 1,460,000.—; de kosten van het zwartmaken, bezaaien, drooghouden
en de exploitatie tot aan de overdracht aan de koopers / 505,000.—, terwijl
bovendien aan den aannemer een premie van / 300,000.—, is uitbetaald voor
het drie jaren eerder dan was overeengekomen gereed maken van de Wijkermeer-,
Spaarndammer- en Houtrakpolders, zoodat in het geheei de kosten van het droogmaken en in gereedheid brengen der gronden / 2,265,000.— hebben bedragen.
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De opbrengst der poldergronden ten westen van Amsterdam heeft
bedragen /13,138,000.—; indien men de geheele grootte der polders in aanmerking neemt, heeft dus de H. A. van deze gronden gemiddeld / 2,330.—
opgebracht; slechts het belastbaar oppervlak in rekening brengende, is de
opbrengst per H.A. gemiddeld / 2,550.— geweest. De aangeplempte grond blj
Nieuwendam, welke binnen het gebied der gemeente Amsterdam kwam te liggen,
is voor /870,000.— of ongeveer /7,000.— per H.A. verkocht; de westelijkste
der beide gedeelten is in bezit der gemeente Amsterdam gekomen. Voorts is
door Amsterdam voor het gedeelte van den Amsterdammer polder, dat ten
behoeve van den aanleg eener houthaven werd ingenomen /160,000.— betaald.
De gronden hebben dus in het geheel / 14,168,000.— opgebracht.
Bovendien hebben de koolzaadveilingen een bate van/431,000.— opgeleverd en is nog van de koopers van gronden voor vervroegde inbezitneming en
verder voor huren, opstalrecht enz. / 187,000.— ontvangen.
Werken ter voorziening in het landverkeer.
Daar het Noordzeekanaal voor het grootste gedeelte in het IJ en het
Wijkermeer of door de weinig bewoonde duinstreek werd aangelegd, is slechts
een belangrijke verbinding voor het gewone verkeer doorsneden, n. 1. de Rijksstraatweg van Haarlem naar Alkmaar, nabij de kom der gemeente Velsen.
Op dit punt werd een draaibrug over het kanaal gebouwd.
Voorts is nog op een tweede punt een overgang voor het gewone ver¬
keer gemaakt, n. 1. beoosten zijkanaal C, op welk punt een kabelpontveer over
het kanaal is aangelegd, waardoor een verbinding werd verkregen van Haarlem
over Spaarndam met Assendelft en de Zaanstreek.
Verder werd een vaste brug over zijkanaal B, een draaibrug over
zijkanaal C en een pontveer over zijkanaal F gemaakt, waardoor een doorgaande verbinding langs de zuidzijde van het Noordzeekanaal tot stand is
gekomen.
De draaibrug te Velsen, die den 20^" Maart 1872 voor het publiek
verkeer werd opengesteld, was een gelijkarmige draaibrug, die een hoek van
71° met de kanaalas maakte en waarvan een der openingen in die as was
gelegen; een derde opening was door een vaste brug overspannen (fig. 40).
De doorvaartopening in de as van het kanaal had een wijdte van 19,50 M.
tusschen de remmingwerken gemeten. De draaipijler en de steunpijler zijn in
den droge gebouwd en samengesteld uit metselwerk, gefundeerd op tusschen
damwanden gestampt beton, waarvan de onderkant op 9 M. ^ N. A. P. was
gelegen. De gemetselde landhoofden kwamen op beton te rusten, waarvan de
onderkant op 1 M.
N. A. P. werd aangelegd. Het bovendek der brug verkreeg
een breedte van 4,20 M.
De totale kosten van deze in het belang van het landverkeer gemaakte
werken hebben met inbegrip van de op verschillende plaatsen gemaakte ver-

—

80

—

Sttuctfie

Oj-i

tjz/e ouic zeal

Sc/telli7i<^tooii de

-/SS5.

iferrjtjty wiarejeti t

%rli-

Schaal i :

5000.

Velser Voetbrug.
...

\i
r-J:

Fig. 40^’ schaal i : 2000.

—

81

40^

schaal i : 4000.

/"f Cf

f ^ g-

*Sj>oo2-trec/l>i-ncr aaji c/e //e?7i.

/t'y.

-

fS/'>007-tt>e^&i-ttrj fe

Pe/'pcx't^.

