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Het Amsterdam-Riinkanaal
ongekend veelzijdig

Op 21 mei 1952 opende koningin juliana de Bernhardsluis bij Tiel.
Daarmee werd het Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik genomen in zijn huidige geografische vorm: van Amsterdam
via Utrecht en Wijk bij Duurstede naar Tiel. Dat is dit jaar dus 50 jaar geleden, en de directie Utrecht heeft besloten
dat niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.
Verspreid over 2OO2 houden we daarom een aantal festiviteiten. Er is voor gekozen om veel kleinschalige activiteiten te
organiseren. Op die manier is het mogelijk om veel verschillende groepen te bereiken. Daarbij brengen we ook de minder
bekende kanten van het Amsterdam-Rijnkanaal onder de aandacht.
Het spreekt vanzelf , dat een feestelijke speciale uitgave van Tussen Weg&Water hierbij niet mag ontbreken.
De verbinding tussen Amsterdam en de Rijn kent een geschiedenis van vele eeuwen. Al zo lang er goederen in de haven
van Amsterdam worden aangevoerd is er sprake van vervoer naar het achterland via de Rijn. Aanvankelijk via natuurlijke
wateren en later door kanalisatie. Het Merwedekanaal, dat eind 19e eeuw gereed kwam, was daar een goed voorbeeld
van. Dit Menaredekanaal is voor een belangrijk deel weer opgegaan in het Amsterdam-Rijnkan aal, zoals datin 1952 in
gebruik werd genomen. Maar ook na 1952 is er nog volop veranderd en verbeterd aan het kanaal, zoals de verbreding en
bouw van extra sluiskolken in de TOer jaren van de vorige eeuw om het kanaal geschikt te maken voor 4-baks duwvaart.
De activiteiten rond "50 jaar ARK" hebben als thema: "ongekend veelzijdig". Bedoeling is om duidelijk te maken dat het
kanaal meer is dan een belangrijke scheepvaartverbinding. Dat er relatief veel en grote schepen over het kanaal varen valt
wel op; maar de rol die het speelt voor de waterhuishouding van een belangrijk deel van Midden- en West Nederland is
minder bekend. En hoeveel mensen weten, dat het Amsterdamse drinkwater oorspronkelijk uit het Amsterdam-Rijnkanaal
afkomstig is?
In de TV/W-special die voor u ligt wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de
bekende en minder bekende kanten ervan.
Maar ook besteedt deze speciale uitgave aandacht aan de mensen, die op en rond het kanaal actief waren en nog zijn.
Deze feestelijke uitgave is mede een hulde aan allen die op en rond het Amsterdam-Rijnkanaal werkzaam zijn.
Medewerkers die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om de ongekende veelzijdigheid van het AmsterdamRijnkanaal in stand te houden. En dat allemaal in het belang van de klanten: de gebruikers van en belanghebbenden bij
de verschillende functies die het kanaal vervult-

lk dank een ieder die aan deze uitgave van TWW een bijdrage heeft geleverd en wens u, lezer, veel leesplezier toe!

Harry van de Nadori,
Water, Scheepvaart
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De geschiedenis van het ARK
start al eerder, in het begin van
de vorige eeuw. De toenemende
aantallen schepen en de steeds
grotere schepen zorgen voor
veel oponthoud in het Merwedekanaal. Het gedeelte Amsterdam-
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Utrecht van het huidige ARK
maakte vroeger deel uit van het
Merwedekanaal, de verbinding
van Amsterdam met de Menrrede
PR'NSËS MARIJKESLUIS te Corinchem. Dit kanaal had
toen een beperkte breedte en
veel draaibrug gen. VanaÍ 1 917
tot 1931 oasseerden vele
plannen de revue om de verbinding van Amsterdam naar de
Rijn te verbeteren. De plannen
variëren van verbindingen van

Duurstede

Tiel

Tussen-

Weg, drUateÍ

50 jaar Amsterciam Rrjnkana;i

Amsterdam naar de Wad via
Vreeswijk, Wijk bij Duurstede of
zelfs de Celderse Vallei. Met het
aannemen van de wet werd de
keuze definitief gemaakt.

Aanleg
Plaatsing laatste sluisdeur Tiel,

januari 1952

Uitvoering voor de oorlog

De start van de werkzaamheden
werd jaren vertraagd door vele
onderhandelingen over de
hoofdafmetingen en algemene

Op het zuidelijk gedeelte begon
in 1935 de bouw van de sluis
van Wijk bij Duurstede en in

1937 de sluis van Ravenswaay.
Beide zijn voor de oorlog
voltooid. ln 1940 startte de
inrichting van het kanaal.
bouw van de sluis van ïe..
De aanleg van de zijtak naar
'1934
en was Vanwege de oorlog moest dit in
Vreeswijk begon in
gedeelte
1942 worden gestaakt. Ook vele
gereed in 1938. Het
(Vleutense
brug) andere werken waren gestart
tussen Utrecht
voor de oodog.
en Jutphaas was in 1939 klaar.

Voor de oorlog werd ook een
begin gemaakt met de verbreding van het Merwedekanaal
ten noorden van Utrecht, op de

Voltooiing na de oorlog
Door gebrek aan materiaal en
andere problemen kwamen de

gedeelten Diemen-Amsterdam
en Nigtevecht-Weesp.

werken na de oorlog pas in
1948weer goed op dreef.
Alle krachten werden gezet op
de uitvoering van het gedeelte

Jutphaas-ïel.
Veel grondwerk voor het
uitgraven van het kanaal en het
aanleggen van de dijken was in
de dertiger jaren begonnen in de
zogeheten werkverschaff ing.
Duizenden werklozen werden
aan het werk gezet. Tot in de
vijftiger jaren toe was het aan de
gang houden van werklozen zo

Met springstof begint men met
het opruimen van de bandiik bii
Wiik bii Duurstede om de Lek in

belangrijk dat veel graafwerk in
handkracht werd verricht, terwijl
de beschikbare graafmachines

ongebruikt op het werk stonden.
Op 2'1 mei 1952 opende
koningin Juliana het ARK op
feestelijke wijze in ïel.
De werkelijke aanlegtijd van
het kanaal heeft daarmee zo'n
12 jaar in beslag genomen, geen
geringe prestatie. Het is aardig
om te zien dat ook toen al er
heel wat meer tijd ging zitten
in het voortraject dan in de
uitvoeringstijd.
De maten in 1952

Het gloednieuwe kanaal had ten
noorden van de Lek een diepte
van 4 meter beneden laag
kanaalpeil. Laag kanaalpeil was
een zelden voorkomende laagwaterstand van NAP-4,60 meter.
Voor het Betuwepand is de
bodem ontworpen op NAP-1,70
meter. Dat is 3,45 meter beneden
de overeengekomen Lage rivier-

verbinding te brengen met het
ARK

Tlresen-

wegftwatel
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Te

slopen watertoren van Maarssen

stand van de Lek ter plaatse van
de kruising. Tussen Jutphaas en
Wijk bij Duurstede was de
bodembreedte 33,40 meter en
op het Betuwepand (het gedeelte van het ARK tussen de Lek en
de Waal) 41 meter. De bodembreedte tussen Amsterdam en
Vreeswijk was 50 meter. Dit
vanwege de grotere drukte op
dat traject en de geschiktheid
voor 4 verkeersbanen. Rekening
was gehouden met mogelijke
verbredingen van het kanaal
van Amsterdam naar Wijk bij
Duurstede tot 74 meter bodem-

twee richtingen gelijktijdig plaats
vinden. Slechts één sluis met een
kolklengte van 260 meter was
geschikt om mee te schutten.
De sluis van Vreeswijk is eveneens uitgevoerd als dubbele

schutsluis, waarbij rekening is
gehouden met de aanleg van
een derde sluis. De sluis heeft
een lengte gekregen van225
meter vanwege het minder
voorkomen van lange slepen en
de juist intensieve aanwezigheid
van de kleine binnenvaart.
Alle bruggen werden aangelegd
als vaste bruggen met een
doorvaarthoogte van 9.10 meter
en een wijdte van normaal

Vervviideren rails van riidend ponfreer Diemen

breedte en voor het Betuwepand tot 52 meter. De oevers
hadden hellingen van 1:3,

waardoor de breedte op de
waterspiegel 24 meter groter
was dan op de bodem.
De nieuwe sluizen kregen allen
een breedte van 18 meter, zodat
twee scheoen van middelbare
grootte naast elkaar konden
liggen. De sluizen van ïel en

Wijk bij Duurstede kregen een
nuttige kolklengte van 350
meter om grote slepen ongebro- 82 meter.
ken te kunnen schutten. Deze
sluizen zijn als enkele sluizen

Amsterdam-Wijk bij Duurstede

gebouwd, met ruimte voor
tweede sluizen. Omdat de sluis
te Ravenswaay bijna het hele
jaar open kon staan is die sluis

naar í0O meter

als een dubbele sluis uitgevoerd.

