Toen nu de put tot 7,50 M.
N. A. P. en aan de noordzijde zelfs tot
11 M.
N. A. P. was uitgegraven zonder dat de drooghouding moeilijkheden
opleverde, kon men in 1890 het besluit nemen om van de pneumatische fun¬
deering af te zien en tot een gewone betonfundeering over te gaan.
Het in 1890 gemaakte ontwerp, dat tot uitvoering is gekomen, is in
fig. 43 voorgesteld.
Het maken der betonfundeering geschiedde tusschen October 1890 en
November 1891. De fundeering bestaat uit een 2,50 M. dikke betonlaag, met
den onderkant op 13,80 M.
N. A. P., gestort tusschen damwanden, die met
de punt tot 16 M.
N. A. P. zijn ingedreven. Voor elk sluishoofd en elken
schutkolkmuur werd een afgesloten vak gevormd, dat daarna met behulp van
een emmermolen en een zandzuiger verdiept werd tot 13,80 M.
N. A. P. Het
beton voor de fundeering, waarvan de geheele hoeveelheid ongeveer 25,000 M^.
bedroeg, is door middel van houten kokers onder water gestort in twee lagen;
voor de sluishoofden werden deze kokers over een drijvende stelling, voor de
schutkolkmuren over gewapende balken bewogen; de stortingen voor de beide
lagen volgden zoo snel mogelijk op elkander. De beton was samengesteld uit
6 deelen hydraulische kalk, 5 deelen rivierzand, 7 deelen tras en 17 deelen
puin, en is onder bedekking van een 2 M. dikke zandlaag in den winter van
1891—1892 verhard. Na het verwijderen van water en zand bleek het, dat een
drietal wellen op de plaatsen, waar indertijd boringen waren geschied, een
uitweg hadden gevonden. Het water dezer wellen werd gedurende den opbouw
der sluis opgevangen in gegoten ijzeren buizen, die in de betonfundeering
waterdicht werden bevestigd; bij twee der wellen geschiedde deze bevestiging
in een werkkamer met behulp van samengeperste lucht.
De muren der sluishoofden bestaan uit metselwerk van hardgrauw in
sterke tras, bekleed met klinkers in sterke tras; voor de slagstijlen en slagdrempels
is hardsteen, voor de dekzerken Noorsch graniet gebezigd.
Het aanbrengen van de vloeren en slagdrempels op de betonfundeering
zou volgens het ontwerp eerst geschieden, nadat de muren tot de voile hoogte
opgemetseld waren en het geheele werk daardoor zijn definitieve zetting had
verkregen. In afwachting eener beslissing omtrent den aard der beweegkracht
voor de deuren konden echter de sluishoofden, waarin de bewegingsinrichtingen
zouden worden aangebracht, niet geheel voltooid worden. Om de volledige
zetting der fundeering te verkrijgen werd toen de ontbrekende hoogte der
muren met losse metselsteenen opgezet, waarna de vloeren van klinkers in
portlandcementmortel en de slagdrempels van hardsteen werden aangebracht.
De schutkolkmuren zijn samengesteld uit metselwerk van hardgrauw, tot
de hoogte van 3,10 M.
N. A. P. bekleed met klinkers en daar boven met
basalt, alles in sterke trasmortel.
Tusschen de schutkolkmuren werden op afstanden van 6,50 M. doorgaande balken van beton ter hoogte van 1,20 M. en ter breedte van 1,85 M.
aangebracht; voor het overige werd de bodem van de schutkolk bezet met de
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reeds gemaakte 0,98 M. hooge betonblokken, welke bij het eerste ontwerp voor
de schutkolkmuren bestemd waren. Op de aldus gevormde bekleeding van
den bodem der schutkolk werd vervolgens een vloer van klinkers in portlandcementmortel gemetseld.
Na de voltooiing van de metselwerken en de bodembekleeding is in
den aanvang van 1895 de sluisput tot de hoogte van ongeveer N. A. P. met
grond- en welwater gevuld, waarvoor ongeveer vier maanden tijds noodig
waren; de afvoerbuizen der wellen zijn tijdens de rijzing van het water telkens
verlengd. De wellen zwegen, toen het water in de buizen tot ongeveer 0,70 M.
+ N. A. P. was gekomen en zijn toen met cement gevuld, waar na de ijzeren
buizen afgekoppeld en op 15 a 20 cM. beneden den drempel met een ijzeren
plaat afgesloten werden.
Over de voile lengte der sluis loopen door de sluishoofden en schut¬
kolkmuren riolen van 2 M. wijdte en 3 M. hoogte, elk door elf zijriolen met de
schutkolk in verbinding staande en in elk sluishoofd met twee schuiven afgesloten.
Alle sluisdeuren zijn vervaardigd van ijzer, de rioolschuiven van groenharthouten regelwerk met ijzer bekleed. In fig. 44 is een aanzicht en een
doorsnede over een der deuren gegeven.
In 1893 werden ontwerpen met prijsopgaaf gevraagd voor de beweging
der sluisdeuren, schuiven en kaapstanden. Van de dertien ingekomen plannen
werden toen twee voor electrische en twee voor hydraulische beweging
aangekocht.
Nadat aan de firma Gebroeders Fioee te Haarlem en het electrotechnisch
bureau P. H. Vermeulen & Co. te Amsterdam was toegestaan voor hunne
rekening proeven te nemen omtrent de benoodigde electrische kracht voor het
openen der deuren en vervolgens door deze firma’s een proefinstallatie was
gemaakt voor de beweging van de vloeddeuren van het middensluishoofd met
bijbehoorende rioolschuiven en twee kaapstanders, werd ten slotte in 1897 het
maken eener definitieve electrische installatie aan de Haarlemsche MachineFABRiEK VOORHEEN Qebroeders Fiqee opgedragen, waarbij ook voor de overige
deuren en schuiven, die te voren door middel van op de sluismuren geplaatste
handlieren en kettingen waren bewogen, electrische bewegingswerktuigen
werden geleverd. De nog op te stellen tien kaapstanden werden, omdat de
electrisch bewogen kaapstanden minder goed hadden voldaan, slechts voor
handkracht ingericht. Een electrisch kracht-station, dat tevens voor de verlichting
van de sluizen en later ook voor de verlichting der visschershaven werd
bestemd, werd nabij de sluizen gebouwd.
In fig. 43/ is de bewegingsinrichting der deuren voorgesteld. De beweging
geschiedt door middel van een duwpers, die scharnierend zoowel aan de deur
als aan een duwperswagen is verbonden, welke duwperswagen door kettingen
zonder eind been en weer wordt bewogen in de kelders, die in- en achter de
sluishoofden zijn gebouwd.
Intusschen was in 1894 de sluis zoover gereed gekomen, dat met het
100
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afwerken der sluisplateaux, het maken van bijkomende werken, als woningen
voor het sluispersoneel, wachthuisjes, enz. en met het voltooien der toeleidingskanalen en het plaatsen van remstoelen kon worden begonnen. Het binnentoeleidingskanaal, dat een lengte van ruim 1450 M. verkreeg, werd aangelegd
met een bodembreedte van 53 M., een diepte van 9,10 M.
N. A. P. en
beloopen van 4 : 1 ; de boorden werden met basaltglooiing verdedigd. (fig. 47
en 490). De bochten van de kanaalas verkregen stralen van 2000 M. Het
buitentoeleidingskanaal ter lengte van ruim 1320 M. verkreeg een bodembreedte
van 47,70 M., een diepte van 9.60 M.
N. A. P. en beloopen van 3‘/2 '• 1»
terwijl de boorden met basaltglooiing werden verdedigd tot 2,40 M. + N. A. P.
(fig. 45 en 496). De dichtst nabij de sluizen gelegen bocht der kanaalas
verkreeg een straal van 1250 M., de andere bocht een straal van 963 M. De
toeleidingskanalen zijn zooveel mogelijk met excavateurs gegraven, en verder
gebaggerd; het zand werd, voor zoover het niet naar Amsterdam werd
vervoerd, in de duinvalleien tusschen IJmuiden en Wijk aan Zee geborgen.
In Mei 1895 was de sluis voltooid. Tengevolge van vertraging, door het
ingebreke blijven van den aannemer bij het maken der toeleidingskanalen
ondervonden, kon eerst 12 December 1896 de sluis voor de scheepvaart
worden geopend, voorloopig slechts voor schuttingen overdag. Er was toen
een 35 M. breede geul in de toeleidingskanalen aanwezig. In 1897 waren de
toeleidingskanalen geheel voltooid. De electrische verlichting der sluis kwam
in April 1897 gereed; sedert kon de sluis ook des nachts voor de scheepvaart
gebruikt worden.
De uitgaven voor den bouw der sluis hebben in het geheel / 5,766,583.—
bedragen, welk bedrag als volgt is te verdeelen:
Grondboringen.. . .
Onteigening.
Fundeeringsput.
Betonfundeeringen.
Zandweg langs de grens der Rijksgronden .
Standpijpen voor onderzoek grondwater. .
Betonblokken.
Bouw der sluis.
Sluisdeuren en schuiven.
Bewegingsinrichtingen en verlichting, waaronder begrepen de kosten voor den bouw
der kelders voor de opstelling der bewegings¬
inrichtingen en de kosten der proefinstallatie
Dienstwoningen, magazijn en wachthuizen .
Remmingwerken en meerpalen.
Toeleidingskanalen, enz.
Toezicht..
—
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96,900.—
1,870,019.593,808.—