ScJiaal 1:1250.

f'tr/

Aa^

❖/ -

^ittiatie

Silnahe o,3uo7 wec//u-,tc/ ^i/oe,’.

opooi-ct-ec/in-tJC/ ctcot c/e //e

■ketucicz^-

Schaal i: 6250.

—

84

hardingen op de kruin der kanaaldijken en van een straatweg van Velsen naar
IJmuiden / 715,000.— bedragen. Daaronder is ongeveer / 100,000.— begrepen
voor de draaibrug te Velsen zonder de remmingwerken.
Spoorwegbruggen.

Ten behoeve van bet spoorwegverkeer werd het Noordzeekanaal op twee
plaatsen overbrugd: nabij Velsen voor den spoorweg van Haarlem naar Uitgeest
en ten- westen van de Voorzaan voor den Noordhollandschen Staatsspoorweg
van Amsterdam naar Nieuwediep.
In 1865 was aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij concessie
verleend voor den aanleg van den Spoorweg van Haarlem naar Uitgeest, waarbij
bepaald werd, dat de overbrugging van het Noordzeekanaal door de Spoorweg¬
maatschappij zou worden bekostigd. Den U" Mei 1867 werd deze spoorweg
geopend; de werken van het Noordzeekanaal waren toen echter nog niet zoover
gevorderd dat de brug reeds noodzakelijk was, en tot 15 Augustus 1872 werd
de spoorweg over een dam door het kanaal gevoerd, terwiji inmiddels de brug
in aanbouw was. Op laatstgenoemden datum kon de spoorwegbrug in gebruik
worden genomen. Zij was een gelijkarmige draaibrug voor dubbel spoor met
een der openingen in de as van het kanaal, welke opening een vrije doorvaartwijdte had tusschen de remmingwerken van 19,23 M.; een derde opening was
door een vaste brug overspannen. De draaipijler en de steunpijler bestonden
uit ijzeren mantels gevuld met beton en metselwerk, met den onderkant op
12,50 M.
N. A. P.; het zuidelijk landhoofd was op beton, het noordelijk
landhoofd op een paalfundeering geplaatst (fig. 41).
De kosten van deze brug, waaronder niet begrepen is het graven van
den fundeeringsput, welk werk door de Kanaalmaatschappij werd verricht en
bekostigd, hebben ongeveer / 230,000.— bedragen.
De spoorwegbrug bij de Voorzaan, de zoogenaamde Hembrug, werd
gebouwd door en voor rekening van den Staat. Zij was een gelijkarmige
draaibrug voor dubbel spoor, waarvan de draaipijler in de as van het kanaal
was gelegen, en beide openingen (tusschen de remmingwerken gemeten respectievelijk 19,50 M. en 19,15 M. wijd) voor de scheepvaart geschikt waren.
Bovendien was aan weerszijden een opening door een vaste brug overspannen.
Bij den bouw van de pijlers dezer brug, welke zouden bestaan uit gegoten
ijzeren mantels, gevuld met beton en metselwerk, met den onderkant op
12,50 M.
N. A. P., werden eenige moeilijkheden ondervonden. Toen in Sep¬
tember 1870 de mantels der steunpijlers, waarvan de horizontale afmetingen
waren 12 M. bij 4,30 M., door uitbaggeren van binnen, tot 8, respectievelijk
9 M.
N. A. P. gezonken waren, bleken de onderkanten der langszijden van
0,50 tot 1 M. naar elkander toe te zijn gebogen. Hierdoor was verder inzinken
voor den winter onmogelijk, en moest het werk worden gestaakt, waarna de
mantels bij stormweder in Maart 1871 doorbraken, en moesten opgeruimd
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worden. Daarna zijn versterkte mantels gebruikt en is de ellipsvormige mantel
van den draaipijler, die nog niet gezonken was, door een cirkelvormigen
mantel vervangen. De pijlers werden slechts tot 11 M. -h- N. A. P. gezonken,
omdat op die diepte zeer vast zand werd gevonden.
De kosten van de brug met de wachterswoning, remmingwerken enz.
hebben ongeveer / 600,000.— bedragen.
De spoorweg van de Hembrug tot Amsterdam, de scheiding tusschen
den Grooten IJpoIder en den Amsterdammerpolder vormende, is aangelegd
toen deze polders nog niet waren drooggemaakt.
Het spoorwegverkeer tusschen Amsterdam en Zaandam werd op 15 Mei
1878 geopend.
Kosten van het Noordzeekanaal.