Hierdoor kon de doorvaart in

wEËËÊlte r

Het kanaal moest al snel verbreed worden. Ooaaken waren
het toenemende transport over
water en de schaalvergroting
van de schepen, vooral de

5o jaarAmsterdam-Rijnkanaal

opkomst van de duwvaart.
Dit werk startte in 1965 met het
vernieuwen van de spoorbruggen bij Utrecht en Weesp. Deze
stamden nog uit de tijd van het
Merwedekanaal met een doorvaartbreedte van krap 40 meter.
Het kanaal kreeg van Amsterdam

tot Wijk bij Duurstede grotendeels een breedte van 10O meter

met verticale oevers van stalen
damwanden en een diepte van
6 meter. Zowel bijWijk bij
Duurstede als bij ïel werd een
tweede sluis gebouwd van 260
meter lang en 24 meter breed,
geschikt voor 4-baks duvwaart.
Bij de splitsing van het ARK en
Lekkanaal werd het kanaal om
de daar aanwezige Plofsluis
gelegd omdat opruimen hiervan

te duur was. De rijdende pontveren werden opgeruimd omdat
die de scheepvaartteveel hinderden en een aantal verkeersbruggen werd vervangen.

Betuwepand naar'120 meter

Het Betuwepand tussen de Lek
bij Ravenswaay en de Waal bij
ïel werd ook aanzienlijk
verbreed tot een bodembreedte
van 12O meter. Het Betuwepand
kreeg glooiende taluds met
hellingen van 1'.4, zodat het
kanaalvak een waterbreedte
kreeg van ca '160 meter.
ln 1970 was besloten om het
kanaal een open verbinding te
geven met de Lek zodat er voor
de scheepvaart één sluispassage
minder zou zijn. De effecten
van het plan voor de open
verbinding zijn nog duidelijk
waarneembaar in de hoogteligging van de Ravenswaayse
brug en de Rooijensteinse brug
en in de brede groenstroken

langs de dijken, bedoeld voor
keersluis passeren.
ln 1981 vond de officiële
de aanleg van hogere dijken.
Nader grondmechanisch
openstelling van het hele ARK
voor 4-baks duwvaart olaats
ondezoek leerde echter dat
door koningin Beatrix.
er kostbare oever- en bodemverdedigingen nodig zouden zijn
om kwel- en verdrogingsschade Nooit aÍ
aan de omgeving tegen te gaan. Ook na die openstelling blijft
men sleutelen aan het ARK.
ln'1975 werd daarom alsnog
ln de periode van 1989 tot1994
besloten het Betuwepand ten
is het kanaal geschikt gemaakt
tijde van hoogwaterstanden

problemen. Op 23 maaft 1994
het kanaal opengesteld voor
4 meter diepgang.
In voorbereiding is momenteel
de verwijdering van de gehele

afsluitbaar te maken. Hiervoor
werd de keersluis Ravenswaay
met een doorvaartbreedte van
80 meter aangelegd. Cemiddeld
7 dagen per jaar wordt de
keersluis gesloten en moet de

voor scheepvaart met een

100 meter.

diepgang van 4 meter.
Het grootste gedeelte van het
kanaal was met een waterdiepte
van 6 meter al voldoende diep.
De voorhavens van Wijk bij

Binnen enkele jaren zal een
besluit worden genomen over
de aanleg van een derde sluis bij

scheepvaart gebrui kmaken van
de naastgelegen Prinses Marijke
sluizen. De overige tijd kan de
scheepvaart ongehinderd de

Duurstede, Ravenswaay en ïel,
de monding van het ARK en de
drempel van de keersluis
Zeeburg vormde echter nog

is

keersluis en schutsluis Zeeburg
en de vervanging van de sifon
Zeeburg. Hierbij houden we
rekening met een toekomstige
kanaalverbreding ter plaatse
van de huidige 85 meter naar

de Prinses Beatrixsluizen.
Ook zijn er bij Maarssen en bij
de Demkabrug te Utrecht nog
knelpunten voor de scheepvaart.
Voorlopig zijn deze opgelost
door het radarbegeleidingssysteeem. ln de toekomst zullen
daar ook mogelijk nog verdere
verbredingen gewenst zijn.

t#

Opening ARK voor 4-baks
duwvaart op 31 oktober 1981
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Niet alleen valt veel te zeggen
over het kanaal. Er gebeurde
ook veel rond het kanaal of
liever gezegd erboven. Bijgaand
voorval kwam ik te weten via
een dagboek van een oom van
mijn vrouw, dhr. Yge Visser.

i

weer naar "Herteveld" en
maakten van daar een boog naar
het Merwedekanaal. Er voer op
het kanaal een vrachtboot
volgeladen met passagiers op
weg naar Amsterdam. Wi.
vlogen zó laag, dat de passagiers bukten en het vliegtuigje
wat moest optrekken om een
ongeluk te voorkomen.
wat zelfs leden van de BinnenEr naderde op de Oostkanaaldijk
landse strijdkrachten niet lukte.
een boerenwagen met een voer
Hij mocht met een militair
postvliegtuig mee vliegen. In het hooi. Bovenop lag de knecht.
vliegtuig gebeurde het volgende, Deze sprong pardoes van de
hooiwagen in de onderkant van
aldus Yge Visser.
de dijk. De hoge brug over het
"Wij vlogen vrij laag over de
Merwedekanaal naderde snel.
Deze brug ligt circa '10 meter
Bethunepolder. lk kon mijn
gastheer niet duidelijk maken
boven de waterspiegel. lk dacht
dat dit gebied geen deel van de we redden het nooit meer om
Loosdrechtse plassen was, maar over de brug heen te komen.
een onder water gezette polder. lk had mijn ene hand al aan de
Wij vlogen naar Breukelen naar portierkruk en mijn andere hand
gereed om, voordat we in het
het spoorwegkruispunt. Van
grote hoogte gaf hij mij een
water zouden vallen, de riemen
los te rukken. Met volle vaart
indruk hoe moeilijk het is om
zoiets, als dat moet, op de juiste scheerden we tot mijn stomme
verbazing onder de brug door.
plek te bombarderen. Er is
Dat ging nog goed ook.
zoveel ruimte naast, zo legde
Jaren en jaren later hoorde ik dat
hij mij uit.
We volgden het Merwedekanaal het vliegtuigje door Nederlandse
naar Maarssen. We cirkelden zo autoriteiten was aÍgekeurd en
de lucht niet meer in mocht. Het
laag boven het geboomte van
"Herteveld" dat ik bang was
bleek levensgevaarlijk te zijn."
dat het landingsgestel achter
de toppen van de bomen zou
blijven hangen. We sjeesden

Tijdens de oorlogsjaren bracht hij
zijn jeugd door in Maarssen en
wat er toen allemaal werd uitgehaald doet ons heden ten dage
met verbijstering staan.
Het verhaal speelt zich aÍ net na
de bevrijding in 1945. Yge Visser
heeft het voor elkaar gekregen

Van links naar rechts:

M.J. van der Hoff

(poothoofd "nat" van 1984 tot 1988)

R.A. van der Lee

(1989-199e)

A. van de Nadort

(1999-heden)

ons woonhuis door. Dat was een
ruimte van nog geen twintig
meter. Mijn vader sprong op de
Oostkanaaldijk van verbazing
vanzijn fiets. Hij herkende mij
aan mijn colbertjasje. We vlogen

,,
.....

T.L. Heikens

(1965-1e84)

zeer laag tussen de langs het
kanaal staande watertoren en
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omstandigheden vermelden. Dat
laatste heeft nooit een cent meer
opgeleverd. Het salaris werd
toen nog iedere maand per boot
gebracht.

opgeblazen duiker was. lk ben
er nooit achter kunnen komen
of het een grap wÍls van die
duiker of dat ik hem werkeliik
had opgepompt.

Pompen oÍ ....... ..

Op de koffie

Het gebeurde nogal eens dat de
pont (veenvagen) vast liep,

bleeÍ meestal beperkt tot een
paar witte gezichten. Soms zat

Later ben ik verhuisd naar
Diemen. Af en toe zagik daar
iemand die een oude mijnenveger onderhield. lk heb die
man eens uitgenodigd voor een
kopje koffie bij mijthuis.
Hij wilde graag ook zijn twee

de pont zo vast. dat een keer
heen en weer varen (rUden) niet
hielp en moest er een duiker
komen om de rails weer vrij te
maken. Een keer moest er weer
gedoken worden en ik hielp mee
de luchtpomp te bedienen
(handpomp). Dat was dan
pompen en wat kletsen met de
omgeving, want dat ging goed

kinderen meebrengen.
De volgende dag werd er gebeld
en mijn vrouw deed open.
Ze schrok zich een aao. Voor
haar stond een man met twee
aangeklede apen. "lk kom op de
koffie" zei hij, een beetje
geschrokken van de reactie van
mijn vrouw. Inmiddels was ik
ook naar de deur gekomen en

omdat er iets op de rails lag.
Met een forse schok kwam de
oont dan tot stilstand. De schade

Op de pont

"lk begon bij de Rijkswaterstaat
in 1952, daarvoor werkte ik

Na het invullen van veel formulieren werd ik aangenomen.
Mijn vaste standplaats was
pontveer Nieuwersluis. Als ik
ergens anders moest invallen
kreeg ik fiets-kilometers betaald.
Maar dat vergde wel veel

bij een bedrijf in Utrecht als
machinebankwerker en woonde
in Loenen. ledere dag moest ik
met het pontje over, om met de
administratie. Naast afstand en
bus naar Utrecht te kunnen
gaan. Die mensen op dat pontje locatie moest ik ook de weershadden toch maar een mooi
baantje vond ik. Die mening stak
ik niet onder stoelen of banken,
vooral niet als ik op de pont
stond.
Op een dag kreeg ik een tip van
één van de pontschippers dat er
een vacature was. Zo'n kans
kon ik niet laten gaan. Mijn
nette pak aan en op voor een

kon mijn ogen bijna niet
samen. lneens een kreet van
geloven.
Die man vertelde dat
iemand die wat zag drijven.
zag
ik
het
dit
ziin
kinderen
waren en dat
Tot mijn schrik
dat
een

i*a!i:.fF-

sollicitatiegesprek met de havenmeester. Nou, dat was nog niet
direct een gelopen race.
Er werden van allerlei dieozinnige vragen gesteld en ik
moest ook bereid zijn in te vallen
op andere pontveren, bruggen
en sluizen in de omgeving.