734,026.—
35,028.—
225,191.—
903,007.—
114,822.—

Werken ten behoeve der visscherij.
Tijdens het opmaken der plannen voor de visschershaven waren in
1886 een drietal Steigers nabij de Noordzeesluizen aan den zuidoever van het
buitenkanaal gebouwd, voornamelijk voor het aanleggen van visschersvaartuigen bestemd. Voorts werd aan de noordzijde van het buitenkanaal op de
plaats, waar het toeleidingskanaal der nieuwe sluis in het buitenkanaal zou
uitmonden, een ligplaats voor visschersvaartuigen en voor baggermaterieel
gegraven. Een vierde Steiger kwam in 1888 gereed.
De afzanding ten behoeve der visschershaven begon in 1890; de
ontgraven grond werd in hoofdzaak gebruikt voor de verbeteringswerken ten
oosten van Amsterdam en voor den aanleg van forten, behoorende tot de
stelling van Amsterdam. In 1896 kon de haven in gebruik worden genomen.
Sedert is zij belangrijk uitgebreid.
De situatie van de haven is in fig. 50 voorgesteld.
Nieuw stoomgemaal bij Schellingwoude.
Het centrifugaalpompgemaal in den afsluitdijk van Schellingwoude, bij de
oprichting berekend op een vermogen van 225 W. P. K., bleek in werkelijkheid
slechts een vermogen van 141 W. P. K. te bezitten, terwijl het bovendien zeer
duur in exploitatie was.
De hooge kosten, die de verbetering van dit gemaal zou eischen, maakten
het gewenscht tot den bouw van een nieuw stoomgemaal over te gaan, dat van
grooter vermogen zou moeten zijn dan waarop het oude gemaal oorspronkelijk
was berekend, omdat bij den aanleg van het Merwedekanaal (1882—1894)
Amstelland een rechtstreeksche afwatering op het Noordzeekanaal zou verkrijgen.
In de jaren 1891 — 1895 werd daarom ter vervanging van het oude stoomgemaal
een nieuw schepradstoomgemaal gebouwd, ten zuiden van de Oranjesluizen en
aan de binnenzijde van den afsluitdijk.
Tot vorming van een goeden grondslag werd aldaar eerst een zandstorting uitgevoerd, waarin de fundeeringsput werd ontgraven. De gebouwen,
bestaande uit een machinegebouw met ketelhuis, schoorsteen enz. in het midden,
waarnaast aan elke zijde een schepradgebouw met drie schepraderen en even
zoovele maalsluizen, werden op een paalfundeering opgetrokken. (fig. 58a—d).
De schepraderen, ter weerszijden van het machinegebouw achter de
maalsluizen aangebracht, verkregen een middellijn van 8V2 M. en een breedte
van 3 M. De tasting is 1,55 M. bij een waterstand van 0,30 M. - N. A. P. In
elke maalsluis zijn een ebdeur en twee vloeddeuren aangebracht.
De opmaling zou volgens het oorspronkelijke ontwerp kunnen geschieden
tot een buitenwaterstand van 1,20 M. + N. A. P., in verband waarmede de
keermuren tusschen de schepraderen waren aangelegd ter hoogte van
1,90 M. + N. A. P. De muren langs twee der schepraderen aan elke
zijde zijn echter in 1899 verhoogd tot 2,88 M. + N. A. P., waardoor het
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mogelijk werd met vier van de schepraderen bij hoogere buitenwaterstanden
(tot ongeveer 2,15 M. + N. A. P.) te blijven doormalen. Het stoomgemaal was
berekend op een vermogen van 300 waterpaardekrachten, waarvoor 577 1. P. K.
noodig werden geoordeeld. In werkelijkheid is het gemaal, voornamelijk bij
hooge waterstanden, van grooter vermogen gebleken. Bij een buiten-waterstand
van 1,75 M. + N. A. P. kan het stoomgemaal een vermogen ontwikkelen van
rond 900 I. P. K. of 640 W. P. K., terwijl gemiddeld 500 a 550 W. P. K. worden
ontwikkeld.
De totale kosten van het stoomgemaal hebben bedragen: / 607,523.—
en wel;
voor grondverbetering./ 76,801.—
„ de fundeering.„ 109,969.—
„ „ gebouwen.. 212,857.—
„ „ machines en ketels . . . . „ 166,195.—
„ een aanlegsteiger en steenkolen7,195.—
bergplaats..
„ toezicht en diversen (waaronder
een loopkraan, de verbouwing
van een woning enz.„ 34,506.—
Werken in het Open IJ.
Tengevolge van de afsluiting bij Schellingwoude was het vaarw'ater
buiten de Oranjesluizen aan ernstige opslibbing onderhevig.
Toen gebleken was, dat met baggeren alleen geen voldoende diepte
voor de scheepvaart kon worden onderhouden, werd besloten een leidam aan
te leggen, waarlangs men zonder veel moeite een geul zou kunnen baggeren
en onderhouden. Deze dam is in de jaren 1889—1893 gevormd en wel geheel
door zandstorting, boven laagwater met klei en een steenglooiing bekleed. Het
zand werd daartoe van de werken voor de visschershaven te IJmuiden aangevoerd. De dam verkreeg een lengte van 4300 M.; van 2000 M. tot 2500. M.
buiten den afsluitdijk was de ondergrond zoo slap, dat het zand hier tot 22 M.
in den bodem doorzakte (fig. 57c). Voor het overige ondervond men bij den
aanleg geen moeielijkheden.
Een doorsnede van den dam, waarvan de kosten totaal / 866,000.—
hebben bedragen, is in fig. 57a en b te zien.
In 1893 werd begonnen met den aanleg van een op gelijke wijze
samengestelden dam ter verbinding van den leidam met den afsluitdijk 1) bij
1) Bij den aanleg van het Merwedekanaal, dat een uitmonding in het afgesloten IJ
verkreeg, was het zuidelijk deel van den afsluitdijk van Schellingwoude naar den
Paardehoek doorgegraven, nadat een nieuwe afsluitdijk was gemaakt van ongeveer 350 M.
ten zuiden der Oranjesluizen tot Zeeburg (fig. 56).
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Zeeburg, ten einde de door de beide dammen omsloten ruimte ter oppervlakte
van 100 H.A. in te richten tot bergplaats voor baggerspecie. De door de
dammen ingesloten oppervlakte behoort voor een gedeelte aan Amsterdam,
waarom door deze gemeente voor 2^15 in de kosten werd bijgedragen. Het
zand voor de vorming van dezen dam werd eveneens uit de ontgraving voor
de visschershaven te IJmuiden verkregen. De kosten van dezen dam, die in
1895 gereed kwam, liebben / 199,314.— bedragen, waarvan door Amsterdam
/ 27,149.— werd betaald en / 68,275.— ten laste van den aanleg der
visschershaven te IJmuiden werd gebracht.
In de jaren 1894—1895 werd in het Open IJ evenwijdig aan den strekdam
een geul gebaggerd met de as op 200 M. van den teen daarvan verwijderd,
welke geul een breedte verkreeg van 225 M. en een diepte van 3 M.
^ N. A. P.
Een vaargeul door het Pampus, van dezelfde afmetingen en ter lengte
van 6000 M., werd in 1896 van Rijkswege gebaggerd. De baggerspecie uit
deze geulen werd in de bergplaats achter den leidam geborgen. De kosten
van de beide geulen te zamen hebben / 161,565.— bedragen.
Verbetering en onderhoud der havenhoofden te llmuiden in de jaren

1883-1906.
Belangrijke versterkingen der havenhoofden zelf zijn in de jaren
1883—1906 niet noodig geweest; in het algemeen hebben deze zeer goed aan
de stormen weerstand geboden.
Slechts bleek de beton van den boven 2,40 M. + N. A. P. aangebrachten
monoliet onvoldoende gemengd te zijn geweest en gaf bovendien de wijze,
waarop de spoorbanen op de hoofden waren aangelegd, n.l. op langsliggers
en zonder dat voor een behoorlijke afwatering van het bovenvlak der hoofden
was gezorgd, aanleiding tot inwatering. Dientengevolge ontstonden een aantal
scheuren in het beton van den monoliet en was dit gedeelte van het hoofd
niet geheel tegen stormen bestand te achten. Reeds door de Kanaalmaatschappij
was in het laatst van 1881 begonnen den monoliet op de plaatsen waar deze
door den storm beschadigd was met metselwerk te bekleeden. Na de overneming
van de werken door den Staat werd hiermede doorgegaan en in 1889 waren
een groot gedeelte van den monoliet en de borstwering, benevens op enkele
plaatsen 00k lager gelegen gedeelten van de beide hoofden, met metselwerk bekleed.
In de jaren 1883—1889 zijn daartoe ongeveer 5700 M^. metselwerk van klinkers
in cement-mortel aangebracht. Sedert is hieraan nog uitbreiding gegeven, zoodat
in 1906 de beide hoofden op een lengte van 800 M. na boven de hoogte van
2.40 M. + N. A. P. bekleed waren.
De rails der spoorbanen zijn hierbij op blokjes in plaats van op langs¬
liggers gelegd, terwijl de bovenbekleeding der hoofden tusschen en wederzijds
de rails beter afwaterend werd aangelegd (fig. 51).
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Van de golfbrekers werden bij verschillende stormen blokken weggeslagen
of beschadigd; bij een der hevigste stormen, dien van 22/23 December 1894, zijn
zelfs een 5-tal 20-tons blokken over het zuiderhoofd been in de haven terecht
gekomen en werden 35 andere blokken verplaatst.
De golfbrekers worden onderhouden door jaarlijks een aantal betonblokken bij te plaatsen.
Deze blokken worden gemaakt op een binnenduins nabij het worteleinde
van het zuiderhoofd gelegen terrein, dat door een spoorweg met dit hoofd en
met een aan het buitenkanaal gelegen laadsteiger verbonden is. Voor het
plaatsen der blokken in de golfbrekers is in 1883 bij het zuiderhoofd een 20 tons
stoomkraan en in 1890 bij het noorderhoofd een 15 tons handkraan aangeschaft
Voor die jaren werden de blokken van het hoofd af in zee gekanteld. In den
golfbreker van het zuiderhoofd worden blokken van 20 en van ll'/aton geplaatst,.
in dien van het noorderhoofd alleen blokken van 11’,'2 ton, welke, evenals
de locomotief, die voor het vervoer der blokken over het hoofd dient, met
behulp van een op den laadsteiger langs het buitenkanaal geplaatste kraan op
een bak worden geladen en zoo naar het noorderhoofd worden overgebracht.
De samenstelling van de beton voor de blokken was tot 1905: 2 deelen
portlandcement, 3 deelen grint en 5 deelen rivierzand; sedert 1905 is de
samenstelling in zooverre gewijzigd, dat in plaats van 2 deelen portlandcement,.
IV2 deel portlandcement en '/2 deel tras worden gebruikt.
Na het gereed komen van de golfbrekers zijn verschillende proeven
genomen ter verhooging van hun weerstand tegen den golfaanval.
Zoo is in 1882 in den golfbreker langs het zuiderhoofd over een lengte
van 52 M. nabij het zeeeinde een als monoliet bewerkt banket aangebracht,
reikende tot 3 M. + N. A. P. en breed 2,50 M., welke monoliet kwam te rusten
op de betonblokken van den golfbreker, die daartoe op de hoogte van 0.80 ^
N. A. P. geeffend waren en waartusschen de openingen zooveel mogelijk waren
aangevuld. Bij de stormen van het najaar van 1882 brak een gedeelte van het
zeeeinde van den monoliet af, bij den storm van 12 December 1883 is het
overige gedeelte in drie stukken gescheurd.
Voorts zijn in de jaren 1883, 1884 en 1887 in den golfbreker van het
zuiderhoofd stukken Noorsch graniet verwerkt; tengevolge echter van de
moeielijkheid om voldoend zware blokken van dit materiaal te verkrijgen, (de
zwaarste stukken wogen 12 ton) en van den betrekkelijk hoogen prijs (in 1883
werd 1060 ton graniet geleverd in blokken van 2V4 a 10 ton voor / 22,840.—)
is 00k deze proefneming niet voortgezet.
In 1905 en 1906 werden aan het zeeeinde van den golfbreker om den
kop van het noorderhavenhoofd zes blokken geplaatst ter zwaarte van 70 a 80
ton, elk bestaande uit een bak met buitenwand en versterkingsribben van gewapend beton en een bodem van zeildoek, welke bakken, 10 a 14 ton wegende,
met de kraan in den golfbreker geplaatst en vervolgens met beton gevuld
werden (fig. 52).
-
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In 1907 warden in den golfbreker aan den kop van het zuiderhoofd
dergelijke blokken geplaatst die, in verband met het grootere draagvermogen
van de kraan op het zuiderhoofd, ongevuld 18 ton en gevuld 100 a 140 ton
wegen.
Nog verdient vermelding, dat sedert 1890 een aantal blokken van de
golfbrekers met kettingen aan elkander zijn verbonden om aldus den weerstand
van de enkele blokken tegen den golfaanval te vergrooten.
In de jaren 1883—1906 zijn in het geheel in de golfbrekers verwerkt:
a.

in dien van het zuiderhoofd:

767 blokken van 20 ton,
334
„
„ IIV2 ton,
166
„
„ verschillende grootte,
629 granietblokken van l‘/2 a 12 ton,
te zamen ongeveer 3430 ton.
De meeste betonblokken zijn in de jaren 1883—1889 en 1892 geplaatst,
de granietblokken in 1883, 1884 en 1887.
b.

in dien langs het noorderhoofd:
968 betonblokken van 11‘/2 ton,
6 blokken van gewapend beton met betonvulling, elk

van 70 a 80 ton.
De hoeveelheid van deze betonblokken is tamelijk gelijkelijk over de
verschillende jaren verdeeld aangebracht.
De kosten der verbetering van de havenhoofden, voornamelijk bestaande
in de bekleeding met metselwerk en in de buitengewone voorzieningen aan de
golfbrekers, hebben van 1883—1906/451,307.— bedragen, waarvan het grootste
deel in de jaren 1883—1889 is uitgegeven.
Aan onderhoud, waaronder het maken en plaatsen van betonblokken in
de golfbrekers ter vervanging van de jaarlijks weggeslagen en beschadigde
blokken, is een totaal bedrag van / 354,324.— besteed, of gemiddeld /14,763.—
per jaar. In de jaren 1883 — 1887 bedroegen de kosten van het onderhoud
gemiddeld / 20,450.— per jaar, in de jaren 1902—1906 / 13,960.—.
Verbetering en onderhoud van de haven en het buitenkanaal gedurende
de jaren 1883—1906.