De uitvoering van alle werken voor en in verband met den aanleg van
het Noordzeekanaal heeft, de kosten voor onteigening, technisch- en administratief
beheer en renteverlies buiten rekening gelaten, tot het tijdstip van de geheele
voltooiing in 1883 gekost / 37,225,000.—.
Dit bedrag is over de verschillende werken als volgt te verdeelen:
Havenhoofden. / 12,040,000.—
Baggerwerk in de haven. „ 4,540,000.—
310,000.Lichttorens en lichten op de hoofden „
Havenwerken . . . _ / 16,890,000.Hoofdkanaal en zijkanalen . . . .
Noordzeesluizen.
Droogmakerijen.
Werken ter voorziening in het gewone
verkeer.
Kanaalwerken . . .
Werken ten oosten van Amsterdam
Spoorwegbruggen.

/ 10,650,000.—
„ 1,530,000.—
„ 2,265,000.—
„
715,000.—
_

„ 15,160,000.

.„
.„
Totaal .

.

4,345,000.
830,000.

. / 37,225,000.—

De hier genoemde werken zijn niet uitsluitend die, waarvoor in 1861/1863
concessie werd verleend. Er zijn tevens onder begrepen de uitbreidingswerken, in 1875 met Amsterdam overeengekomen, en de overige verbeteringen
en versterkingen, welke gedeeltelijk door de Kanaalmaatschappij, gedeeltelijk
door den Staat zijn bekostigd. Dit in aanmerking nemende, is de volgende
verdeeling der uitgaven te maken:
-
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\a.

Werken, voorzien in de concessie van 1861/1863, betaald door de Kanaalschappij./ 29,072,000.—
Hiervan is / 23,462,370.—, waaronder / 3,624,500.—
in aandeelen, uitbetaald aan de firma Lee & Son, het
overige aan andere aannemers.

\b.

Onderhoud en exploitatie der werken tot aan de openstelling van het kanaal in 1876 en onderhoud en
exploitatie der droogmakerijen tot aan den verkoop
der gronden, betaald door de Kanaalmaatschappij . .

„

1,080,000.—

Dit bedrag is te verdeelen als volgt:
Onderhoud en exploitatie van het
stoomgemaal te Schellingwoude . . /
240,000. —
Onderhoud en exploitatie der sluizen „ . 335,000.—
„
„
„
» droog¬
makerijen ..

Ilfl.

\\b.

Ill.

505,000.—
Werken niet voorzien in de concessie, betaald door
den Staat.. 3,940,000.
waaronder / 3,340,000.— voor de golfbrekers, het
overige voor verdieping van het kanaal.
Werken, niet voorzien in de concessie, betaald door
de Kanaalmaatschappij.. 2,030,000.—
waaronder / 630,000.— voor uitbreiding der sluiswerken
te Schellingwoude, / 544,000.— voor verhooging der
havenhoofden en voor den aanleg van werkspoorwegen
op de hoofden, het overige voor verdieping en verbreeding van kanaal en haven.
Bljkomende werken.
Lichttorens, betaald door den Staat (Departement van
Marine)...
273,000.
Spoorwegbrug te Velsen, betaald door de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij..
230,000.
Spoorwegbrug aan de Hem, betaald door den Staat . „
600,000.
/ 37,225,000.—

Gedurende het beheer der kanaalmaatschappij zijn behalve de gelden,
welke rechtstreeks voor den aanleg der werken werden besteed, nog uitgegeven
de volgende bedragen:
I. Aan kosten van oprichting en administratief beheer . / 1,298,000.—
II. Technisch beheer.. 1.600,000.
111. Aan onteigeningen, schadevergoedingen en delimitatiekosten.. 1,055,000.
IV. Aan rentebetaling, verlies op- en kosten van leeningen „ 9,281,500.—
/ 13,234,500.—
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Telt men dit bedrag op bij de kosten der werken, dan verkrijgt men
voor de kosten van het Noordzeekanaal een totaal bedrag van / 50,459,500.—
Onder dit totaal bedrag zijn niet begrepen de kosten der werken, die tegen
genot van het zand ten laste van den aanleg van Staatsspoorwegen kwamen.
In verband met de finantieele regeling bij de overdracht van het bedrijf
met alle rechten en verplichtingen aan den Staat, bij de wet van 19 December
1882 (Staatsblad No. 231), is het totaal bedrag van de kosten van het Noord¬
zeekanaal als volgt gevonden:
I.