ï|r*senweghilatel
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gedaan moest worden. De bok
werd ook wel eens uitgeleend
aan andere regionale directies of
verhuurd aan aannemers, maar
altijd inclusief de bemanning.
Dat was leuk voor de afwisseling
en bracht RWS ook nog geld op.
Bekende geluiden

lk kwam in aanmerking voor een
dienstwoning langs het kanaal in
Houten. lnmiddels was door de
aanleg van diverse bruggen over
het ARK daar het pontveer
opgeheven en de voormalige
schipperswoning beschikbaar.
Daar heb ik met ontzettend
veel plezier gewoond. Op bed
hoorde je de golfslag tegen de
damwand en het geluid van
lan gsvarende schepen. Vele
schepen kende ik aan het geluid.
Hier in de oude dorpskern van
ze met een kleurboek en een

of ik een baantje bij de WED

paar kleurtjes rustig aan tafel
bleven zitten. En zo gebeurde
het dat we koffie zaten te
drinken met twee kleurende
apen aan tafel. En je had geen

wilde hebben in het onderhoud.
ln 1968 ben ik toen bij de WED
begonnen, met de afspraak, dat
ik iedere dag werd gehaald en
gebracht, zolang ik nog in
Diemen woonde. Het werk
bestond uit smeren, olie verversen, mechanische onderhouds-

kind aan ze. De man vertelde

dat hij thuis ook nog een zwade
panter als huisdier had.
lk heb hem toch maar niet meer
uitgenodigd.
Trjdens die periode van 16 jaar
als bedienaar van diverse
objecten en pontschipper kwam
ik veel in contact met mensen
van de Werktuigkundige en
Elektrotechnische Dienst (WED)
die het onderhoudswerk verrich-

werkzaamheden op de diverse
objecten en later als bokschipper

van zelfstandigheid en ook veel
verantwoording. Het wisselen
van schuiven in de deuren van

Houten is het nu ook leuk hoor,
maar ik mis het geluid van het
kanaal toch wel."

de grote sluizen in ïel en Wijk
bij Duurstede was altijd weer
een race tegen de klok, vooral
toen er nog geen duwvaartsluizen waren. Omdat het
toch al zo druk was met de
scheepvaart ontstonden er bij

stremming van de sluis enorme

wachttijden. De behendigheid
van de mensen op de bok
was van groot belang om een
De bok
De WED had in die tijd ook nog stremming zo kort mogelijk
te laten duren. Mijn maatje
een eigen bok voor o.a. het
wisselen van deuren en schuiven Gert van der Markt en ik waren
op de sluizen en voor het op de goed op elkaar ingespeeld, een
kant zetten van Rijksvaartuigen. handgebaar of een beweging
ten. In die tijd werd er nog
weinig uitbesteed. Op een gege- Vooral dat werk op de bok vond met het hoofd was vaak al
voldoende om te weten wat er
ven moment werd mij gevraagd ik geweldig. Een grote mate
op de Rijksbok.

",rflË!ÊIt"
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neerd moest worden (asfalt was
al over en uit) zijn toen ook wat
anders gaan doen.

UFO-land

Het ARK, ja het bestaat dan nog
wel, is in 2O52in eigendom bij
de Federatie Europa (dat geldt
trouwens voor alle gronden en
wateren in de Federatie) en rs
in Beheer en Onderhoud bij
De Nederlanden. Dat Beheer
valt onder het Agentschap Infra,

Het kanaal is een juweeltje.
Zo'n beetje alle aannemers van
De Nederlanden tot en met die
uit Letland hebben hun kunsten
mogen vertonen (de Letten
moesten wel erg wennen aan
onze bedrijfsvoering). Maar hoe
is dat zo gekomen?

was een tijd dat men op de

Landelijk Cebied en Ruimtelijke

Er

Ordening van het Ministerie

autosnelwegen veel last kreeg
van de files. Tot 2032 zijn veel
wegen verbreed tot de nog
steeds wel volle maar begaan-

van Transport en Ruimtelijke

Ordening. Het Agentschap laat
dat Beheer weer doen door zijn
regionale directie MiddenNederlanden, een samenvoeging van Utrecht en Flevoland.
Crapshalve en aígekort ook wel
" UFO-land " genoemd vanwege
de hemelbestormende ideeën
van sommige bestuurders en
ambtenaren.
De directie is sinds 2OO5 ingedeeld in drie hoofdafdelingen
(Beleid en Bestuur, Bouw en
lnrichting, Beheer) en de stafafdeling Bedrijfsvoering.

'12

bare wegen van 2052. ln 2032
stoote men daarmee en werd
ook de variabele kilometerheffing afgeschaft (te duur
systeem) en ging de prijs van
waterstoÍ (benzine- en dieselauto's waren na 2030 niet meer
te krijgen) eindelijk naar het
uniek hoge Europese niveau.
Het vrachtverkeer trok daar ook
zijn conclusies uit. De laatste
"UFO's" die vonden dat het
kanaal gedempt en gebeton-

t
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Niet dempen dus. In plaats
daarvan werd het peil op het
kanaal eerst 20 cm en later nog
eens 20 cm opgetrokken, waarmee het op Normaal Amsterdams Peil (NAP) kwam. Dat in
verband met de zeespiegelrijzing, die nog steeds aardig
doozette. Water dat het kanaal
binnenkomt moet er immers
bij lJmuiden ook weer uit.
Een hele onderneming want ook
Amsterdam en wijde omgeving
moesten daar nogal wat aanpassingswerken voor doen.

ecologische barrière, duur bij
vervanging etc.) is in de loop
der tijd nagenoeg verdwenen.
Her en der is tien kilometer
bewaard en die staat op de
Federale Monumentenlijst.

Voor de rest heeft het kanaal
taluds, in de stedelijke omgeving
kades met boulevards en groen,
de eerste huizen pas op
35 meter van de waterlijn. Daar
is het kanaal 1OO meter breed.
De kades langs het kanaal zijn

nog steeds erg belangrijk als
waterkering voor de Westelijke

en de Midden-Nederlanden.
Maar wel zijn de eerste stukjes
polder in de Westelijke NederIn Utrecht was dat al eerder
landen opgehoogd naar twee
gebeurd.
meter boven NAP; en de nieuwe
ophogingen rukken al aardig op
De hoogte van negen meter tien naar het Utrechtse. Ze zijn ergin
van de Rijnvaart, al daterend van trek om nieuwbouwwoningen
1868, was nog steeds de ijzeren op te zetten, ook al kost het wat
standaard voor de vrije doormeer. De ophoging bestaat uit
vaarthoogte boven het ARK.
nieuwe schone baggerspecie;
De directie vergat dan ook de
de oude vuile specie was wel
goedkoper maar is nergens meer
bruggen niet. Die werden stuk
voor stuk opgevijzeld, gesloopt, te krijgen.
vervangen en dergelijke.
lnclusief de Calecopperbrug, die
in 2O2O echt aan een nieuw dek
toe was en niet minder dan
65 cm omhoog ging. De eerste
tunnels in het Utrechtse waren al
vanaf 2010 aangelegd, en daar
hoefde niets meer mee te
gebeuren.
Damwand monument

De ca.110 km stalen damwand
waar het ARK vroeger (1970 2O4O) zo berdcht om was
(hinderlijke waterbewegi

n
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Volgens het streekplan 2MB van
de Provincie Midden-Nederlanden
mag je ook in het landelijk
gebied tot dicht bij het ARK

bouwen als je maar een flink
aandeel levert aan de water-

-

kering.
dat je op de ARKmeren woont, bv. in de omgeving van Amsterdam, of tussen
Houten en Wijk bij Duurstede,
en ook bij ïel, in een drijvende
woning maar dan wel een flink
eind buiten de vaarweg zelf.
Je hebt dan veel natuurvoorde

Alternatief

is

deur en je moet officieel
tekenen voorje aandeel in de
bescherming en het onderhoud
daarvan. Veel mensen die bang
zijn voor de zeespiegelrijzing

watervilla-bewoners die vinden
dat de jets sissen. Maar sommige mensen zijn ook nooit
tevreden, ook in 2052 niet
(= niet ggn).

kiezen voor een drijvende

woning.
Waaibomenhout verdwenen

De beplanting langs het ARK is
een plaatje, met al die afgewogen kleuren (genetisch gemanipuleerd natuurlijk = ggn).
Al het waaibomenhout van de
20e eeuw is weg. Er staat veel
beplanting waar ooit bossen
waren en er staat nu geen
beplanting waar het landschap
van nature al open was. De
moderne beplanting groeit
verschrikkelijk snel (= ggn) en
wordt iedere vijÍ jaar gerooid
en gebruikt in DuurzaamBouwen-projecten in MiddenNederlanden.
De meeste vissers in het kanaal
zitten bij de stukjes met bos.
Vissen is populair want er zit
veel vis en je hebt ze in allerlei
smaken (= SSn). De ARK-meren
zijn ook gewild, vooral die met
eilandjes.
Wat vaart er over het ARK?