Gedurende de jaren 1883—1891 is de Noordzeehaven onderhouden op
een diepte van 8,50 M.
N. A. P.
In de jaren 1892—1894 werd in verband met den bouw der nieuwe
schutsluis een geul ter breedte van 150 M. verdiept tot 9,50 M.
N. A. P.,
welke geul in zee over dezelfde breedte werd voortgezet tot waar de doorgaande diepte van 9,50 M.
N. A. P. was bereikt. In 1897 werd deze geul
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in de haven tot 230 M. en buiten den havenmond tot 190 M. in den bodem
verbreed.
In 1901—1905 is als een onderdeel van de werken, die volgens de wet
van 24 Juli 1899 {Staatsblad No. 195) werden uitgevoerd, in de haven een
segmentvormige geul met een diepte van 10,50 M.
N. A. P. gebaggerd (zie
bladzijde 128).
Gelijktijdig met de opeenvolgende verdiepingen van de haven zijn ook
het buitenkanaal en het buitentoeleidingskanaal naar de nieuwe sluis op overeenkomstige diepte gebracht.
Onderhoud en verdiepingen werden opgenomen in de vijfjarige onderhoudsbestekken voor de Noordzeehaven, waarvan het eerste in 1881 door de
kanaalmaatschappij was aanbesteed. Volgens de bepalingen dezer bestekken
moest de aannemer voortdurend in werkvaardigen staat houden 6 a 7 daarin
omschreven baggerwerktuigen met bijbehoorende bakken, sleepbooten enz., te
zamen in staat 2200 a 3000 M^. per uur te baggeren.
Volgens het onderhoudsbestek, loopende van 1 Juli 1906 tot 1 Juli 1911,
moet dit baggermaterieel bestaan uit;
a. drie zelfladende zandzuigers met een gezamenlijk laadvermogen van
1300 M^. en een vermogen om elk 600
zand, zooals dit buiten den havenmond
wordt gevonden, uit een diepte van 13 M. beneden den waterspiegel per uur
boven te brengen.
b. drie emmermolens, in staat om 225 M^. lossen grond uit de haven
uit een diepte van 12 M. beneden den waterspiegel per uur boven te brengen;
een dezer molens moet bovendien in staat zijn om 125 M^. vasten grond uit
genoemde diepte op te brengen en om onder niet te ongunstige omstandigheden
in de haven nabij den mond te kunnen werken;
c. negen stoomgrondschouwen (onderlossers), elk met een laadruimte
van 200 M^.
Zandzuigers en stoomgrondschouwen moeten van den havenmond de
reis naar de losplaats, gelegen op minstens 6400 M. buiten den duinvoet, en
ledig terug onder niet te ongunstige omstandigheden in 55 minuten kunnen
volbrengen.
In fig. 50 is de haven in den tegenwoordigen toestand voorgesteld.
In de jaren 1883 tot 1908 zijn de volgende hoeveelheden, in de vaartuigen gemeten, gebaggerd (zie bladzijde 62).
De kosten van verdieping en verbreeding van de geul in de haven en
de buitenkanalen kunnen, hoewel deze niet zuiver van de onderhoudskosten
te scheiden zijn, op f 279,804.— worden gesteld, in welk bedrag niet begrepen
zijn de kosten van de verdieping tot 10,50 M.
N. A. P., welke behoort tot
de werken volgens de wet van 24 Juli 1899 {Staatsblad No. 195).
Het onderhoud der diepte heeft in de jaren 1883—1906/ 5,560,518,—
gekost, of gemiddeld f 231,688.— per jaar; in de jaren 1883—1887 bedroeg
het gemiddelde cijfer / 233,530.— in de jaren 1901 — 1906/ 312,190.—
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J A R E N.

1883
1884
1885
1886
1887 ,
1888
1889
1890
1891 ,
1892 ,
1893 .
1894
1895 ,
1896 .
1897 .
1898 .
1899 .
1900 ,
1901 .
1902 .
1903 .
1904 .
1905 .
1906 .
1907 .
1908 ,

Buiten
den
havenniond.

50,538
; 69,775
' 45,819
83,257
75,155
56,370
59,605
82,848
61,325
87,905
60,955
159,922
182,445
94,280
103.845
98,245
104,420
106,110
95,140
139.845
195,148
124,911
128,524
205,026
164,457
156,537

M'
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

In de
haven.

387,485
504,122
375,920
550,829
401,391
376,055
364,200
368,917
402,575
751,455
560,955
483,465
341,720
366,111
555,020
493,945
387,015
481,275
870,542
973,505
715,558
838,278
680,888
745,742
724,360
737,032

M'
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

In de ToeleidingsKANALEN.
Naar de
Naar de
oude sluis. groote sluis.

62,894
54,875
52,263
36,035
22,120
30,900
14,485
18,710
20,300
39,120
24,350
40,700
25,730
34,905
37,595
22,660
21,230
18,195
51,190
12,561
28,690
56,290
41,740
38,720
32,170
21,070

M'
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
35,546
„
33,750
„
27,680
„
28,475
„
61,259
„
27,370
„
51,080
„ 137,750
„
41,880
„
53,740
„
19,920

Toelichtingen.

Verdieping tot 9,50
M. ^ N.A.P.

Verbreedingdergeul.
„ ^
,,
„
„
„
„
„
„
„
„

Verdieping tot 10,50
M. -P N.A.P. en segmentvormige verbreeding der geulin
de buitenhaven

Verbetering en onderhoud van bet hoofdkanaal en de zijkanalen gedurende
de jaren 1883—1907.

In 1886—1887 were! het kanaal in de boclit van Buitenhuizen over
1050 M. lengte tot 32 M. in den bodem verbreed op een diepte van 8,20 M.
N. A. P., aan weerszijden over 300 M. lengte overgaande in de bodembreedte
van 20 M. Tegelijk hiermede werd de vaargeui ter weerszijden van de Hembrug
op een grootste breedte van 40 M. in den bodem gebracht.
Met de verdere verruiming van het hoofdkanaal in verband met den
aanleg der nieuwe sluis te IJmuiden werd in 1889 een aanvang gemaakt.
Geleidelijk kwam, van het binnentoeleidingskanaal der nieuwe sluis
oostwaarts gaande, in de jaren 1889—1896 de verdieping van het kanaal tot
9 M. H- N. A. P. tot stand. Bij deze verbetering verkreeg het kanaal een breedte in
den bodem van 25 M. (fig. 53) met uitzondering van het vak tusschen het binnen— 124 —

toeleidingskanaal en de straatwegbrug te Velsen, waar de breedte op 32 M. werd
gebracht. Bovendien werd bewesten de bocht van Buitenliuizen een verbreeding
tot 53 M. in den bodem gemaakt ten behoeve van een ligplaats voor kruitschepen..
In 1897 werd tot verdere verbreeding van bet kanaal overgegaan.
In dat jaar werden de bocht bij Velsen en die bij Biiitenhuizen op
46 M. bodembreedte en de bocht beoosten de Hembrug op 40 M. bodembreedte gebracht (fig. Mb). In 1898 werden de rechte gedeelten van het
kanaal tot 36 M. in den bodem verbreed. (fig. 54a).
De baggerspecie, uit deze verruimingen voortkomende, werd grootendeels geborgen in de baggerbergplaats te Schellingv/oude, en ten deele gebracht
achter de dijken van den Zuidwijkermeerpolder en den Amsterdammerpolder.
In de jaren 1899—1907 is als een onderdeel van de werken ingevolge
de wet van 24 Juli 1899 het kanaal gebracht op een breedte van minstens
50 M. en een diepte van 10,30 M. ^ N. A. P. (zie bladzijde 128).
Het onderhoud van het kanaal bestond in het verrichten van baggerwerk,
ten einde de diepte- en breedte- afmetingen van het kanaal en van de zijkanalen
te handhaven.
De kosten van de verruiming van het kanaalprofiel hebben, met uitzondering van die, welke ingevolge de wet van 24 Juli 1899 werd uitgevoerd,
/ 677,822.— bedragen.
Aan onderhoud van het kanaalprofiel op de vastgestelde afmetingen is
in de jaren 1883—1906 uitgegeven / 367,903.— of gemiddeld / 15,329.— per
jaar; in de jaren 1883—1887 was het bedrag gemiddeld / 14,770.— ; in de
jaren 1902-1906 / 11,343.—.
Ter verbetering van de kanaaldijken en boordvoorzieningen is in de
jaren 1883—1906 uitgegeven een bedrag van / 172,417.—, waaronder niet
begrepen zijn de kosten der werken volgens de wet van 24 Juli 1899. De
voornaamste verbeteringen bestonden in de verharding van gedeelten van den
zuidelijken kanaaldijk en van den achter dien dijk gelegen weg in den Houtrakpolder, de aanbrenging van boordvoorziening langs de tijdelijke ligplaats
voor visschersschepen in het buitenkanaa! en de verbetering der lage hoofden
aan den mond van het buitenkanaal.
Voor het gewone onderhoud van de kanaaldijken is in de jaren 1883—
1906 uitgegeven f 163,872.— of per jaar f 6,828.—; in de jaren 1883—1887
was dit bedrag gemiddeld / 10,765.—; in de jaren 1902—1906/ 7,862.—.
Voor het onderhoud der boordvoorzieningen is uitgegeven in de jaren
1883-1906 / 257,759.— of gemiddeld / 10,740.— per jaar; gemiddeld over de
jaren 1883—1887 / 16,090.—, gemiddeld over de jaren 1902—1906/12,596.—.
Verbetering en onderhoud van kunstwerken.
Onder de verschillende verbeteringen, gedurende de jaren 1883—1906
aan de kunstwerken aangebracht, verdienen in het bijzonder vermelding:
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het bouwen van een nieuwen draaipijler voor de straatwegbrug te
Velsen, welke in October 1890 aangevaren en ernstig beschadigd was; met het
oog op de mogelijkheid, dat hier bij een toekomstige verbetering van het
Noordzeekanaal een brug van grootere afmetingen zou moeten gebouwd worden,
zijn toen aan den nieuwen pijler zwaardere afmetingen gegeven, en is deze op
een diepte van 21 M. ^ N. A. P. pneumatisch gefundeerd;
het maken van een pontveer bewesten zijkanaal G in 1891, in de kosten
waarvan door de gemeente Zaandam / 1000.— werd bijgedragen;
het in verband met de verdieping van het kanaal tot 9 M.
N. A. P.
vervangen van den gemetselden steunpijler van de voetbrug te Velsen, welke
op 9 M.
N. A. P. was gefundeerd, door een houten steunjuk;
het aanbrengen van een rolschuif in de uitwateringssluis der Noordzeesluizen in 1900 — 1901 en van een dergelijke schuif in de uitwateringssluis te
Schellingwoude in 1902;
het vervangen van de hardsteenen slagdrempels van de buiten- en binnenvloeddeuren der kleine schutsluis te IJmuiden in 1906, die in verband met het
spuien door deze sluis en door boorworm beschadigd bleken te zijn, door
slagdrempels van graniet.
Voor het overige bestonden de verbeteringswerken hoofdzakelijk in
uitbreiding van het aantal reserve-sluisdeuren, wijziging, versterking of
uitbreiding van remmingwerken, remstoelen, ducdalven en meerpalen; bouw
van woningen voor het personeel en van een havenkantoor; verbetering en
uitbreiding der werktuigen in het oude en nieuwe stoomgemaal te Schellingwoude
en in het electrisch centraalstation te IJmuiden.
De kosten van al deze verbeteringswerken gedurende de jaren 1883 —1906
hebben bedragen / 778,765.—
Het onderhoud der kunstwerken heeft in de jaren 1883—1906 gekost
/ 991,756.— of gemiddeld / 41,323.— per jaar.
De onderhoudskosten zijn in de laatste jaren, mede tengevolge van de
uitbreiding van het aantal kunstwerken, belangrijk toegenomen. Terwijl zij
gedurende de eerste vijf jaren na 1883 gemiddeld / 26,175.— per jaar hebben
bedragen, was het gemiddelde cijfer in de jaren 1902—1906/67,740.— per jaar.
Exploitatie.