Door den Staat is betaald:
a. Als voorschot, uitsluitend voor de
werken./
b. voor werken, niet voorzien in de
concessie.„
c. voor de beide vuurtorens te
IJmuiden . . . '.„
d. voor aflossing en rente van obligaties en voor dividend en inkoop
van aandeelen.„
e. als gevolg van de overdracht van
het bedrijf in 1882:
directe waarde van de uitkeering aan
aandeelhouders.„
bedrag, waarmede de schulden de
baten overtroffen, waaronder het
restant der obligatieleening. . . . „

2,500,000.—
3,940,000.—
273,000.—

7,966,000.—

3,786,500.—

5,424,500.—
/ 23,890,000.—

Door Amsterdam is betaald:
Twee subsidies elk van / 3,000,000.—, benevens de
rente gedurende 3 maanden. „ ■ 6,072,500.—
III. Door de aandeelhouders der Kanaalmaatschappij is op
hunne aandeelen verloren. „ 4,105,000.—
IV. De drooggemaakte gronden hebben bij verkoop
opgebracht . • . „ 14,168,000.—
V. Aan diverse baten is ontvangen. „ 1,124,000.—
waaronder voor opbrengst koolzaadveilingen./
431,000.—
voor verkoop van zand aan den dienst
der Staatsspoorwegen.„
250,000.—
van koopers van gronden voor vervroegde inbezitneming, van huren,
opstalrecht enz.„
187,000.—
Over te brengen . . . / 49,359,500,—
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VI.

VII.

Overgebracht . . . / 49,359,500.—
Opbrengst der kanaalgelden gedurende de jaren 1876—
1882, verminderd met de kosten der exploitatie en van
het onderhoud der reeds voltooide werken gedurende
die jaren..
270,000.—
Spoorwegbrug te Velsen, betaald door de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij.„
230,000.—
Spoorwegbrug aan de Hem, betaald door den Staat
(aanleg van spoorwegen).
600,000.—
50,459,500.—
■

„

~^f

-
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Verbeteringen van het Noordzeekanaal
in de jaren 1883—1907.

S

OVERZICHT.