Nieuw zijn natuurlijk de snelle
personenschepen. Een soort

watermetro. Ze kunnen een
kleine 70 km per uur varen, zijn
erg wendbaar (moet ook wel)
door hun dwarsgeplaatste jets,
en ze varen door heel MiddenNederlanden. Als je beslist naar
de Westelijke zou willen (ooit
Randstad genoemd) kan dat
ook. Er zijn wd klachten van

Van de vrachtschepen uit de
20e eeuw vaart niets meer: niet
meer aan te passen aan de eisen
des tijds. Veel zijn omgebouwd

tot water-appartementen voor
startende gezinnen en liggen op
de ARK-meren. Omdat er dus
veel paartjes wonen kregen die
schepen al gauw de bijnaam

De WED (onder de Hoofdafdeling Beheer gebracht na de
voltooiing van de tandradbanen)
heeft, samen met Bouw en
Beheer, een perfecte storings-

en onderhoudsstrategie voor
het ARK ontwikkeld, inclusief
communicatieparagraaf. De
Agent-Ceneraal van het Agentschap heeft die niet alleen
bekrachtigd maar ook nog eens,
met toestemming van de
Federatie natu u rlijk, vastgelegd
in een overeenkomst met de
scheepvaartsector.

"Ark-en ".
De vrachtschepen gebouwd
tussen 2000 en2O2O hebben
het ook niet makkelijk. Maar
met de rest gaat het goed.

Het is een twijfelachtig voordeel
als je met je schip vastzit aan de
tandradbaan: soms komt er
opeens een geweldige slok

kraantje aan boord en zetten

wat af en pikken wat op.

Een

sood moderne beurtvaart. Ze
komen overal. Nieuwe schepen,
waarschijnlijk Russisch kapitaal.
Kajuit voorop, camera's achterop. Ze weten exact waar ze hoe
laat moeten zijn want vraag en
aanbod en de hele transportplanning loopt over de VAARTsoftware van het EWW (Europa-

Weite-Web). Daar haalt ook het
Europáisches B0ro ftlr Statistik
zijn oveaichten vandaan.

Het transoort van benzine en
kerosine ging sinds 2015 al niet
meer per schip maar per pijplijn,
en vijftien jaar later begon ook
het transport van waterstof per

Stille schepen. met bulb-stevens

pijp. Schippers doen daar nog

en waterstof motoren. Schepen
"varen" trouwens niet meer
echt: op de bodem van het

steeds zuur over want volgens

water door het ARK omdat er in
de Westelijke een "ongelukje" is
gebeurd met de waterkering.
lk zeg maar zo: je kunt de openkanaal liggen vier tandradbanen, bare veiligheid niet verkwanselen aan een commerciële ondertwee per richting, en daar
neming. Dat hadden die yuppen
bewegen ze zich over voort.
nooit mogen doen. En nou is dat
Dat scheelt 40% waterstoí.
in 2052 wel weer terugged raaid
En sinds ook de scheepvaart de
volle meo betaalt... De Verkeers- maar je hebt nog jaren nodig om
de schade te herstellen.
Centrale Midden-Nederlanden
(= de VCMN, onder de HoofdWat vervoeren die schepen
aÍdeling Beheer) houdt een
eigenlijk?
oogje in het zeil.
Vroeger was dat heel belangrijk.
"Cewoon" varen mag, maar
Nu is dat niet meer zo interessant. Hoeveel ton er wordt
onder voonaraarden en met
vervoerd is ook niet meer echt
ontheffing. En denk maar niet
interessant. De vervoerde
dat je er 's nachts wel even
waarde, dat wil men weten,
zonder ontheffing langs kan
en de toegevoegde waarde.
schichten ! De watermetro's
hebben allemaal een ontheffing. Er zijn nu twee soorten transport: het eerste is pure lijndien"Big Brother" (de VCMN)
sten. Het tweede is de wilde
vaart: die hebben allemaal een
heeft het verder redelijk rustig.

ïugsenwe$i guatef
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hen is het veiliger per schip. Een

twijfelgeval, zeggen de kenners.
Valt er wat te vieren?
Ja natuurlijk, 400 jaar Kaapkolonie, 45O jaar Verenigde

Oost-lndische Compagnie en
natuurlijk 'l0O jaar ARK. Prins
(ex-koning) Willem-Alexander
en prinses Maxima (zelf net 50
jaar getrouwd) zijn zelfs in onze
feestweek een weekend in een
watervilla op de ARK-meren
komen doorbrengen. Ondanks
het sissen. Je kon nog goed zien
dat ze vroeger heel mooi moet
zijn geweest...
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Natuur- en Waterbeleid

Ondanks de zware uitvoering
bleek de constructie niet
bestand tegen de sterke golfslag
en stromingen in het kanaal.
Op veel plekken ontstond
lekkage en het geheel begon
langzaam te zinken. Er werd
besloten de drijvende tuin te
verplaatsen naar 'rustiger water'
(bij de Zuidersluis in het
Merwedekanaal).

ln het voorjaar van 1998 werd
bij de Plofsluis in het ARK een
drijvende tuin aangelegd.
De officiele naam is 'Aqua-flora
float' : aluminium drijframen

Toch heeft het experiment
over de ontwikkeling van
waterplanten veel informatie
opgeleverd. Oorspronkelijk
waren 16 soorten waterplanten
ingeplant. Bij onderzoek in
Het was de bedoeling om de
oktober 1998 bleken hiervan
drijvende tuín een aantal jaren te vier tamelijk kritische soorten
laten liggen en de ontwikkeling
te zijn verdwenen, een aantal
te volgen. Langer dan anderhalf soorten met moeite stand te
jaar heeft dit echter niet geduurd. houden. een aantal sooften

waarbinnen waterplanten zijn
vastgezet op een kokosmat.
Het experiment was op deze
schaal uniek in Nederland
Nergens anders is een dergelijk
oppervlak (200 vierkante meter)
aan aqua-flora Íloats geplaatst.

Om te zorgen dat de constructie
sterk genoeg zou zijn om de
dynamiek van het ARK te
kunnen weerstaan, is aan verschillende ontwerpen het nodige
rekenwerk verricht. Cekozen
werd voor een constructie van

voornamelijk aluminium die
werd bevestigd aan dikke staalkabels. Doel van het experiment
was om te onderzoeken of
waterplanten en constructie
kunnen gedijen in de omstandigheden die in het kanaal heersen.

Ttrasen-

WeSJruateÍ

5O jaar Amsterdam-Rijnkanaal

het zeer goed te doen (vooral
gele lis) en maar lieÍst 25 nieuwe
soorten te hebben aangeslagen,
waaronder veel kroossoorten.
Er zal niet oonieuw worden
geëxperimenteerd met aqua-

Ílora floats in het ARK.
De ervaringen met de waterplanten zullen worden gebruikt
bij het ontwerp en de aanleg
van natuurvriendelijke oevers
langs het kanaal.

{
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ij fietst toch vaak?

Wiljij een stukje schrijven
over het fietsen langs het
Amsterdam- Rijnkanaal (ARK)?
Mijn eerste gedachte: 'lk fiets
eigenlijk bijna nooit langs het
ARK'.
De weg langs dat lange, rechte
kanaal, met vaak slecht wegdek
en (bijna) altijd tegenwind is
zelden onderdeel van de
fietstochten die we maken.
Als we, fietstenue aan, elkaar
vragen: 'Welk rondje doen we
vandaag?', kiezen we toch vaak

ï

': ',

dat is toch onmogelijk? lkzelf ga
er ook niet voor m'n plezier
langs fietsenl'

Toch krijgen de routes, gebogen
over de kaatt, langzamerhand
vorm. En als ik tijdens het
uitzetten langs het kanaal fiets,
word ik steeds enthousiaster.
De rust, de natuur rond het
kanaal, de schepen die af en

toe voorbij varen, het geluid
van klotsend water. Bovendien
zijn er veel interessante wetenswaardigheden over het kanaal
en de functies ervan. En als je
het combineert met een stuk

in de zomer schittert de
ochtendzon al in het water.
's Morgens is het heerlijk rustig
langs het kanaal, aÍ en toe een
schip dat je tegemoet komt
varen. En 's avonds kun je,

Fietsen langs het ARK is
helemaal niet saai!

al trappend, met de blik op

het water, de dag nog eens
de revue laten oasseren. Of de
wind waait alle beslommeringen
van de afgelopen dag weer uit
ie hoofd.

voor de heuvelrug, de Vecht,
een stuk langs de Lek, of door
de polder richting Oudewater.
Langs het ARK fietsen we
eigenlijk alleen als er geen
alternatieve route is.
Jij fietst toch vaak?