De verbeteringen in de exploitatie van het kanaal hebben, voor zoover
deze niet reeds vermeld zijn, bij de hierboven besproken verbeteringen voornamelijk bestaan in uitbreiding of wijziging der verlichting en der seininrichtingen. Hieronder moeten genoemd worden;
de electrische verlichting der oude Noordzeesluizen, aangebracht in 1899,
welke bestaat uit 25 lichten, ieder van twee gloeilampen van 25 N. K., en het
leggen eener lichtbrulboei in de as van de haven op 3780 M. buiten den havenmond, wat in 1906 door de zorg van het Departement van Marine geschiedde.
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Bovendien is in 1907 het licht op den kop van het noorderhoofd, dat
bestond uit een petroleumlamp van 10 N. K. volgens het systeem der heeren
Bakker en Creyghton, vervangen door een lamp van 100 N. K., welke gevoed
wordt met vloeibaar geperst vetgas (Blaugas).
In 1907 is verder als onderdeel der werken, die volgens de wet van
24 Juli 1899 (Staatsblad No. 195) worden uitgevoerd, een verlichting langs het
kanaal aangebracht (zie bladz. 142—143).
De verbetering der exploitatie heeft in de jaren 1883—1906 een bedrag
van /'41,115.— gevorderd.
De gewone jaarlijksche exploitatiekosten zijn, mede tengevoige van den
bouw der groote schutsluis, belangrijk gestegen.
Zij worden hoofdzakelijk besteed ten behoeve van;
onderhoud der beboeiing en betonning van kanaal en haven;
verlichting en seininrichtingen;
levering van steenkolen voor het electrisch centraalstation te IJmuiden,
het stoomgemaal te Schellingwoude, de directievaartuigen enz.;
leveringen en hulp voor de electrische inrichtingen en onderhoud der
accumulatorenbatterij te IJmuiden;
onderhoud der directievaartuigen.
In het geheel zijn in de jaren 1883—1906 hiervoor uitgegeven/ 527,713.—
of gemiddeld / 21,989.— per jaar; in de jaren 1882—1887 was het gemiddelde
cijfer / 15,935.— ; in de jaren 1902—1906 / 43,970.—.
In deze bedragen zijn de kosten van het personeel niet begrepen.
In de jaren 1902 — 1906 is voor personeel (aan bezoldiging, vervanging
en dienstkleeding) gemiddeld per jaar uitgegeven / 64,300.—.
Bemaling.

De bemaling van den boezem van het Noordzeekanaal heeft in de jaren
1883—1906 gekost / 273,254.—, of gemiddeld per jaar /11,385.— ; in de jaren
1883—1887 was de gemiddelde uitgaaf per jaar / 11,880.— ; in de jaren
1902—1906 / 16,535.—; ook in deze bedragen zijn de kosten van het
personeel niet begrepen. In de jaren 1902 — 1906 bedroegen deze gemiddeld
per jaar f 6,450.—.
Stormschade.

De aan de werken toegebrachte stormschade is in de jaren 1883—1906
niet van groote beteekenis geweest; de schade is hoofdzakelijk toegebracht aan
de havenhoofden, aan de dammen aan den mond van het buitenkanaal en aan
de boordvoorziening langs het buitenkanaal. Voor herstel is in de jaren
1883—1906 /191,010.— uitgegeven. Het grootste bedrag is besteed in 1904,
toen voor /36,438.— de schade aan den lagen zuidelijken dam aan den mond
van het buitenkanaal werd hersteld.
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Verbeteringen ingevolge de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad No. 195).
Verdieping van haven en buitenkanaal.
De verdieping van de Noordzeehaven, het buitenkanaal en het buitentoeleidingskanaal naar de groote schutsluis tot 10,50 M.
N. A. P. werd
opgenomen in het onderhoudsbestek der Noordzeehaven gedurende de jaren
1901 —1906 en kwam in 1905 gereed. Hierbij werd de geul in de buitenhaven
aan de zuidzijde komvormig verbreed, zoodat deze een grootste bodembreedte
van 300 M. verkreeg, in den mond der haven afnemende tot 180 M., terwijl
buiten den havenmond de geul van 10,50 M.
N. A. P. over een breedte van
230 M. werd voortgezet, tot waar deze diepte in zee werd aangetroffen.
De geul in het buitenkanaal verkreeg een bodembreedte van minstens
35 M., die in het buitentoeleidingskanaal naar de groote sluis een bodembreedte
van minstens 40 M.
De kosten dezer verdieping zijn op / 210,000.— te stellen.
Verruiniing van het kanaalprofiel.
De verruiming van het kanaalprofiel geschiedde tot een diepte van
10,30 M. ^ N. A. P. en een bodembreedte van 50 M. in de rechte gedeelten
(fig. 55a). In de bochten beoosten Velsen, bij Buitenhuizen en beoosten
zijkanaal G is de bodembreedte vermeerderd tot 60 M., welke grootere breedte
over 200 a 300 M. ter weerszijden geleidelijk in de normale breedte overgaat.
In de bocht beoosten zijkanaal G werd de verruiming zoodanig uitgevoerd, dat de kanaalas noordwaarts verlegd werd en wel bij de aansluiting
aan het door de gemeente Amsterdam onderhouden vaarwater over 25 M. en
westwaarts geleidelijk in de bestaande as overgaande. De nieuwe kanaalas
bestaat thans tusschen zijkanaal G en de oostelijke grens van het Rijkswater
uit twee in elkander overgaande cirkelbogen met stralen van respectievelijk
4000 en 2750 M.
Aan de beloopen onder water werd een helling van 3 ; 1 gegeven,
behalve in de doorgraving tusschen IJmuiden en de spoorwegbrug te Velsen,
waar beloopen van 3'/2 : 1 zijn gevormd. De afstand tusschen de wederzijdsche
kanaaldijken was over het algemeen groot genoeg om de kanaalverruiming
zonder dijksverlegging uit te voeren. Slechts op een plaats, en wel beoosten
Velsen, zijn de kanaaldijken achterwaarts verlegd, terwijl tusschen Velsen en
het binnentoeleidingskanaal naar de groote schutsluis de noordelijke oever is
afgegraven om de vereischte bodembreedte te kunnen verkrijgen.
De bij den aanleg van het kanaal gespaarde waterbermen echter zijn
grootendeels vergraven en tot een breedte van 3—8 M. teruggebracht. In
verband daarmede was het noodig een boordvoorziening te maken, welke over
de geheele lengte van het kanaal langs beide oevers is aangebracht en bestaat
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uit een basaltglooiing, onder een beloop van 2 ; 1 opgaande van 0,60 N. A. P.,
waar zij gesteund wordt door een rij perkoenpalen, tot N. A. P., op welk peil
een 1,50 M. breede berm gemaakt en gedeeltelijk met basalt bezet is (fig. 55c).
Op verschillende plaatsen, voornamelijk tusschen Velsen en IJmuiden, zijn de
waterbermen en de beloopen nog met kraagstukken verdedigd.
Nadat reeds in 1901 in verband met den aanleg van het pontveer te Velsen
het kanaal over een lengte van ongeveer 760 M. was verbreed, aanvankelijk
ter diepte van 9 M.
N. A. P., werd in 1904 de verruiming ter hand genomen.
In de jaren 1904 en 1905 werd uitgevoerd de verbreeding van het
kanaal tusschen Velsen en de in aanbouw zijnde nieuwe Hembriig, met uitzondering van het vak in de bocht bij Buitenhuizen, waarbij de diepte aanvankelijk op 9 M.
N. A. P. bepaald bleef.
In de jaren 1905 en 1906 vond de verbreeding en de verdieping tot
10,30 M.
N. A. P. plaats van het kanaalvak tusschen Velsen en IJmuiden en
van het vak in de bocht bij Buitenhuizen, terwijl het reeds verbreede gedeelte
tusschen Velsen en zijkanaal B werd verdiept. In 1907 kwam de verdieping
tot 10,30 M.
N. A. P. der overige reeds verbreede gedeelten, alsmede de
verruiming en verdieping van het vak beoosten de Hembrug, gereed. De
verruiming der kanaalvakken ter weerszijden van de spoorwegbruggen werd
tegelijk met het maken van den onderbouw der nieuwe en het opruimen der
oude spoorwegbruggen uitgevoerd.
Voor de verruiming van het geheele kanaal zijn ongeveer 5,000,000 M^.
uit het profiel verwijderd. Van de gedeelten in het voormalig Wijkermeer en
IJ bestond de specie, gebaggerd boven de diepte van 5 M. ^ N. A. P., hoofdzakelijk uit kleigrond, in de bocht bij Buitenhuizen ook uit veen, de beneden
die diepte gebaggerde grond bestond grootendeels uit zand; echter werd in een
vak beoosten Velsen op de diepte van ongeveer 10 M. -h N. A. P. nog een
kleilaag aangetroffen. Met 1,250,000 M^. van den boven 5 M.
N. A. P.
gebaggerden grond zijn de terreinstrooken achter de kanaaldijken, voorzoover
deze Rijkseigendom waren, opgehoogd tot de hoogte van den dijkskruin
(1 M. + N. A. P.), naar de polderzijde tot 0,50 a 0,25 M. + N. A. P. afdalende.
Met ongeveer 500,000 M^ van den zelfden grond werd de ondiepe watervlakte
beoosten den mond van zijkanaal G, langs den Achtersluispolder, tot de
hoogte van 1 M + N. A. P. aangeplempt.
Ook achter de dijken van den Zuidwijkermeer- en van den Amsterdammerpolder, en in den Houtrakpolder achter den westelijken dijk langs zijkanaal
F werd op niet aan het Rijk behoorende terreinen door de aannemers een
gedeelte van den gebaggerden grond geborgen.
Van het beneden 5 M. -i- N. A. P. gebaggerde zand werd voorts een
hoeveelheid van 1,398,000 M^. gebruikt voor het maken van de toegangsbanen
naar de nieuwe Hembrug. De overige grond werd gedeeltelijk in onderlossers
naar de Noordzee vervoerd, en voor de rest in de bergplaats voor baggerspecie
bij Schellingwoude gebracht.
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Het baggerwerk werd geheel met emmermolens uitgevoerd, het gebruik
van zandzuigers was verboden.
Voor het ophoogen der terreinen achter de kanaaldijken werd gebruik
gemaakt van drijvende elevators en van zuig- en perswerktuigen, die de
baggerspecie uit de bakken opvoerden, terwijl voorts een tweetal emmermolens
in gebruik zijn geweest, voorzien van een transportband, waarmede de gebaggerde specie rechtstreeks over den kanaaldijk been op het ter ophooging
aangewezen terrein werd uitgestort.
De boordvoorziening is in den droge aangebracht, waarbij voor het plaatsen
der perkoenpalen een tijdelijke afdamming of afheiing langs den voet werd
gemaakt.
In het geheel is ruim 31000 M. boordvoorziening gemaakt, terwijl
ongeveer 42000 M^. kraagstuk, waarvan 28000 M^. tusschen IJmuiden en
Velsen, ter verdere verdediging van de waterbermen en beloopen werden
aangebracht.
De bijkomende werken der kanaalverruiming bestonden uit het verplaatsen
van meerpalen en ducdalven, het inkorten van eenige aanlegsteigers en het
verplaatsen van het Rijkspontveer te Buitenhuizen van de oostzijde naar de
westzijde van zijkanaal C, in verband waarmede het pontveer, dat door den
polder Buitenhuizen aan de westzijde van dat zijkanaal werd bediend, werd
opgeruimd.
De totale kosten der kanaalverruiming hebben / 2,315,325.— bedragen,
onder welk bedrag zijn begrepen de kosten der verruiming ter plaatse van de
spoorwegbruggen en ter weerszijden van het pontveer te Velsen.
Stoompontveer te Velsen.