ADAT in 1883 de verdieping van het kanaal tot 8,20 M. ^ N. A. P.
gereed was gekoinen, waren de verbeteringen, bedoeld bij de in
1875 met Amsterdam gesloten overeenkomst, voltooid. Niettegenstaande deze verbeteringen en de overige wijzigingen, die in het
belang der scheepvaart gedurende den aanleg in het oorspronkelijk ontwerp waren aangebracht, waren de afmetingen van het kanaal en van
de kunstwerken reeds spoedig niet meer in overeenstemming met de eischen
der groote vaart. Bovendien werd de scheepvaart belemmerd door de op het
kanaal geheven rechten.
Dit laatste bezwaar leidde tot onderhandelingen tusschen de Regeering
en de gemeentebesturen van Amsterdam, Zaandam en Westzaan, waarvan het
resultaat was, dat bij de wet van 28 Juni 1890 {Staatsblad No. 96) met ingang
van 1 Juli 1890 de van Staatswege geheven kanaal- en havengelden-voor de
vaart van en naar die gemeenten werden afgeschaft. Door Amsterdam werd
aan den Staat een som van / 2,500,000.— uitbetaald, waarvoor ook het aan
den Staat toebehoorende Entrepotdok te Amsterdam aan die gemeente overging
onder bepaling dat, indien voor 1 Januari 1900 geen nieuw handelsentrepot
gesticht was, de Staat het oude dok voor de som van f 1,500,000 zou kunnen
terugkoopen. Het eerstgenoemde bedrag kon dus geacht worden met omstreeks een
millioen gulden te overtreffen de waarde, welke de terreinen en de gebouwen
van het Entrepotdok, indien zij aan hunne bestemming onttrokken werden,
bezaten. De gemeente Zaandam keerde een som van / 98,000.— aan den Staat
uit, de gemeente Westzaan betaalde / 2,000.—. De kanaal- en havengelden
voor de vaart naar en van andere gemeenten werden afgeschaft bij de wet van
23 Juni 1893 (Staatsblad No. 110); hierdoor verkreeg de Staat de bevoegdheid,
het nog aan de Amsterdamsche kanaalmaatschappij verschuldigde deel der
uitkeeringen, gekapitaliseerd tegen den rentevoet van 4 %, af te koopen.
De bruto opbrengst der kanaalrechten was van 1 Januari 1881—1 Juli 1890
/ 2,443,026.—; na 1 Juli 1890 was door den Staat in driemaandelijksche
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uitkeeringen betaald / 550,000.—; de afkoop van het resteerende deel was
/ 2,318,762.—.
De te geringe afmetingen van het kanaal en van de kunstwerken gaven
aanleiding tot een reeks van verbeteringen, waarmede in 1887 werd begonnen
en die beeindigd werden in 1907 met de voltooiing der werken, voorzien in
de wet van 24 Juli 1899 {Staatsblad No. 195).
Het eerst werd de behoefte gevoeld aan den bouw eener nieuwe schutsluis
te IJmuiden, daar de afmetingen van de bestaande groote schutsluis aldaar,
en in het bijzonder de schutkolklengte, onvoldoende bleken te zijn. Die lengte
toch bedroeg 119 M., terwijl schepen van 150 M. lengte reeds kort na de
openstelling van het kanaal niet meer tot de zeldzaamheden behoorden. Het
langste stoomschip der Maatschappij „Nederland”, de „Prinses Amalia”, had
toen een lengte van 116,74 M. en moest met de grootste omzichtigheid worden
geschut; enkele malen werd een langer schip tusschen de buitenvloed- en de
binnenebdeuren geschut, wat intusschen uit den aard der zaak slechts bij
nagenoeg gelijken binnen- en buitenwaterstand kon plaats hebben, en waardoor
de schutlengte slechts met 5 M. kon worden vergroot. Bij uitzondering zijn
ook schepen van grootere lengte met geopende deuren doorgelaten.
De wijdte van de groote schutsluis (18 M.) en ook de wijdte der
bruggen (ruim 19 M.), was aanvankelijk nog voldoende; de groote transatlantische booten hadden toen een breedte van 15 tot 17 M. Slechts voor de grootste
raderbooten, b.v. voor die der Maatschappij „Zeeland”, welke over de raderkast
gemeten 20 M. breed waren, was de wijdte van sluizen en bruggen ontoereikend.
Ook de slagdrempeldiepte der groote schutsluis (8 M. ^ N. A. P.) en de diepte
van het kanaal (8,20 M. ^ N. A. P.) en van de haven (8,50 M.
N. A. P.)
konden toen nog voldoende genoemd worden.
Een andere reden, die voor den bouw eener nieuwe sluis pleitte, was
hierin gelegen, dat met de bestaande sluizen te IJmuiden bij spuiing niet
geschut kon worden.
Reeds in 1885 werd een voorloopig ontwerp voor eene nieuwe schutsluis
te IJmuiden opgemaakt, volgens welk plan de schutkolklengte van die sluis