Dan mag jij twee fietsroutes
langs het ARK maken in het
kader van ARK 50 jaarl
Mijn eerste gedachte: 'Een leuke

fietsroute langs dat saaie kanaal,

langs een rivier heb je een hele
afwisselende route.
Jij fietst toch vaak?
En ineens realiseer ik me: 'Ja,
elke dag, langs het ARK! lk ga
namelijk op de fiets naar mijn
werk, en mijn fietsroute loopt
grotendeels langs het ARK.
En eigenlijk is dat fietstochtje
elke dag weer een genot.
In de winter trekt de mist soms
langzaam op van het water,

,,rlffi[t" J 50 jaarAmsterdam-Rijnkanaat
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Buitendiensten

V.l.n.r. Ab van Diik. Gerrit Klein. Arie van Meeteren en Ben Veldhuizen

"We hebben nog meegemaakt
gemalen, pompinstallaties,
dat niet iedere monteur een
kleinere sluizen en beweegbare
telefoon had. Bij een storing in
bruggen.
de nacht werd je gewekt
door tikken tegen het raam oÍ
Gereedschapskist achterop de f iets
doordat er steentjes tegenaan
De mechanica monteurs
gegooid werden. Alle technische werkten vanuit de centrale
oroblemen moesten direct
werkplaats in .lutphaas over het
gehele kanaal. Zij deden ook aan
verholpen worden. Dus ook
minder urgente zaken, zoals
onderhoud van de oonten en
een defecte lamo of een elektri- vaartuigen van de Scheepvaartsche klok die stil stond." Vanaf
dienst en de Dienstkring.
" Het vervoer voor de storingsde grote sluizen werden ook
storingen verholpen aan de
monteur was toen een fiets met
kleine objecten in de omgeving,
zoals scheepvaartseinen,

YMT

Een belangrijke reden om bij

Rijkswaterstaat te gaan werken
was de toewijzing van een
dienstwoning. In die tijd was er
een groot tekort aan woningen
in Nederland. Een dienstwoning
kon ook betekenen, dat men
tijdelijk (enige jaren) in een
noodwoning moest bivakkeren.
Maar beter iets, dan niets.
De sluizen in llel en Wijk bU
Duurstede lagen toen nog ver
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van de bewoonde wereld.
Toch even wennen als je uit
een stad kwam.
Lamp kapot? Je bed uit

met het ooenbaar vervoer.
Het gereedschap nam je dan
mee in een jutezak. Voor gebruik

op de sluizen had men een
speciaal karretje ontworpen
waarmee men ook over de
sluisdeuren kon rijden.

Ontzettend handig."
De heftorens in Wijk bij
Duurstede waren toen nog
open. "Via een draaitrap langs
de buitenkant moesten we naar
boven. Als het in de winter had
geijzeld of gesneeuwd was dat
niet zonder risico. Van de dienst
hadden we voor die omstandigheden speciale ijzers met punten
er onder gekregen, die we onder

Het kantoor van de WED
was in de beginjaren op de
Maliebaan 18 in Utrecht, de

de schoenen moesten binden."

mechanische werkplaats op de
Zuidersluis in .,lutphaas.
Onderhoudsmensen woonden
op één van de grote sluizen,
waar ze ook werkten. Dit omdat
zij bij storingen direct bereikbaar
en inzetbaar moesten zijn.

't6

gereedschapskist achterop, of
een karretje achter de fiets.
Je moest vaak kilometers íietsen
en het maakte niet uit wat voor
weer het was. De verder weg
gelegen objecten bezocht je

De havenlichten voor de sluis in

ïel waren nog gaslantaarns.
Regelmatig waren de kousjes stuk,

omdat de jeugd deze gebruikte
om sigaretten aan te steken.

ï!asenweg wateÍ
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Heftoren Wiik bii Duurstede

rJ
-J

t

ï
t

we de installaties zodanig
aangepast dat die halsbrekende
toeren niet meer nodig waren. "
Milieu? Ach...
Een flink deel van het reguliere
onderhoudswerk bestond ook
uit het periodiek smeren van

onderdelen en verversen van
olie van de machinewerken.
Het meest smerige werk was
het schoonmaken en weer
invetten van de staalkabels van
de hefdeuren. Dit werk moesten
de lokale onderhoudsmonteurs
(elektromonteurs) op de grote

'iË
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"Het vervangen van defecte
lampen aan de heftorens van de
sluizen

oÍ aan bruggen kon

alleen via een los hangladdertje
die je even aan een railing

haakte, om vervolgens vanaf
grote hoogte vrolijk fluitend een
paar meter naar beneden te

@

klimmen en de lamp te vervangen. Ook het met een ladder
vervangen van de lampen in de
12 meter hoge lichtmasten op
de remmingwerken was geen
pretje. lemand met hoogtevrees
was dan ook niet geschikt voor
de storingsdienst. Later hebben

In

v ette

n v an staa I kab

e Is

sluizen uitvoeren. Zij waren wel
wat gewend maar zaten liever
niet aan die smerige staalkabels.
Naar het milieu werd ook niet zo
nauw gekeken, menig kilo vet
en liters olie zijn in het water
van het kanaal verdwenen.
Later is er wel veel zorg aan
het milieu besteed en zijn vele
verbeteringen aangebracht.
Schippers helpen mee

"ln ïel was een keer een storing
aan de elektrische installatie van
de hefdeur die niet snel oo te
lossen was. Er waren nog geen
duwvaartsluizen en normaal

waren er al vaak wachttijden

Tugsen-
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van een paar schuttingen.
Dus laat staan als er een langdurige stremming was.
De storingsmonteur mobiliseerde een aantal schippers en met
een man of zeven hebben ze
toen met de handbediening
boven in de toren de deur
opgetrokken. Voorzover bekend
is dat de enige keer geweest
dat de hefdeur met handbediening volledig is opgetrokken.
Na uren zwoegen kon er weer
met alleen de puntdeuren
geschut worden."
De jonge ondeaoekers

"Naast het reguliere onderhoudswerk waren we ook bezig
met het uitdenken en uitvoeren
van modificaties. Storingsgevoelige, moeilijk te onderhouden

zei hij zelÍ, of ter controle
vonden anderen. Hoe dan ook,

hij was altijd zeer geïnteresseerd
en hield van een praatje.
De winter van '62-'63

De strenge winter 1962/1963
ligt bij het viertal nog vers in het
geheugen. "Weken waren we
dag en nacht in de weer om de
sluizen zo lang mogelijk in

bedrijÍ te houden. Samen met
mensen van de dienstkring en
van aannemers ijshakken en
pekelen. Monteurs moesten
constant improviseren, vaak
werd het uiterste van de
machinewerken en de mensen

gevergd. De snert en worst, die
altijd voldoende aanwezig was,
maakte veel goed en de onderlinge sfeer was prima. Als dank
voor de enorme inzet nodigde
een tankerrederij ons uit voor
een gezellige dag in Rotterdam.

We werden netjes met een
speciaal voor die gelegenheid
afgehuurde treincoupé vanaf
Utrecht CS gehaald en gebracht

lntrede dienstauto's in
de jaren zestig

ln de oeriode 1963-1965
werden de fietsen vervangen
door brommers en dienstauto's.
Dat was een grote verbetering,
maar het betekende ook dat de
rayons werden vergroot. Het
onderhoud van de sluizen ïel en
Wijk bij Duurstede werd samengevoegd. Dat was toch even
wennen, want de mensen van

en of niet meer verkrijgbare
onderdelen werden gewijzigd.
Soms was er ook geen goed
alternatief te koop en maakten
we zelf nieuwe onderdelen.
In het begin waren we nog erg
terughoudend met het uitvoeren
van wijzigingen, want stel je
voor dat de ontwerper van de
sluis dat zou opmerken, dan
waren de poppen aan het dansen." Wijzigingen gingen altijd
gepaard met uitvoerig testen in

de sluis bediening waren

gewend dat er bij een storing
nagenoeg direct een monteur
aanwezig was en dat kon niet
meer. Er werden afspraken
gemaakt over urgente en minder
urgente storingen. Minder
urgente storingen mochten de
andere dag opgelost worden.

een testopstelling, alvorens het
werd toegepast in de operationele installatie. Safety first en
kwaliteit stonden vooroD.
ln die tijd was het ook gebruikelijk, dat bij gepland werk buiten
de normale werktijden, altijd het
toenmalige hoofd van de WED
even kwam kijken. Dat was ter
ondersteuning van het moreel,
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Het werd een geweldige dag
met veel eten en drinken. Een
Daar mensen hadden wat
moeilijkheden met het juiste
perron te vinden voor de
terugreis. Zijzagen tot hun
stomme verbazing de trein
vertrekken van het tegenoverliggende perron."