Het stoompontveer te Velsen, dat ter vervanging van de draaibrug in
den Rijksstraatweg werd gemaakt, is, behalve voor het personen- en rijtuigverkeer, ook voor den overgang der treinen van den stoomtramweg Haarlem—
Alkmaar ingericht, waarbij gerekend is, dat een trein, bestaande uit een locomotief van 15 ton, twee personenwagens van + 5 ton en een goederenwagen
van 15 ton, en lang ongeveer 30 M., in eens kan worden overgebracht.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling het stoompontveer met vrijvarende
raderponten te bedienen, die in gewone omstandigheden zouden afvaren uit
twee aan de beide oevers gemaakte ponthavens, terwijl in den winter, als die
havens door ijs ontoegankelijk zouden zijn, van twee langs het kanaal gemaakte
aanlegplaatsen zou worden gebruik gemaakt. In verband hiermede moest het
kanaal ter weerszijden van het pontveer komvormig worden verbreed. In 1900
werd de bouw van twee raderponten aanbesteed; in het zelfde jaar werd ook
begonnen aan de verruiming van het kanaal ter plaatse van het pontveer en
aan den bouw van de ponthavens, de aanlegplaatsen en de beweegbare toegangsbruggen met hameigebinten en tegenwichten.
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Bij de proefvaarten met de vrijvarende ponten bleken deze niet te
voldoen, waarna het veer in een kettingveer werd veranderd. Aan een der
ponten werden in plaats van de raderen kettingschijven op de as aangebracht,
met behulp waarvan de pont zich langs twee zware kettingen voortbeweegt.
Door geleiderollen, aan stoelen onder de pont bevestigd, wordt aan de
kettingen een behoorlijke helling gegeven en tevens de pont in de goede
richting gehouden. Om het dompen der pont bij het oprijden van de stoomtram
tegen te gaan, wordt de pont met den voorsteven door middel van door stoom
bewogen klauwen aan twee in het kanaal naast de toegangsbrug geplaatste
paaljukken opgehangen; voor het verkrijgen van de juiste aansluiting der rails
kan dan aan de pont door middel van een wormas een zijdelingsche beweging
worden gegeven, terwijl de verdere aansluiting wordt verkregen door de rails
op de toegangsbruggen om een verticale as te verschuiven (fig. 60).
Nadat de proeven met de aldus ingerichte kettingpont tot een bevredigenden uitslag hadden geleid, werd besloten ook de tweede raderpont op deze
wijze in te richten en voor deze pont nieuwe aanlegplaatsen te bouwen, ter
plaatse van de toegangen tot de op te ruimen draaibrug (fig. 59).
Op 26 Februari 1906 werd het kettingveer met een der stoomponten
definitief in dienst gesteld en met de opruiming der brug begonnen.
Gedurende de opruiming der brug en den bouw van de aanlegplaatsen
der tweede pont hebben als reserve een handkabelpont en een veerbootje
dienst gedaan.
Op 22 Juli 1906 waren alle werken gereed en werd de tweede ketting¬
pont in gebruik genomen; sedert wordt de veerdienst met een van de ponten
onderhouden, terwijl de tweede pont als reserve dient.
De aanlegkosten van het stoompontveer hebben bedragen / 1,247,800.—
welk bedrag als volgt is te verdeelen:
Onteigening./ 50,730.—
Ponten.„ 501,600.—
Havens, aanlegplaatsen en opruiming
der bestaande brug.„ 570,670.—■
Woningen.„ 65,350.—
Aansluitingswerken.„ 23,450.—
Toezicht.„ 36,000.-van het totale bedrag
uitgegeven ten behoeve
lijke aanlegkosten van
bestaande brug hebben

is echter een som van / 230,000.— te beschouwen als
der verruiming van het kanaalprofiel, zoodat de eigenhet pontveer met inbegrip van de opruiming van de
bedragen / 1,017,800.—.

Nieuwe spoorwegbrug te Velsen.

De nieuwe spoorwegdraaibrug te Velsen werd met de as op 85 M. ten
westen van de as der bestaande brug gebouwd (fig. 61 a en b).
—
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De draaipijler is aan de zuidzijde geplaatst; een der armen van de
gelijkarmige brug reikt over de doorvaart, die 55 M. wijd is; de andere arm
reikt over het kanaalbeloop en een gedeelte van den oever. Een vaste brug
overspant het andere kanaalbeloop met een gedeelte van den noordelijken oever.
De lengte van het draaiende gedeelte is tusschen de opleggingen 128 M., de
lengte van de vaste overspanning der brug 56 M.; de onderkant van het
draaiend gedeelte is over een lengte van 30 M. aan de noordzijde van de
opening horizontaal en op 5,93 M. + N.A. P. gelegen. De bovenkant der rails
bevindt zich op 7 M. + N.A.P. In December 1900 werd de onderbouw der
brug aanbesteed. Deze wordt gevormd door:
een draaipijler en een steunpijler, beide pneumatisch gefundeerd;
twee landhoofden, in den droge gebouwd op een betonfundeering, en
twee beveiligingspijlers, waarvan de oostelijke pneumatisch gefundeerd is en de
westelijke bestaat uit een ijzeren mantel, waaruit de grond door uitpompen
werd verwijderd en die daarna met beton is gevuld.
De draaipijler heeft beneden het peil van 1,32 M.
N. A. P. een middellijn
van 14 M., daarboven van 13 M.; de onderkant reikt tot 18,25 M. ^ N. A. P.,
de bovenkant tot 0,88 M. + N. A. P.
De steunpijler heeft in plattegrond een langwerpigen vorm met een lengte
van 18 M. en een breedte van 7 M.; deze afmetingen verminderen naar boven,
zoodat op het bovenvlak ter hoogte van ongeveer 5 M. -i- N. A. P. de lengte
nog 15,80 M., de breedte 4,60 M. bedraagt. De onderkant reikt ook hier tot
18,25 M.
N. A. P.
De fundeering van beide pijlers geschiedde met ijzeren werkkamers,
waaruit de grond met kipbakken uitgeschut of door middel van waterspuiting
verwijderd werd.
De pijlers bestaan uit cementbeton binnen een ring van metselwerk en
zijn boven water met graniet bekleed. De ijzeren mantel is na het gereed komen
zoover mogelijk verwijderd.
De westelijke beveiligingspijler is tot 15 M.
N.A.P. gefundeerd door
het laten zinken van een mantel met een middellijn van 10 M.
Hierin werd tot 4,50 M. -f- N.A.P. onder water beton gestort; boven
dit peil geschiedde de opwerking met stampbeton, die boven 1,27 M.
N.A.P.
met graniet werd bekleed. De oostelijke beveiligingspijler werd na het verwijderen der oude brug pneumatisch gefundeerd.
De landhoofden bestaan uit een fundeeringsblok van cementbeton, waarvan
de onderkant op 2 M.
N. A. P. ligt. Daarboven zijn zij opgetrokken van
metselwerk en graniet tot 7 M. + N. A. P.
De werken van den onderbouw kwamen den 10'^" Mei 1902 gereed.
De bovenbouw der brug wordt gevormd door, een vakwerkdraaibrug en
een vaste vakwerkbrug, beide met drie hoofdliggers en laag gelegen rijvlak.
De beweging van het draaiend gedeelte geschiedt door middel van een rolring,
welke uit een raamwerk met 48 conische rollen bestaat; de rollen kunnen zich
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over een op den draaipijler bevestigden loopring bewegen en bebben in ge-openden stand der brug een gewicht van 1400 ton te dragen. Door middel
van een spil blijven draagring en rolring gecentreerd. De beweging der brug
geschiedt door middel van twee windwerken, die onafhankelijk van elkander
werken op een op den draaipijler bevestigden tandreep. Als beweegkracht
wordt electriciteit gebezigd, waartoe op den zuidelijken oever van bet kanaal
een electriscb station met accumulatorenbatterij is opgesteld; de opzetting en
grendeling gescbieden bydrauliscb. De windwerken kunnen ook uit de band
worden bewogen.
In Augustus 1902 werd begonnen met de opstelling van den bovenbouw
der draaibrug.
Den 12'=" November 1903 kon de brug beproefd worden; den 14'=” Februari
1905 is zij voor bet spoorwegverkeer geopend, waarna met de opruiming der
oude brug werd begonnen, die op 10 November 1905 was voltooid.
In verband met den bouw der brug was, bebalve verlegging der toeleidende spoorbanen, ook de verplaatsing van bet station Velsen noodig. Tevens
werd in verband met bet maken van den onderbouw van de nieuwe brug en
de opruiming der oude brug bet kanaalprofiel over een lengte van 130 M.
verruimd en van oeververdediging voorzien.
De totale kosten der brug bebben, de kosten voor de kanaalverruiming
medegerekend, / 1,860,976.— bedragen.
Deze som is te verdeelen als volgt:
Aankoop van grond./ 31,721.—
Onderbouw met drljfremmingen.. 471,366.—
Bovenbouw.. 337,861.—
Grondwerken, kunstwerken, gebouwen en woningen. .. „ 307,892. —
Electriscb kracbtstation met installatie.
125,736.—
Aansluitlngswerken en opruimen oude brug.„ 57,533.—
Materialen voor den bovenbouw, wissels, seinen enz . „ 123,913.—
Kosten plannen en toezicbt.
75,000.—
Vergoeding H. IJ. S. M. voor meerdere kosten bediening „ 323,114.—
Opruimen oude- en leggen nieuwe telegraaflijn . . . „
6,840.—
Van bet totale bedrag is een som van / 74,000 te bescbouwen als
uitgegeven ten beboeve van de verruiniing van bet kanaalprofiel, zoodat de
eigenlijke kosten van de nieuwe spoorwegbrug te Velsen met inbegrip van de
opruiming van de bestaande brug en van de vergoeding der meerdere kosten
van bediening bebben bedragen / 1,786,976.—.
Nieuwe spoorwegbrug bij Zaandam (Hembrug).