205 M., de wijdte 25 M. zou bedragen, en de slagdrempels op 8,50 M.
N. A. P. zouden worden gelegd.
Bij de wet van 31 Mei 1887 {Staatsblad No. 98) werd het algemeen
nut van de onteigening ten behoeve dezer sluis uitgesproken en hiermede tot
den bouw besloten. Bij dezelfde wet werd ook van algemeen nut verklaard
de onteigening voor den aanleg eener visschershaven te IJmuiden; de last, die
de doorgaande scheepvaart ondervond van het steeds toenemend aantal visschersvaartuigen, welke buiten de Noordzeesluizen ligplaats zochten, deden het
gewenscht voorkomen een afzonderlijke haven voor die vaartuigen te maken.
Bij de nadere uitwerking der plannen voor de schutsluis werd besloten
de schutkolklengte te vermeerderen tot 225 M., de diepte van den buitenslagdrempel tot 9 M. h- N. A. P. en die van de binnen- en middenslagdrempels tot
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9,30 M.
N. A. P., terwijl ten slotte in verband met de aanneming eener motie
van den beer Tak van Poortvliet in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
in December 1889 bepaald -werd, dat de slagdrempeldiepte op 10 M. -4- N. A. P.
zou worden gebracht.
Tegelijk met den bouw der schutsluis werd ook de verdere verruiming
van het kanaalprofiel en de verdieping. der haven ter hand genomen. In 1887
was reeds in de bocht van Buitenhuizen het kanaal in den bodem tot 32 M.
verbreed. Op last der Regeering werd een werkplan opgemaakt, dat beoogde
de verdere verbeteringen, naarmate de behoefte zich deed gevoelen, uit te
voeren tot het kanaal met zijn kunstwerken en de haven op de afmetingen
zouden zijn gebracht, geschikt voor de grootste schepen, die door de nieuwe
sluis te IJmuiden konden geschut worden. Met de uitvoering van dit werkplan
werd begonnen door de verdieping van het kanaal over zijn voile lengte tot
9 M.
N. A. P. en van de haven en het buitenkanaal tot 9,50 M.
N. A. P.
Daarna zou verwijding van de straatwegbrug te Velsen en verbreeding van het
kanaal aan de orde komen.
In 1896 was de nieuwe schutsluis met de toeleidende kanalen gereed
en waren ook kanaal en haven op de bovengenoemde diepten gebracht.
Behalve deze werken aan het eigenlijke Noordzeekanaal waren in dezen
tijd ook enkele verbeteringen aan de werken te Schellingwoude tot stand gekomen.
In 1891 —1895 werd in verband met den aanleg van het Merwedekanaal,
waardoor Amstelland uitwatering op het Noordzeekanaal verkreeg, een nieuw
stoomgemaal te Schellingwoude gebouwd. Verder werd in 1889—1893 om de
verondieping van het vaarwater buiten de Oranjesluizen tegen te gaan een
leidam langs de vaargeul gemaakt, en werd in 1893—1895 door den aanleg
van een tweeden dam aldaar een bergplaats voor baggerspecie gevormd.
Intusschen waren reeds tijdens den bouw der nieuwe sluis te IJmuiden
de bezwaren, verbonden aan de beperkte doorvaartwijdte der bruggen over het
Noordzeekanaal, tengevolge van de grootere afmetingen der schepen zeer
toegenomen en had zich ook de behoefte aan verbreeding van het kanaal
sterker doen gevoelen.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam vond hierin
aanleiding om in overleg met het Gemeentebestuur een Commissie in te stellen,
welke belast werd met het onderzoek naar de maatregelen tot verbetering van
het Noordzeekanaal. In juli 1894 werd deze Commissie onder Voorzitterschap
van den heer Tak van Poortvliet benoemd; in October 1895 bracht zij
verslag uit.
Zij stelde in dat verslag voor, het kanaal over de voile breedte voor
dubbel scheepsspoor geschikt te maken; de bodembreedte zou daartoe 50 M.,
de diepte 10 M. N. A. P. moeten bedragen, de beloopen 3 a4: 1 moeten zijn.
De meerderheid der Commissie wilde de spoorwegbrug te Velsen door een
stoomveer vervangen; een minderheid gaf de voorkeur aan een pont a transbordeur, geschikt voor het overbrengen van enkele spoorwagens. Ook voor de
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straatwegbrug te Velsen wilde de Commissie een stoomveer in de plaats stelleii.
De Hembrug zou zijn te vervangen door een draaibrug met een doorvaartopening van 60 M., terwijl de onderkant dezer brug in het belang der kleine
vaart. op minstens 6,50 M. + N. A. P. zou moeten liggen. De Commissie raamde