Nieuwe technieken

Hoewel we met de bouw van
de duwvaartsluizen in Wijk bij
Duurstede en ïel eigenlijk niets
te maken hadden, gaÍ dat toch
veel extra werk. We moesten er

ïussenwe$:ilrateY
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voor zorgen dat de bestaande
sluizen in bedrijf bleven. Dat

Pennen i.p.v. steeksleutels en

Werken met ltalianen

schroevendraaiers

Een uitdagende en vooral ook

betekende tussen het schutbedrijf door het grondkabelnet
aanp.rssen en nagenoeg geheel
vervangen. Er zijn toen ook

Later verhuisde de hele WED
naar de Zuidersluis en kregen
ook alle onderhoudsmonteurs
van de sluizen daar hun stand-

spannende ervaring was het
Europees aanbesteden van het
innovatieve bestek (design,

nieuwe betonnen kabelgoten

plaats.

We moesten meer uitbesteden
zodat de kabels beter beschermd en de magazi[nen tot een
minimum terugbrengen.
waren en er later altijd nog
De werkplaats werd gesloten.
getrokken
konden
kabels bij
Een totaal ander tijdperk brak
woroen.
aan,
het zelfdoen werd zoveel
zorgen
Ook moesten we er voor
mogelijk
beperkt. We leverden
dat we tijdig voldoende kennis
onze
steeksleutels
en schroevevan de nieuwe installaties
pennen.
voor
Een
draaiers
in
hadden, want het onderhoud
voor
verandering
voor
enorme
en de storingsdienst was
iedereen.
de WED. Dus we volgden
ldeeën en plannen werkten we
cursussen. De belangrijkste
eerst
op papier uit en maakten
afwijkingen van de bestaande
we
na
besluituorming geschikt
sluizen waren de hydraulische
De accenten
voor
uitbesteding.
schuiÍaandrijvingen, de vangliggen
op
het goed
kwamen
te
van
constructies ter bescherming
van
c.q.
formuleren
opdrachten
de hefdeuren en de elektrisch/
maken
van
g
bestekken,
het
gelij
n
kloopregeli
elektronische
kostenramingen en het toezicht
voor de deuraandrijving en de
gelij
op
de uitvoering.
kloopvangconstructies. Die
regelingen waren nodig, omdat
men vanwege de grote overspanning geen dure hefportalen
aan de kolkwanden gemaakt,

Al met al toch een mooie en
vooral boeiende periode waar
het viertal met voldoening aan
terugdenkt.

construct en maintain) voor de
realisatie van een scheepvaartbegeleidingssysteem. Dat
was inclusief de operationele
inrichting van de nieuwe verkeerspost in Wijk bij Duurstede.
Een groot bedrijf uit ltalië was
het werk gegund. "Wat een
cultuurverschil. Je kreeg altijd de

indruk van die ltalianen dat ze
wel begrepen wat er verwacht
werd, maar het werd ons nooit
duidelijk waarom ze het keer
op keer dan niet zo uitvoerden.
Uiteindelijk is na veel gedoe
met juristen erbij de opdracht

door een Nederlands bedrijf
afgemaakt. Het resultaat mag
gezien worden."

met een centrale aandrijving
op een mechanische as had
gebouwd, maar twee los
staande torens bij elk hoofd.
Toen de duwvaartsluizen pas in
bedrijf waren, kwamen we nogal

wat kindeaiekten tegen en
vooral tekeningen die niet
klopten met de werkelijkheid.
Dat vele uitzoekwerk had als
voordeel dat we vrij snel diepgaande detailkennis opdeden
van de installaties. Ook aan die
installaties is in de loop der jaren
veel gewijzigd.

Tlresen-

Weg:

áruateÍ
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Aanleg

d.d.13/02
Fa. Van Leeuwen is een aanvang begonnen met het hangen aan
de damwand van de gordingen;

d.d.16/02
Fa. Evenboer is gebeld vanwege het goede weer;

d.d.14/03
Het heeft de gehele dag mot geregend. Nederhorat heeft anker
29 en 30 niet geslagen omdat er volgens het geluid nog damwand
in de grond zit;

d.d.1B/o4
De teerder kon niet beginnen omdat er anders bitumen gemorst
zou worden op de ankerstafen;

d.d.21/M
Nederhorst heeft 8 mantels gedagen. Het heeft de gehele dag
bewolkt en geregend;

In het kader van de laatst
uitgevoerde kanaalverruiming
zijn vele kilometers stalen

d.d. 08/05
Fa. Evenboer waren telefonisch niet te bereiken. De branders van
hem zullen de bouten opsnijden. Bihacon heeft een uur met teer

damwand aangebracht ter
bescherming van de oevers.
Bij de uitvoering van een bestek
voor het aanbrengen van deze
vooaiening was door de aannemer een Hï5 praktikant
geplaatst. Deze kreeg tot taak
om van de gehele uitvoering

Sespoten;

d.d. 05/06
29 trappetjes besteld voor in aan de damwand te monteren.
1 man mantelbuizen pasgebrand, 1 man damwand pasgebrand;

een dagboek bij te houden.
De opdracht daarbij was:

d.d. 08/06
De directie was het er niet mee eens hoe de zand was afgewerkt
en de grond was neergegooid;

"omschrijf de werken zo dat ook
niet-vakmensen begrijpen waar
het over gaat".
Na enkele maanden gaf hij mij
zijn verhaal ter beoordeling te

d.d.10/06
Nederhorst heeft ankers schoongeblazen en volgespoten met teer;

lezen. Van de uitblinkers van

d.d. o4/o7

(on)duidelijkheid heb ik een

Strippen gemonteerd aan het damwand aan het kanaalzijde;

kleine bloemlezing overgenomen,

die ik u hierbij niet wil onthouden. Hier volgen de markante
feiten uit ziin relaas:

d.d.10/07
Om negen uur wou dg. kraan de spudpaal optillen en deze bleek
over een stuk van 2 meler afgebroken te zijn;
.

Tot zover deze bloemfezing-.. of deel 2 van zrjn dagboek duidelijker
is geworden na miin krítiek opdeel 1 is niet bekend. lk kreeg het
niet meer ter inzage.

ïutsenwes
uuatêr

Buitendiensten

Het is druk op de 'snelweg
voor de scheepvaart' het ARK.
Oplettend maar met gemak
stuurt Peter Wilmsen (50) voor
de zoveelste keer die dag veerpont De Aa naar de overkant.
Een tochtje van nauwelijks
enkele minuten. "Maar voor
veel mensen wel een belangrijk
tochtje", zegt Wilmsen. "Als de
veerpont hier niet zou zijn moet
je heel wat kilometers om rijden
via de brug van Breukelen of,
aan de andere zijde, de Loenerslootsebrug om aan de overkant
te komen. Er wordt veel gebruik
gemaakt van de pont. Vanaf de
eerste afuaart om 1O over 6
(op werkdagen) heb ik al klanten
die naar hun werk gaan. Daarna
de scholieren en de mensen die
boodschappen gaan doen. De

Peloton

De veerpont De Aa heeft een
lange historie. In 1880 werd
dwars door het poldergebied
tussen Breukelen en Nieuwer
Ter Aa de Keulse Vaart, de

voorloper van Merwede- en
ARK, gegraven. Omdat
bewoners en weidegebieden

van elkaar werden gescheiden
door het kanaal werd de
inrichting van een veerpont
bedongen waar gratis, dag en
nacht, gebruik van gemaakt
mocht worden. Cratis is de

pont nog steeds. Maar's nachts

voormalige d ienstwoningen.
" Het huis kon ik in 1976
kopen via Domeinen. Het ligt
ingeklemd tussen het spoor

Amsterdam-Utrecht en het ARK.
Een prachtige plek om te wonen,
van hettreinverkeer heb ik geen
last. dat hoor ik niet eens meer!
Als ik vrij ben ga ik met de hond
wandelen. lk ga dan met de
pont over en wandelen in het,

meeste van mijn passagiers ken

ik al jaren. Zo komt er dagelijks
een vrouw op de pont die elke
dag de krant voor mij meeneemt. En de meeste scholieren
heb ik als klein kind al op de
pont gehad. lk heb dan ook
zelden problemen met de jongelui. Tenslotte ken ik van veel
scholieren de ouders. In de
zomermaanden heb je, naast de
dagelijkse passagiers, ook veel
recreanten die met de pont
oversteken. Veel tourf ietsers
en wielrenners maar ook
wandelaars die naar het landgoed'Over-Holland' willen.
En de pont is ook populair voor
bruiloften. Dan komen ze hier
op de pont foto's maken van
het bruidspaar."

hiertegenover gelegen, landbreed was duurde de overvaart
een stuk korter dan nu. Het
huidige ARK is ter hoogte van
de pont over de Keulse Vaart.
De commandant van de kazerne de pont 100 meter breed.
in het nabij gelegen Nieuwersluis

wordt er niet meer gevaren.