De nieuwe Hembrug (fig. 62o en b) is van hetzelfde type als de brug
te Velsen.
In verband ecbter met de voor deze brug aangenomen grootere vrije
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doorvaarthoogte en met de plaatselijke toestanden wijkt de brug op eenige
punten van die te Velsen af.
Met het oog op de aanwezigheid der Artillerie-inrichtingen op den aangepiempten grond bewesten zijkanaal G werd de brug zooveel westwaarts
gelegd als mogelijk was zonder het stoomgemaal van den Grooten IJpolder te
moeten verplaatsen. Daar een groote ophooging nabij het stoomgemaal gevaar
zoude opleveren, werd het zuidelijk landhoofd meer achterwaarts geplaatst en
werd in verband daarmede ook aan de ziiidzijde van de draaibrug in den polder
een vaste overspanning gemaakt.
De afstand van de as der nieuwe brug tot die der oude Hembrug is
185 M. De lengte der beweegbare overspanning is tusschen de opleggingen
gemeten 127,90 M., die der vaste overspanning 68,20 M. De onderkant der
draaibrug is over de voile doorvaartwijdte van 55 M. 10,70 M. + N. A. P.
gelegen. De bovenkant der rails bevindt zich op 11,75 M. + N. A. P.
In 1904 werd met den onderbouw der brug begonnen.
Deze bestaat uit:
een draaipijler en een steunpijler aan de noordzijde, welke pneumatisch
gefundeerd zijn op een diepte van 20,30 M.
N. A. P. en .tot 5,50 M., respectievelijk 9,88 M. + N. A. P. reiken, maar overigens in samenstelling en aanleg
niet afwijken van de pijlers der brug te Velsen;
een steunpijler aan de zuidzijde, welke in den Grooten IJpolder is gelegen
en met beton op palen is gefundeerd; in de cementbeton, die op de palen
kwam te rusten, nadat eerst de slappe grond over 0,80 M. door zuiver zand
was vervangen, zijn een tweetal ijzeren raamwerken aangebracht;
twee landhoofden op gelijke wijze gefundeerd als de steunpijler maar met
naar achteren verlengde en naar weerszijden verbreede fundeering;
twee tot 20,30 M.
N. A. P. pneumatisch gefundeerde beveiligingspijlers.
De bovenbouw der draaibrug wijkt alleen in zoover van die te Velsen
af als noodig was in verband met de over de voile breedte gelijke vrije
doorvaarthoogte.
Als beweegkracht wordt ook bij deze brug electriciteit gebezigd, waartoe
op den zuidelijken oever nabij de brug een electrisch krachtstation met
accumulatorenbatterij is geplaatst. In tegenstelling met de Velserbrug geschieden
hier de grendeling en opzetting eveneens electrisch.
Een belangrijk onderdeel van den brugbouw vormde hier de aanleg der
toeleidende banen, waarvan de kruin nabij de landhoofden ongeveer M'/z M.
boven het maalveld der polders is gelegen.
Aan de zuidzijde daalt de baan onder een helling van 225 : 1, terwijl
op 400 M. uit de brug een waterpas gelegen gedeelte is gemaakt om de treinen
te doen stoppen. De geheele oprit verkreeg hier een lengte van 2985 M. Aan
de noordzijde was met het oog op de nabijheid van het station Zaandam geen
helling van 225 ; 1 en geen waterpas gedeelte nabij de brug mogelijk, maar
loopt de helling onder 200 : 1 over 1549 M. op, gevolgd door een helling van
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300 ; 1 over 259 M., waarin de halte en een gedeelte van de noordelijke vaste
brug zijn gelegen.
De slappe grond op de plaats der ophoogingen is over een breedte
van 13 a 38 M. en tot een diepte van 5,10 a 5,50 M.
N. A. P. verwijderd,
en wel aan de noordzijde over een lengte van ongeveer 550 M., aan de
zuidzijde van ongeveer 1300 M.
Het zand voor de ophooging werd grootendeels aan de kanaalverruiining
ontleend en zoover dit mogelijk was door middel van persbuizen opgespoten ;•
aan de zuidzijde bereikten deze buizen eene lengte van 600 M., aan de noordzijde
van 800 M.; het overige deel werd met behulp van zandtreinen gevormd. Aan
de zuidzijde zijn op ongeveer 300 M. achter het landhoofd belangrijke grondoppersingen ontstaan, doordat het zand in den zeer slappen ondergrond tot 14 M.
doordrong. Zonder inzinking of oppersing zouden aan de noordzijde 457,000 M^,
aan de zuidzijde 763,000 M^., in profiel gemeten, zijn noodig geweest. In het
geheel zijn aan de noordzijde 692,000 M^. aan de zuidzijde 706,000 M^. uit het
kanaal gebaggerd zand verwerkt, terwijl bovendien aan de zuidzijde 550,000 M^.
droog uit IJmuiden aangevoerd z^nd is gebruikt, alles in profiel gemeten.
Den 4*^" Juni 1907 werd de brug beproefd; den 6^" Juli d. a. v. werd
zij voor het spoorwegverkeer geopend. Daarna werd aan het opruimen der
oude brug begonnen.
Dit werk kwam in het laatst van 1907 gereed, waarmede de werken,
uitgevoerd volgens de verbeteringswet van 1899, voltooid waren.
Met den aanleg der Hembrug werd tevens het kanaalprofiel over een
lengte van 200 M. verruimd en van oeververdediging voorzien.
De totale kosten der brug hebben, de kosten voor de kanaalverruiining
ter plaatse inbegrepen, f 3,023,855.— bedragen.
Deze som is te verdeelen als volgt;
Aankoop van grond./
277,233.—
Onderbouw met drijfremmingen.„
581,344.—
Bovenbouw..
482,180.—
Grondwerken, gebouwen en woningen . . „ 1,106,275.—
Electrisch krachtstation met installatie. . . „
79,826.—
Opruimen oude brug.„
65,000.—
Toezicht.„
75,000.—
Vergoeding H. IJ. S. M. voor meerdere kosten
van bediening.„
350,000.— .
Opruimen, verleggen en aanleg van telegraaflijnen.„
6,997.—
Van het totaalbedrag is een som van / 62,000.— te beschouwen als
uitgegeven ten behoeve van de verruiming van het kanaalprofiel, zoodat de
eigenlijke kosten van den aanleg der nieuwe Hembrug met inbegrip van het
opruimen der bestaande brug en de vergoeding der meerdere kosten van
bediening hebben bedragen / 2,961,855.—.
—
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Verlichting van het Noordzeekanaal.
Voor de electrische verlichting van het Noordzeekanaal, die in 1907
werd aangebracht, is een stelsel aangenomen, waarbij de richting der vaargeul
wordt aangegeven door middel van twee rijen gloeilampen, bevestigd aan op
de wederzijdsche oevers geplaatste palen; verlichting van het watervlak of van
de kanaaloevers wordt daarbij niet beoogd.
De verlichting strekt zich nit van den mond van het buitenkanaal tot de
grens van het door de gemeente Amsterdam onderhouden vaarwater, waar de
vaargeul door lichtboeien wordt aangegeven.
De gloeilampen hebben een lichtsterkte van 25 normaalkaarsen en zijn
aangebracht ter hoogte van 5 M. boven den waterspiegel aan houten palen,
die op de bermen achter de boordvoorziening zijn geplaatst.
De lichten zijn zooveel mogelijk paarsgewijze tegenover elkander geplaatst
op een normalen afstand van 240 M. in de rechte vakken, welke afstanden in
de bocht beoosten Velsen tot 200 M., in de bocht bij Buitenhuizen tot 155 M.
en in de bocht beoosten zijkanaal G tot 235 M. is verminderd.
Langs het buitenkanaal en de toeleidingskanalen naar de groote schutsluis
te IJmuiden zijn de lichten op ongeveer 100 M. afstand geplaatst.
De toegangen tot de pontveren over het hoofdkanaal te Buitenhuizen
en beoosten de Hembrug en tot de draaibrug over den mond van zijkanaal C
en het pontveer over den mond van zijkanaal F zijn in de electrische verlichting
opgenomen, terwijl daarin mede zijn opgenomen roode en groene lichten tot
aanduiding van de invaarten der zijkanalen A, D, E en G.
De lampen zijn, met uitzondering van enkele, die zijn aangesloten aan
de leidingen voor de verlichting van de sluizen en de visschershaven te
IJmuiden, geschakeld in twee serieen, elk langs een van de oevers gaande en
113 lampen bevattende, en worden gevoed met een-phasigen wisselstroom
van 4000 volt.
De stroom wordt geleverd door de electrische centrale te IJmuiden, die
ook de verlichting der sluizen en van de visschershaven alsmede de beweging
der deuren van de groote schutsluis bezorgt, en waarvan de inrichting in
verband met de kanaalverlichting een uitbreiding heeft ondergaan.
De geleidingen langs het kanaal zijn grootendeels bovengronds aan¬
gebracht. Alleen bij de centrale en over eenigen afstand ter weerszijden van
de spoqrwegbruggen gaan zij in grondkabels over, terwijl zij het hoofdkanaal
en de zijkanalen als waterkabels passeeren en daar 1 a 2 M. onder den bodem
dier kanalen -zijn ingebaggerd.
In verband met de verlichting van het kanaal is de in 1896 aangebrachte
verlichting van de groote schutsluis te IJmuiden, die bestond uit 12 booglampen op de sluismuren, gewijzigd in een verlichting met gloeilampen, waartoe
aan elke zijde van de sluis 15 lantaarns zijn geplaatst, elk met drie gloei¬
lampen van 50 N. K. Voorts is de electrische verlichting van de oude Noord-
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zeesluizen, die in 1899 werd aangebracht in plaats van de vroegere verlichting
met petroleum-lantaarns, zoodanig gewijzigd, dat de aanwezige lichten, elk
bestaande uit twee gloeilampen van 50 N.K., die vroeger de gebroken lijn
van het bovenvlak der sluismuren volgden, alle op een zelfde hoogte zijn
gebracht.
De kosten van deze werken hebben te zamen / 185,822.— bedragen
Kosten van het Noordzeekanaal sedert 1883.

In de jaren 1883—1906 is voor het onderhoud van het Noordzeekanaal
met de bijbehoorende werken uitgegeven een totaal bedrag van /8,497,100.—,
welk bedrag als volgt is te verdeelen.

Qemiddeld
per jaar
over
1883-1906.