de totale kosten der verbetering op / 6,700,000.—. Evenals naar het van
Regeeringswege opgemaakte werkplan behoorde naar het oordeel der Commissie
de wijziging van den kanaalovergang voor gewoon verkeer te Velsen en de
verbreeding van het kanaal in de eerste plaats ter hand te worden genomen.
Bij de Staatsbegrooting voor 1897 werden door de Regeering gelden
aangevraagd voor de verbreeding van het kanaal en werd een eerste post voorgesteld voor de opruiming van de draaibrug in den straatweg te Velsen.
De Staten-Generaal stonden de gelden, voor de kanaalverbreeding aan¬
gevraagd, toe, tengevolge waarvan in 1897 en 1898 het kanaal gebracht werd
op een bodembreedte van minstens 32 M., ter diepte van 9 M. N. A. P. De
voor wijziging van den kanaalovergang te Velsen uitgetrokken post werd op
voorstel van de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer teruggenomen, met de bedoeling, dat later daaromtrent een meer bepaald voorstel
zou worden gedaan.
In October 1898 diende daarop de Regeering een wetsontwerp tot
verbetering van het Noordzeekanaal in, waarin werd bepaald, dat voor rekening
van den Staat zouden worden uitgevoerd de werken, noodig om het Noordzee¬
kanaal geschikt te maken om veilig te worden bevaren door de grootste
schepen, die door de nieuwe sluis te IJmuiden kunnen worden geschut. De
verbetering, waartoe bij de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad No. 195) werd
besloten, omvatte:
1°. de verdieping van de vaargeul in de buitenhaven en het buitenkanaal
te IJmuiden tot 10,50 M.
N. A. P.;
2°. de verruiming van het kanaalprofiel tot een bodembreedte van 50 M.
in de rechte gedeelten, toenemend tot 60 M. in de bochten, en een diepte van
10,30 M.
N. A. P., met wederzijdsche beloopen van 3:1;
3°. de vervanging van de draaibrug in den Rijksstraatweg te Velsen
door een stoompontveer;
4°. de vervanging van de spoorwegbruggen te Velsen en aan de Hem
door nieuwe draaibruggen met een enkele doorvaartopening in de as van het
kanaal, wijd 55 M.
De kosten der gezamenlijke werken, voor de uitvoering waarvan een
tijdvak van 10 jaren noodig werd geoordeeld, waren begroot op / 7,500,000.—.
De gemeente Amsterdam verbond zich om in de uitgaven, binnen 10
jaren na de bekrachtiging der wet door het Rijk te besteden, voor 10 pCt.
bij te dragen.
Bepaald werd, dat de bouw der nieuwe spoorwegbruggen door de zorg
der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij voor Rijksrekening zou plaats
hebben en de overige werken door den Rijkswaterstaat zouden worden uitgevoerd.
--
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De onderkant der spoorwegbruggen was aanvankelijk op 6,50 M. + N. A. P.
bepaald. Die van de brug te Velsen werd bij de uitvoering om redenen van
strategischen aard tot 6 M. + N. A. P. teruggebracht.
In verband met in Juni 1902 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
gehouden discussies werd door de Regeering een Commissie benoemd om
een onderzoek in te stellen naar de voordeelen voor de scheepvaart, die een
verhooging der vrije doorvaarthoogte van de nieuwe Hembrug tot 11 M. zou
medebrengen. De Commissie raadde tot verhooging van de brug over te gaan;
bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1903 werd door de Regeering
bet maken van een hooge brug voorgesteld, welk voorstel door de StatenGeneraal werd aangenomen. De raming der geheele verbetering werd in verband
hiermede met /1,500,000.— vermeerderd, en op /9,000,000.— gebracht.
Terwijl in de jaren 1900—1903 gemiddeld + / 750,000.— per jaar
voor de verbeteringswerken werd uitgetrokken, is bij de wet van 4 Februari 1904
{Staatsblad No. 34) het bedrag voor 1904 verhoogd tot / 1,500,000.— en is
sedert jaarlijks / 1,500,000.— op de begrooting gebracht, waardoor de werken
binnen den 10-jarigen termijn gereed konden komen.
Het laatste werk bestond in het opruimen der oude Hembrug, wat in
1907 geschiedde. De spoorwegbrug te Velsen werd reeds in 1904, de draaibrug in den Rijksstraatweg in het voorjaar van 1906 opgeruimd.
In 1907 is, ter aanvulling van de volgens de wet van 24 Juli 1899
{Staatsblad No. 195) uitgevoerde verbeteringswerken, een electrische verlichting
langs de oevers van het Noordzeekanaal aangebracht.