Ook Defensie stelde eisen aan

bedong dat de pont zo groot
moest zijn dat een heel peloton
in één keer de oversteek kon
maken, inclusieÍ paarden en

Heen en weer

kanonnen. De, niet vrijvarende,
veerDont die er toen was werd
aan een kabel heen en weer
getrokken. Omdat de Keulse
Vaart ter plekke slechts 35 meter

,nflffiÊSt"
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Veerpont De Aa is genoemd
naar het gelijknamig riviertje dat
tussen de Heycop en Nieuwer
Ter Aa stroomt. Sinds 1983 is
Peter Wilmsen één van de vaste

goed. Het feit dat ik ook in mijn
vrije tijd met de pont ga heb ik
geen probleem mee. lk maak,
samen met de andere collega
ponbchippen, jaarlijks 65-duizend

overtochten. En dat heen- en
weer varen verveelt nooit.
Elke dag is anders."

pontschippers. Bovendien woont
hij pal naast de afmeerplek van
de pont in een van de twee
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- eÍr Waterbeleid

door het vervuilde bluswater
grote vissterfte optrad heeft de

Ook zijn landelijk een aantal
zogenoemde "Algemene
handhaving meer aandacht
Maatregelen van Bestuur" van
gekregen en is verder in belang
kracht geworden waardoor niet
gegroeid. Bijzonderheid daarbij is meer aan iedereen vergunning
dat deze taak voor een deel wordt behoeft te worden gegeven
uitgevoerd onder de verantmaar met een melding kan
woordelijkheid van het openbaar worden volstaan. Hierdoor ran
ministerie. Handhavers hebben
de vergunningverlener zich meer
namelijk naast hun toezichtconcentreren op die bedrijven
houdende taken ook opsporings- waar het er werkelijk om gaat,
bevoegdheid gekregen, waardoor grote lozingen of lozingen van
zij ook ondeaoek kunnen

De belangrijkste maatregel in
deze is geweest de vaststelling
van de wet verontreiniging

oppervlaktewateren, kort
gezegd \^/VO, in 1970. Met
deze wet werd het mogelijk
om vervuilers aan te pakken,
en lozingen te regelen met
vergunningen. Deze taak is
neergelegd bij de afdeling
Waterhuishouding en Waterkering. Later zijn aan het
takenpakket nog enkele andere
wetten en regelingen toegevoegd. Dit betreft onder meer
de wet op de waterhuishouding,
waarmee grote onttrekkingen
of aanvoer naar het kanaal
kunnen worden geregeld,
de wet bodembescherming,
die vooral kijkt naar de werken
in, aan of op de bodem, en het

Bouwstoffenbesluit. Dit laatste
besluit regelt met name het al
dan niet toestaan van het
gebruik van materialen en
bouwstoffen op de water-
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bodem. Hierbij kan ook gedacht
worden aan het hergebruik van

zware verontreinigingen.
instellen naar de verooaaker van Regelmatig overleg met deze
de vervuiling en verbaliserend
bedrijven, waarbij nadruk wordt
kunnen optreden.
gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven,
moet ertoe leiden dat geleidelijk
ook deze verontreinigingen
verminderen. Het uiteindelijke

bijvoorbeeld baggerspecie.

doel is dat we in het kanaal
water krijgen dat geschikt is
voor karperachtigen, dat het
water gebruikt kan worden als
grondstof voor de drinkwaterbereiding, en dat de landbouw
water kan onttrekken voor de

Ook handhaving

VanaÍ 197O is er dus daadwerkelijk een zorg voor de
waterkwaliteit. In de loop van
de jaren zijn de werkzaamheden
op dit gebied uitgebreid. Kon
het werk eerst gedaan worden
met één man, geleidelíjk waren
er meer mensen nodig. Groot
was de klus om alle bedrijven
zover te krijgen dat zij uiteindelijk een vergunning zouden

beregening.

aanvragen. Daarmee was
natuurlijk niet de klus geklaard.

vergunning hebben is nog
niet hetzelfde als ook werken

Een

volgens de gemaakte afspraken.
Hiermee komt de handhaving
om de hoek. Het onderdeel
handhaving was aanvankelijk
een stiefkindje. Toen echter in

1984 een grote brand uitbrak
bij Sandoz in Zwitserland en er

wffilte

r

Lozingen

OveÉredingen

Het aantal vergunningen is in
de loop der jaren verminderd.

Om de vinger aan de handhavingspols te houden worden

In eerste aanleg zijn alle
bedrijven, maar ook alle huishoudelijke lozingen onder de

er bij de bedrijven monsters
genomen en wordt er regelmatig gepatrouilleerd. Hiervoor

vergunning gebracht. Deze
bedrijven variëren van grote
rioolwaterzuiveringen en

is een auto ingericht met de
nodige hulpmiddelen om
monsters te kunnen nemen,
deze zodanig te bewerken dat

chemische fabrieken tot kleinere
lozingen als betoncentrales en
jachthavens. Door overleg met
de bedrijven zijn een aantal
bedrijven inmiddels aangesloten
op de riolering en zijn rechtstreekse lozingen beëindigd.
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ze bewaard kunnen worden en
een koelvooaiening om de
monsters op temperatuur te
houden. Dat alles is nodig om
betrouwbare analyses te kunnen
maken op basis waarvan de

geweest. De Dienstkring
heeft daarvoor bijvoorbeeld
al geruime tijd geleden bij
sluizen de mogelijkheid geboden

om huishoudelijk afual af te
geven zodat het niet meer over
boord gekieperd hoefde te
worden. Dat geldt ook voor de
bilgeolie, waarvoor het na lang
aandringen gelukt is om een
vaartuig naar het kanaal te halen
die deze olie van de schippers
mag innemen. Vanuit de
gedachte'voorkomen is beter
dan genezen' zijn er controles
ingesteld voor de binnenvaart.
O pru i me

n van ol i everontrei

n i gi

ng

vervuiler kan worden aangesproken, mits we die weten te
vinden.
Dat aanspreken kan zijn een
bestuurlijke waarschuwing
waarbij Rijkswaterstaat als
vergunningverlener de vergun-

ninghouder aanspreekt op de
naleving van de afspraken en
zonodig zelfs de vergunning
kan intrekken. De zwaarste
vorm die hierin wordt toegepast
is bestuursdwang. De naam
zegt het al, door dwang de

vergunninghouder dwingen te
doen of te laten op straffe van
een mogelijk zeer hoge boete.
Dit middel is in de afgelopen
jaren gelukkig maar zelden uit
de kast gehaald.

beleid" toegepast. Dat houdt in
dat bij een proces-verbaal in
overleg met de officier van
justitie (deze stelt de hoogte van
de boete vast) gelijk een schikking wordt aangeboden om de
zaak at te doen. Deze werkwijze
scheelt alle partijen veel tijd.
Niet meer oveóoord kieperen

Niet alles valt te vangen met de
vergunningen. Een zeer belangrijke activiteit op het kanaal is
uiteraard de scheepvaart. Al
verscheidene jaren houden
zowel de afdeling waterhuishouding als de scheepvaartdienst extra toezicht op de ver-

ontreinigingen die de
scheepvaart kan verooaaken.

Bij deze controles wordt aan
boord van het binnenschip
bekeken hoe de milieuzorg is
ingevuld. Waar nodig worden
adviezen gegeven en worden

regelingen toegelicht.
Dat deze helpende hand niet
altijd toereikend is blijkt uit de
toch nog regelmatige meldingen
van illegale lozingen. Controle

blijft dus nodig. Ook op dit punt
zijn in de loop der jaren veranderingen gekomen. Naast de
controle vanaf de wd en vanaf
het schip zijn er door de samenwerking met de politie de laatste
jaren ook de mogelijkheden
bijgekomen van de controles
vanuit de lucht. Regelmatig
wordt er nu over het kanaal
gevlogen en dit heeft ertoe
geleid dat meermalen een
veroozaker op heterdaad

Niet alleen is hierbij gedacht
aan erop toezien dat het opper-

betrapt.

vlaktewater verontreinigd wordt
maar ook de helpende hand

Diffuse bronnen

verbaal. Hierbij wordt sinds
enkele jaren het "lik-op-stuk-

bieden is steeds het parool

De andere vorm is de strafrechtelijke benadering met het
opstellen van een proces-

*flË!Êlt" l

belangrijkste diffuse bron.
Dan denken we niet alleen aan
de opzettelijk over boord gezette
verontreinigingen, maar vooral
aan de verliezen van smeerolie
bij de as en de coating van de
scheepshuid. Samen met andere
waterbeheerders kijken we ook
naar andere bronnen van
verontreiniging, zoals afu loeiend
wegwater en de afstroming van
bestrijdingsmiddelen.
De aanpak van diffuse bronnen
van steeds groter belang om
verder te kunnen werken aan de
waterkwaliteit. Ruim 30 jaar
is

werken aan de waterkwaliteit
heeft zijn vruchten afgeworpen,
landelijk maar zeker ook langs
het kanaal. Veel verontreinigingen zijn inmiddels gesaneerd of
vinden via het riool hun weg
naar de zuiveringen. Bedrijven
hebben in de loop der jaren veel
geld geïnvesteerd om hun
bedrijfsvoering op dit punt te
verbeteren. De aandacht moet
dus nu meer gaan naar de diffuse
bronnen die geleidelijk de
belangrijkste nog overgebleven
bronnen van verontreiniging zijn
geworden. Vele kleintjes zijn
samen toch een grote. Op dit
punt kan iedereen een steentje
bijdragen om te komen wat voor
ons het doel is schoon water.
Ondanks het bereikte resultaat
betekent dit nog veel werk.