Totaal van
1883—1906.

Havenhoofden. / 354,324 —
Diephouding van haven en buitenkanaal.„ 5,560,518.—
' Baggerwerken . „ 367,903.—
Hoofdkanaal j Dijken. ,, 163,872.—
en zijkanalen i Boordvoorziening.j „ 257,759.—
Kunstwerken . . . .. „ 991,756.—
Exploitatie. „ 527,714.—
Bemaling. ,, 273,254.—

„
„
„
„

Onderhoudskosten van het geheele kanaal.

/ 354,045.-

/8,497,100.—

Qemiddeld
per jaar
over
1902—1906.

Qemiddeld
per jaar
over
1883-1887.

/

14,763.-

/

20,450.

/

13,960.—

„
„
„

231,688.—
15,329.—
6.828.-

„
„
„

233,530.
14,770.10,765.-

„
„
„

312,190.—
11,343.—
7,862.—

10,740.- I „
41,323.- „
21,989.- I „
11,385.— i„

16,090.
26,175.15i935.
11,880.-

„
„
„
„

12,596.—
67,740.—
43,970.—
16,535.—

/ 349,595.—

/ 486,196.—

Bovendien is in de jaren 1883—1906 nog uitgegeven een bedrag van
/ 191,010.— voor herstel van stormschade.
Onder de onderhoudskosten der kunstwerken en de exploitatiekosten
is niet begrepen de bezoldiging van het bedienend personeel, terwijl ook
niet zijn opgenomen de uitgaven voor onderhoud en exploitatie der spoorwegbruggen en lichttorens.
Aan verbetering en aanleg van nieuwe werken is sedert 1883 uitgegeven
een bedrag van f 18,306,411.— ; voor zoover betreft de werken, uitgevoerd
volgens de verbeteringswet van 1899, zijn onder dit bedrag ook begrepen de
uitgaven, gedaan in 1907, voor de overige werken loopt de opgave tot 1906.
Het totale bedrag is als in achterstaanden staat te verdeelen.
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Werken ingevolge de
wet van 24 Juli 1899
(Staatsblad No. 195).

Verbetering der havenhoofden .
Verbetering van haven en buitenkanaal . . .
Verbetering van I Profielverruiming.
hoofdkanaal
| Boordvoorziening.
en zijkanalen. ( Kanaaldijken.
Nieu we sluis teljmuiden en bijkomende werken
Nieuw stoomgeniaal beoosten Amsterdam. .
Werken in het open IJ.
Stoompontveer te Velsen.
Spoorwegbruggen.
Verbetering der overige kunstwerken.
„
„ exploitatie.
Verlichting.
Uitgaven voor toezichthebbend personeel,
voor zooveei niet onder de bovenstaande
bedragen begrepen.

/

T otaa1 . . . .

Overige werken.

/ 451,307.—
„ 279,804.„ 677,822.—

210,000.-

2,315,325.—

„

172,417.—

„ 5,766,583.„ 607,523,—
„ 997,044.—
1,017,800.
4,748,831.778,765.
41,115.
185,822.—

56,253./ 8,477,778.

/ 9,828,633.—

De kosten van aanleg en verbetering van de werken, behoorende tot het
Noordzeekanaal, hebben dus sedert den aanvang der werken op den 8®" Maart
1865 bedragen:
Aanleg en verbetering van het kanaal gedurende de jaren 1865 - 1883 (waaronder begrepen
de kosten van onteigening en technisch beheer) / 39,880,000.—
Aanleg en verbetering der werken gedurende
de jaren 1883—1907 (waaronder begrepen de
kosten van onteigening en toezicht) . . . . „ 18,306,411.—
Totaal

/■ 58,186,411.—

Het Noordzeekanaal als Scheepvaartweg.
Toegelaten afmetingen der schepen.
Het eerste algemeene reglement van politie voor het Noordzeekanaal,
zijne havens en zijkanalen, vastgesteld blj Koninklijk Besluit van 26 October 1876
(Staatsblad No. 189) stelde den grootsten diepgang der schepen vast op 6,50 M.
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voor de vaart in de buiten- en binnenhaven en in het hoofdkanaal; op 3,— M.
voor de vaart in het zijkanaal naar Zaandam.
Daar het kanaal bij de openstelling in 1876 nog niet op de voile afmetingen
was gebracht, werd in dat regleinent een overgangsbepaling opgenomen, welke
den Minister van Binnenlandsche Zaken machtigde voor den gemelden diepgang
een anderen in de plaats te doen treden en het varen in de havens en het schutten
door de Noordzeesluizen tusschen zonsondergang en zonsopgang te verbieden.
Bij beschikking van den Minister van 28 October 1876 werd het
kanaal den 2*^" November 1876 voor de scheepvaart opengesteld en werd
voorloopig de diepgang bepaald op:
4,20 M. bij L. W. in de haven,
5,00 „ „ een waterstand van A. P. in de haven,
5,00 „ in het hoofdkanaal,
1,50 „ in het zijkanaal naar Zaandam,
terwijl nachtelijke vaart in de binnen- en buitenhaven en nachtelijke doorschutting door de Noordzeesluizen werd verboden.
Bij beschikking van 7 December d.a.v. werd de maximum diepgang
voor de vaart naar Zaandam op 2 M. gebracht; bij die van 30 October 1877
werd de toegelaten diepgang in de haven van IJmuiden met 1 M. vermeerderd
en die in het hoofdkanaal en het zijkanaal naar Zaandam gebracht op de in
het algemeen regleinent van 1876 bepaalde cijfers.
Het verbod van nachtelijke vaart in de binnen- en buitenhaven en
doorschutting door de Noordzeesluizen werd den 29 November 1877 opgeheven.
Bij Ministerieele beschikking van 15 December 1879 werd de geoorloofde
diepgang in het zijkanaal naar Zaandam op 4,20 M. bepaald.
Een nieuw reglement van politie is vastgesteld bij Koninklijk Besluit
van 31 Maart 1884 {Staatsblad No. 43).
Dit reglement bepaalde, dat op het kanaal alleen schepen werden
toegelaten met geen grooter diepgang dan;
voor het hoofdkanaal:
7,20 M. bij een waterstand van 0,30 M. ^ N. A. P. en hooger,
7,10 „ „ „
„
„ 0,40 „ „ N.A. P.,
7,00 „ „ „
„
„ 0,50 „ „ N. A. P.,
voor het zijkanaal naar Zaandam 5,30 M.
De maximumbreedte werd vastgesteld op 17,75 M., de maximumlengte
op 115 M.
Bij Koninklijk Besluit van 2 September 1887 {Staatsblad No. 160) werd
de grootste diepte-afmeting voor het zijkanaal naar Zaandam gelijkgesteld aan
die voor het hoofdkanaal.
Bij Koninklijk Besluit van 23 Mei 1892 [Staatsblad No. 113) werd, op
grond van de wet van 28 Februari 1891 {Staatsblad No. 69) en naast het
ook voor het Noordzeekanaal geldende algemeene reglement van politie voor
rivieren, kanaien, havens enz., onder beheer van het Rijk, een Bijzonder
145

reglement van politic voor het Noordzeekanaal vastgesteld, waarin de maximumafmetingen van de in het kanaal toegelaten vaartuigen, zooals die in het reglement
van 1884 en de wijziging van 1887 voorkwamen, werden gehandhaafd.
In verband met de in gebruikstelling der nieuwe sluis te IJmuiden en
de verruiming van het kanaalprofiel werden bij Koninklijk Besluit van 5 April 1897
(Staatsblad No. 79) voor het hoofdkanaal en het zijkanaal naar Zaandam de
maximumafmetingen der toegelaten schepen bepaald als volgt:
diepgang 8,20 M. bij een waterstand van 0,30 M. h- N. A. P. en hooger,
„
8,10 „ „ „
„
„ 0,40 „ „ N.A.P.,
8,00 „ „ „
„
„ 0,50 „ „ N.A. P.,
lengte 175 M., breedte 17,75 M.
Na de voltooiing der ingevolge de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad
No. 195) uitgevoerde verbeteringswerken werd bij Koninklijk Besluit van
21 Juli 1908 (Staatsblad No. 233) een nieuw reglement van politic vastgesteld,
waarin de maximumafmetingen der schepen als volgt zijn bepaald;
Diepgang voor het hoofdkanaal 9,20 M. en voor het zijkanaal naar
Zaandam 8,00 M., bij een waterstand van 0,50 M.
N. A. P., en zooveel meer
of minder als de waterstand in het kanaal hooger of lager is dan 0,50 M. -h
N. A. P.,; lengte 220 M., breedte 24 M.
Toegelaten vaarsnelheid.

In het politiereglement van 26 October 1876 (Staatsblad No. 189) werd
de maximum-vaarsnelheld voor stoombooten vastgesteld op 150 M. in de minuut.
Aan stoomschepen met minder diepgang dan 1,50 M. kon door den
havenmeester schriftelijk een snelheid van ten hoogste 250 M. in de minUut
worden vergund.
In het reglement van 31 Maart 1884 (Staatsblad No. 43) werd de
maximum-snelheid in de hoofdkanalen en de zijkanalen als volgt bepaald;
voor stoomvaartuigen met meer dan 2 M. diepgang 150 M.,
„
„
„ niet meer dan 2 M. diepgang 200 M.,
„
„
„
„
„
„ 1,50 M. diepgang 250 M.,
terwijl de grootste snelheid, waarmede mocht worden gesleept, bij dag op
150 M. en van een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang op
100 M. in de minuut werd vastgesteld.
In het reglement van 23 Mei 1892 (Staatsblad No. 113) zijn deze
bepalingen ongewijzigd overgenomen.
In het reglement van 21 Juli 1908, (Staatsblad No. 233) werden de
bovenstaande bepalingen voor de zijkanalen gehandhaafd. Voor het hoofdkanaal
werd de toegelaten vaarsnelheid als volgt vastgesteld;
voor stoomvaartuigen met een diepgang van 6 M. en meer 175 M.,
„
„
„
„
„
„ minder dan 6 M. en meer
dan 4 M. 200 M.
„
„
„
„
„
„ 4 M. en minder 250 M.,