Beschrijving der verscliillende sedert 1883 uitgevoerde
verbeteringswerken.
Nieuwe schutsluis te IJniuiden.
In het plan der schutsluis, in 1885 opgemaakt, was, zooals gezegd is,
de lengte op 205 M., de wijdte op 25 M., de slagdrempeldiepte op 8,50 M.
-4- N. A. P. bepaald. De sluis zou op een betonfundeering komen te rusten, de
as zou 150 M. ten noorden van de bestaande kanaalas, het buitenfront 185 M.
meer binnenwaarts dan dat van de oude Noordzeesluizen zijn gelegen. Toeleidingskanalen zouden de sluis met het binnen- en buitenkanaal verbinden. De kosten
van dit ontwerp waren op / 3,500,000.— geraamd.
Bij de uitwerking der sluisplannen na het tot stand komen der onteigeningswet werd intusschen een andere fundeeringswijze noodzakelijk geacht.
Het snelle opwellen van water en zand in de boorbuizen bij de uitgevoerde
grondboringen had in verband met de omstandigheid, dat de sluis op betrekkelijk
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korten afstand van het bestaande kanaal zou worden gebouwd, de vrees doen
ontstaan, dat het werk in den droge niet uitvoerbaar zou zijn en gaf aanleiding
tot het maken van een nieuw ontwerp, waarbij de sluishoofden pneumatisch
zouden gefundeerd worden en bovendien de as 30 M. meer naar het noorden
(derhalve 180 M. ten noorden van de as der bestaande groote sluis) was
verplaatst. Tengevolge van deze verplaatsing van de as werd, om een behoorlijken
toegang van uit het buitenkanaal te verkrijgen, het buitenfront der sluis 265 M.
meer binnenwaarts (dus 450 M. oostelijk van dat der bestaande sluizen) ontworpen.
De sluisput zou gedeeltelijk met behulp van excavateurs worden ontgraven,
gedeeltelijk worden uitgebaggerd, en zou tot 3,30 M. h- N. A. P. worden afgemalen.
Elk der sluishoofden zou volgens dit ontwerp op vijf caissons gefundeerd
worden; de schutkolkmuren zouden beneden 3,30 M. h- N. A. P. samengesteld
worden uit betonblokken, die door duikers zouden worden gesteld. De schutkolklengte was vergroot tot 225 M., de slagdrempeldiepte van het buitenhoofd
was op 9 M.
N. A. P., die van de beide andere hoofden op 9,30 M. -h
N. A. P. gebracht.
Gedurende de uitwerking van dit ontwerp was reeds aan het graven
van den sluisput en van de toeleidingskanalen begonnen.
In 1887 had men aan particulieren vergunning verleend tot het kosteloos
weggraven van zand. Tot het einde van 1890 werden op deze wijze ongeveer
1,380,000 M^. uit het profiel verwijderd. In 1888 kon het graven en baggeren
van den sluisput en van een hulpkanaal, met een diepte van 4 M.
N. A. P.,
ter plaatse van het binnentoeleidingskanaal aanbesteed worden; de volgens
deze aanbesteding verwijderde hoeveelheid zand, welke in 1888—1891 naar het
Noordzeestrand op minstens 830 M. ten noorden van de haven werd vervoerd,
is op 1,478,000 M^., in het profiel gemeten, te stellen. Bovendien is in de jaren
1889—1892 ruim 800,000 M^. zand uit de toeleidingskanalen en gedeeltelijk uit
den sluisput verwijderd om gebruikt te worden voor den bouw van de forten
der stelling van Amsterdam, terwijl 58,000 M^. werden weggehaald ten behoeve
van de fundeering van het nieuwe stoomgemaal te Schellingwoude.
Voorts waren in 1888—1889 6030 M^. betonblokken gemaakt, bestemd
voor de gedeelten der schutkolkmuren, die beneden 3,30 M.
N. A. P. zouden
komen te liggen.
Het bleek intusschen, dat bij de ontgraving van den sluisput veel minder
waterbezwaar werd ondervonden dan waarop aanvankelijk was gerekend, zoodat
men besloot het baggeren zoo lang mogelijk uit te stellen en de ontgraving
voort te zetten, teneinde met zekerheid na te gaan tot welk peil de afmaling
zonder bezwaar zou kunnen plaats hebben.
De aanbesteding van het maken der pneumatische fundeering werd
uitgesteld, toen in verband met de in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
in December 1889 aangenomen motie besloten was de slagdrempeldiepte te
verlagen tot minstens 10 M. ^ N. A. P., wat een wijziging van het ontwerp
noodzakelijk maakte.
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