—
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terwijl de maximumsnelheid, waarmede gesleept mag worden, bij dag zoowel
als bij nacht, op het hoofdkanaal op 150 M. werd bepaald.
Schutpeil.
In het reglement van 26 October 1876 (StaatsblacI No. 189) werd
bepaald, dat bij een waterstand van 1,25 M. boven A. P. alleen.konden worden
doorgeschut de schepen, die in de kleine kolk der groote Noordzeesluis
konden worden opgenomen; door middel van dubbele schutting konden deze
schepen dan doorgelaten worden. Bij een buitenwaterstand van 1,75 M. + A.P.
werd ook deze wijze van schutting gestaakt.
Deze bepaling werd bij het reglement van 31 Maart 1884 {Staatsblad
No. 43) in zooverre gewijzigd, dat daarbij het doorlaten door middel van
dubbele schutting bij hoogere standen dan 1,25 M. + A.P. niet meer werd
toegestaan, terwijl bovendien geen schutting werd toegestaan, als de ebdeuren
■*der groote sluis 1 M. water moesten keeren.
In het reglement van 23 Mei 1892 {Sfaatsblad No. 113) werd nog de
bepaling toegevoegd, dat met de kleine sluis het schutten wordt gestaakt, als
de ebdeuren 1,25 M. water moeten keeren.
Na de openstelling der nieuwe sluis werd bij Koninklijk Besluit van
5 April 1897 (Staatsblad No. 79) het schutpeil voor deze sluis op 1,50 M. +
N.A. P. vastgesteld en werd bepaald, dat ook bij deze sluis het schutten zou
worden gestaakt, als de ebdeuren 1,25 M. water moeten keeren.
In het reglement van 21 Juli 1908 zijn de genoemde bepalingen voor
de drie sluizen ongewijzigd overgenomen.
Kanaalrecliten.
Bij Koninklijk Besluit van 20 October 1876, No. 27, werd vastgesteld
een voorloopig tarief van het kanaal- en havengeld op het Noordzeekanaal en
de zijkanalen. Volgens dat tarief was aan havengeld / 0.16 per 10 M^. van
den inhoudsmaat verschuldigd, terwijl schepen in geregelden dienst de helft
betaalden en voor visschersvaartuigen, lichters, vrachtschepen, enz. een lager
tarief gold; aan kanaalgeld moest voor de vaart tot Amsterdam / 0,72, voor
die tot Zaandam / 0,64 per 10 M^. betaald worden; voor de vaart naar
dichter bij zee gelegen plaatsen was een naar evenredigheid geringer bedrag
verschuldigd; de helft van het kanaalgeld was verschuldigd voor schepen, welke
voor 3/4 met steenkool, timmerhout, steenen, dakpannen of zout geladen waren,
voor die, welke ledig of in ballast, of met niet meer dan een last goederen
voeren en voor uit nabij gelegen Europeesche havens komende schepen.
Met ingang van 20 April 1878 werd het voorloopige tarief in zooverre
gewijzigd, dat voor de betaling van het halve kanaalgeld ook in aanmerking
kwamen sleepbooten, benevens schepen in geregelden dienst naar een buitenlandsche haven, indien deze dienst minstens tweemaal’s weeks werd uitgeoefend
—
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Bij Koninklijk Besluit van 24 October 1879, No. 16, werd een nieuw tarief
vastgesteld, waarbij o. a. het havengeld op /0,14, het kanaalgeld op /0,64
voor de vaart naar Amsterdam en op / 0,56 voor die naar Zaandam, alles per
10 M^. van den inhoudsmaat, werd bepaald, terwijl bij dit tarief voor de betaling van het halve kanaalgeld, behalve de bovengenoemde, nog in aanmerking
kwamen schepen, geladen met ijzer, erts en eenige andere artikelen.
Bij Koninklijk Besluit van 12 April 1878, No. 31, was aan de Kanaalmaatschappij concessie verleend voor het heffen van een recht van / 0,02 per M^.
en per etmaal van schepen, welke van de Steigers der maatschappij gebruikmaakten.
Voorts werd bij Koninklijk Besluit van 8 December 1879, No. 16, goedgekeurd
het heffen van een ijsgeld van / 0,01'/z per M^. gedurende de maanden
November tot Maart van elk jaar; de opbrengst daarvan moest aangewend
worden tot het bevaarbaar houden van een geul in het Noordzeekanaal bij vorst.
Na overdracht van het Noordzeekanaal aan den Staat werd bij Koninklijk
Besluit van 25 December 1882 (Staatsblad No. 243) een voorloopig tarief van
haven-, kanaal- en steigergelden vastgesteld, waarvan de bepalingen ongeveer*
gelijk waren aan die, voorkomende in de tarieven der Kanaalmaatschappij.
Ook het definitieve tarief van 1884, vastgesteld bij Koninklijk Besluit
van 8 Juli (Staatsblad No. 122) week daarvan slechts weinig af; het voornaamste
verschil was gelegen in de bepaling, dat voor schepen, die meer dan tweemaal
in hetzelfde kalenderjaar het kanaal bezochten, het kanaalgeld belangrijk werd
verminderd.
Het bedrag der heffingen werd bij Koninklijk Besluit van 24 September
1886 (Staatsblad No. 166) gewijzigd en het havengeld bepaald op /0,10 voor
een stoomschip en /0,13 voor een zeilschip, en het kanaalgeld op /0.39 voor
een stoomschip, en /0,54 voor een zeilschip naar Zaandam, op /0,45 voor
een stoomschip en op /0,61 voor een zeilschip naar Amsterdam, alles per
10 M^. van den inhoudsmaat, terwijl het steigergeld op /0.015 per M^. en per
etmaal voor een stoomschip en op /0,02 per M^. en per etmaal voor een
zeilschip werd vastgesteld.
Bij de wet van 28 Juni 1890 (Staatsblad No. 96) werden de kanaal- en
havengelden voor de vaart naar Amsterdam, Zaandam en Westzaan met ingang
van 1 Juli 1890 afgeschaft.
De opbrengst der kanaal- en havengelden bedroeg gedurende de jaren
1876—1890:
1876
/ 11,689.96
1877
182,640.95‘/2
1878
174,623.2972
1879
203,796.48
1880
230,045.9672
1881
240,424.1072
1882 .
283,208.6672
1883 .
290,857.43
—
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/ 296,478.52
1884 .
„ 241,908.73
1885 .
„ 231,193.07>/2
1886 .
1887 .
„ 240,31 0.30>/2
„ 247,104.71
1888 .
1889 .
„ 241,192.1372
„ 130,348.89
1890 .
Bij de wet van 23 Juni 1893 {Staatsblad No. 110) zijn ook de kanaal- en
havengelden voor de vaart naar andere gemeenten dan de drie bovengenoemde
afgeschaft.
De hefting van steigergelden duurde voort tot Mei 1900, toen ingevolge
de wet van 22 Juli 1899 (Staatsblad No. 173) ook deze rechten werden afge¬
schaft. Voor de vaart door de Oranjesluizen zijn nooit rechten geheven, daar
de concessie voor het maken van het Noordzeekanaai bepaalde dat de scheepvaart, zooais die toen op het IJ bestond, vrij zou biijven van rechten op dat
gedeeite van het kanaal, hetwelk het vaarwater van het Ij zou vervangen.
IJsopruiniing op het kanaal.

Nadat tengevoige van de strenge vorst in den winter 1890^—1891 het
scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaai gedurende 27 dagen geheel gestremd
was geweest, is in Februari 1891 te Amsterdam de „Vereeniging tot behartiging
van Algemeene Scheepvaartbelangen” opgericht, met het doel een herhaiing van
zulke verkeersstoringen te voorkomen.
Door het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam
werden gedurende 28 jaren voor rente, amortisatie en bezoldiging van vast
personeei aan de vereeniging subsidies toegezegd, elk groot /9,000.— per jaar,
terwijl zij zich verbonden ieder voor Vs gedeeite, tot een maximum voor elk
van / 3,000.—, de wisselvallige exploitatiekosten van de door de vereeniging
aan te schaffen ijsbrekers te dragen.
In 1893 werden daarop twee ijsbrekers in de vaart gebracht van de
volgende afmetingen en vermogen;
IJsbreker I.
IJsbreker II.
Lengte ...
43 M.
32 M.
Breedte ...
10,8 „
8,5 „
Diepgang . .
5,3 „
3,9 „
Vermogen . . 830 I. P. K.
350 1. P. K.
IJsbreker 1 heeft gekost / 191,400.—, IJsbreker 11 / 81,600.^—.
Na de indienststelling van deze ijsbrekers, waarmede bij ijsbezetting een
vaargeul in het kanaal wordt opengehouden, is stremming van de scheepvaart
door ijs niet meer voorgekomen.
De wisselvallige exploitatiekosten hebben in het vijfjarig tijdvak van
1 Mei 1903 tot 30 April 1908 gemiddeld /4,783.— per jaar bedragen.
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Sclieepvaartbeweging.
Het aantal en de inhoud der schepen, welke sedert de opening van
het kanaal gebruik hebben gemaakt, is vermeld in den volgenden staat, aangevende het gezamenlijk aantal der door de Noordzeesluizen, zoowel van zee
als naar zee, geschutte vaartuigen (zie ook de grafische voorstelling van fig. 63).
ViSSCHERS- EN
ANDERE VAARTUIGEN.

ZEESCHEPEN.
d;
<
<

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Aantal.

Bruto inhoud
in

2,445
2,548
2,733
2,958
3,136
3,191
3,121
3,417
3,213
3,170
3,323
3,335
3,682
3,685
3,814
3,688
3,675
3,960
4,429
4,352
4,723
4,537
5,157
5,223
4,447
4,246
4,017
4,184
4,393
4,579
4,474
4,586

3,896,289
4,348,391
5,181,418
5,717,986
6,142,873
7.038,639
7,320,665
8,045,227
8,180,103
7,960,317
8.111,080
8,533,001
8,793,400
9,287,691
10,062,795
10,309,919
10,027,576
10,949,161
11.372,415
12,399,468
13,869,476
13,408,147
15,434,202
15.751,324
15.726,767
16.222,827
16.052,090
16,852,719
17,833,694
18,914,310
19,055,530
20.908.262

Bruto inhoud
in registertonnen.
1.376.781
1,536,534
1,830,890
2,020,490
2,170,627
2,487,152
2,586,808
2,842,837
2,890,496
2,812,833
2,866.106
3,015,195
3,107,208
3,281,870
3,555,758
3,643.081
3,543,309
3,868.962
4,018,521
4,381,438
4,900,875
4.737,861
5.453.782
5,565,839
5,557,161
5,732,447
5,672,120
5,955,024
6,301,659
6,683,502
6,733,402
7,388,078

Aantal.

931
694
1.280
1.537
1,467
1,483
2,473
2,019
2,598
2,772
2,933
3.524
3,112
4,067
4,335
4,355
5,168
5.633
6,495
6,439
4.739
5.777
4,831
4.647
5.267
12,320
10.139
11.690
14,756
21,325
18,085
17.399

Bruto inhoud
in Ml
68,903
28,059
59,824
146,336
168,822
77.941
155,610
111,770
144,521
104,048
103,652
120,520
97,611
140.421
164,709
175,219
200.077
245,870
273,691
303.910
181,832
257,736
245.032
263,746
394,863
1,094.523
739,954
1.289,082
1.907.499
2,088,328
1,549,450
1.398.809

T O T A A L.

Aantal.

Bruto inhoud
in Ml

3,376
3,242
4.013
4,495
4.603
4,674
5.594
5,436
5,811
5,942
6,256
6.859
6,794
7.752
8,149
8.043
8,843
9.593
10,924
10.791
9.462
10,314
9.988
9.870
9.714
16.566
14.156
15,874
19,149
25,904
22,559
21.985

3,965,192
4,376.450
5,241,242
5,864,322
6,311,695
7.116,580
7,476,275
8,156,997
8,324,624
8,064,365
8,214,732
8.663,521
8,891,011
9.428,112
10.227,504
10.485,138
10,227,653
11.195,031
11,646,106
12,703,378
14.051,308
13,665,883
15,679.234
16,015,070
16,121,630
17,317,350
16,792,044
18,141.801
19.741.193
21,002,638
20,604.980
22,307,071

Het groote aantal der sedert 1902 geschutte vaartuigen is te verklaren
uit het groote vervoer van zand en baggerspecie in die jaren.
Door de Oranjesluizen werden in 1908 in beide richtingen te zamen
geschut 64,642 schepen, waarvan 56 zeeschepen.
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Grafische voorstelling van den inhoud der geschutte schepen door de Noordzeesluizen te IJmuiden.
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