is

is de verontreiniging door de scheepvaart de

Op het ARK
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Opening door koningin Juliana

Geen marifoon maar lichten

in zat en het waterverkeer

en prins Bernhard

De binnensluizen bijWijk bij
Duurstede en Ïel, die het begin
en einde van dit kanaalvak
markeren, waren toen de

bestond toen voor 80% uit
sleepvaart, dus het is niet zo

Bernhard Stegers is ook degene
die als 1O-jarig jongetje de
opening van het kanaalvak
Wk bij Duurstede - ïel van

dichtbij heeft meegemaakt.
De klas van zijn school in ïel
mocht langs de oever staan
toen koningin Juliana en prins
Eernhard met de Piet Hein door
het oranje lint voeren. Hiermee
was in 1952 het laatste kanaalvak geopend.

grootste sluizen in Europa.
Maar, memoreren de heren,
de kruising vlak na de Wijkse
sluis was een beruchte olek
en er zijn daar heel wat aanvaringen geweest en ook
heel wat schepen gezonken.
Nu wordt deze kruising
'bewaakt' door een oost

voozien van marifoon en
andere technische snufjes om
te voorkomen dat de schepen
met elkaar of met de recreatievaart in aanvaring komen.
Toen was er geen marifoon
en werd er wel gewerkt met
lichten maar daar hadden de
meeste schippers geen weet
van en dus was het meestal
een gok om de kruising op te
varen. Men kon ook niet meer
terug als de gang er eenmaal
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verwonderlijk dat het wel eens
mis ging.

wIËËÊIte t

De ontwikkeling van
technische snuÍjes

Door de technische veranderingen zoals marifoon, radar,
automatische stuurpiloot en de
schepen die steeds groter zijn

marifoon en kunnen de scheoen
obstakels waarnemen door
middel van radarinstallaties.
De snelheid van de schepen is
hoger, de duwbakkencombinaties zijn langer en zwaarder.
Dus als er schade wordt gevaren
dan is die ook aanzienlijk. En het
merkwaardige is dat ondanks al
de technische snufjes, het aantal
ongelukken, aanvaringen of
schade varen, niet is verminderd,
Het is nu ook veel drukker op
het water dus dat zal zeker een

geworden, is ook het werken op
het water veranderd. Vroeger
werden de schepen handmatig
rol spelen en er wordt ook
bediend en verliep de communi- langer doorgevaren.
catie van schip naar schip en van
mond tot mond. Daardoor was
Schade aan de damwand
het patrouilleren veel intensiever.
Bij een stremming of het uituoeren van werkzaamheden moest
er constant een patrouille-

vaartuig bij zijn om de schippers
te kunnen waarschuwen en
aanwijzingen te geven. Nu
gaat dat vanuit de centrale post
bij Wijk bij Duurstede via de

50 jaarAmsterdam-Rijnkanaal

De varende RWS-ambtenaren
hebben een bijzondere opsporingsbevoegdheid. Deze is nodig
om proces-verbaal op te kunnen
maken bij overtredingen van de
Waterstaatswet en het Binnen-

vaart Politiereglement proces.
Het ARK heeft een damwand

(tot Wijk bij Duurstede) die goed

I
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bestand is tegen het klotsende
en roerige water maar weinig
weerstand biedt tegen een
aanschuivend schip. De veroorzaker moet de schade melden
en mag pas verder varen als de
zaak financieel is geregeld.

want dan moest je er echt
achteraan en nu lukt het vaak
via een opsporingsmelding door
de marifoon oÍ via de mobiele
telefoon.

Het gebeurt wel eens dat de
schipper doorvaart zonder
melding. Meestal kan de boosdoener wel worden opgespoord
en dan volgt een extra boete.
Een beetje speurwerk op z'n tijd
is wel aardig, vooral als de zaak

Het milieu is ook een steeds

wordt opgelost! Ook dat gaat
nu gemakkelijker dan vroeger

Verontreiniging van het water

grotere rol gaan spelen. Er zijn
meer risicovolle vaarbewegingen
met gevaarlijke stoffen die
nauwlettend worden gevolgd.
Verontreiniging van het water
door lozingen van verboden
stoffen of giermest komen
nog altijd voor en dan wordt

geprobeerd de 'Vervuiler' op te
sporen. Maar de eigenaren van
het dode vee, dat regelmatig
uit het water wordt gevist,

vinden is een ondoenlijke zaak.
Minder geslaagde vondsten zijn
de stoffelijke overschotten van
verdronken personen, maar ook
die moeten worden geborgen.
En ook het'schoonmaken' van

het kanaal geeft merkwaardige
vondsten zoals autowrakken
waarin de chauffeur nog aanwezig is, of een granaat uit de
tweede wereldoorlog.

Autowrakken vissen

Tuesen-
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exemplaren zijn. Maar er zijn ook
modellen waarbij men kan zien
dat het ooit een limousine was.

Stremming dure grap

Ondanks de traditie en de meervoudige functie van het ARK
Men rookt sigaren en er wordt een staat de Varsity wel ter discussie.
groot offer aan Bachus gebracht. Voor ons als vaanruegbeheerder
Aan het einde van de middag is is het steeds moeilijker om het
veelal niets meer te herkennen
ARK het gehele jaar te promoten
van het driedelig-grijs. Eneaijds
als de "A2" op het water en
omdat men een vaste koers, als deze op een zondag te sluiten
gevolg van het eerder genoemde voor een "wedstrijdje roeien",
offer, kwijt is maar anderzijds is
zoals de Varsity bekend is in
ook de traditie hier schuld aan.
scheepvaartkringen. De huidige
Deze traditie houdt in dat
nieuwbouwschepen hebben
wanneer de winnaar bekend is
afmetingen waarbij niet meer
men nagenoeg naakt te water
gekozen kan worden voor de
gaat. Nagenoeg naakt want
alternatieve route via de Prinses

eveneens geen ideale locatie te

Zwerftocht

ln 1878 werd de eerste wedstrijd zijn doordat de wind parten kon
gehouden op het Calgewater te spelen. ln 1937 werd uitgeweken
Leiden. Enkele jaren later werd
het evenement verolaatst naar
de Oude Rijn bij Oudhoorn.
Deze baan bleek al snel te smal.
Hierop werd uitgeweken naar
Spaarnedam en in 1915 werd
een parcours uitgemeten op het
Noordzeekanaal. Dit bleek

fARIf
f
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naar de Bosbaan in Amsterdam.
Hier moesten enkele kunstgrepen worden uitgevoerd doordat
de baan moest worden ingekort.
Op 5 mei 1940 werd voor het
eerst geroeid op het ARK ter

hoogte van Jutphaas. Door de
oorlogsjaren zou op 5 mei 1946
pas weer worden geroeid en dit

;""ï',ï:
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scheepvaadverkeer tussen
Rotterdam en Amsterdam werd
vanaf 1969 uitgeweken naar de
locatie te Houten waar tot op
heden de Varsity wordt geroeid.
Studententradities

Traditie is erg belangrijk maar
ook exorbitant gedrag is zeer
sterk aanwezig. Zo laten een

groot aantal studenten zich in
driedelig-grijs brengen met een
limousine. Waarbij zeer mooie
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men heeft, zowel dames als
Beatríxsluis. Deze schepen
heren, nog wel een stropdas om. variëren in de prijsklasse tussen
Om klokslag 17.00 uur wordt
de 4 en 6 miljoen Euro. Het is
dan de vaarweg vrijgegeven en
dan ook niet zo moeilijk om te
worden de eerste schepen onder berekenen wat een dergelijk
begeleiding van de patrouilleschip per uur kost. Ook internavaartuigen van de Scheepvaart- tionaal neemt de druk toe. Op
dienst langs het spektakel
de Rijn krijgen evenementen
geleid. Op dat moment worden zoals "Rhein im Flammen" grote
de kostbare boten van de
kritiek als hiervoor de scheepstudentenveren igingen weer
vaart gestremd moet worden.
op de trailers geplaatst en de
Ongetwijfeld zal hierover nog
drijvende steigers en passagiersniet het laatste woord gezegd
scheepjes weer naar de thuisen geschreven zijn.
havens gebracht.

50 jaar Amsterdam-Ri;nkanaal
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Genieten van de wedstriid

Op7 april2002

begon het

verjaardagsfeestje van het ARK
alvast. Op die prachtige
voorjaarsdag reikte Ingwer de
Boer de eerste ARK wisselbokaal
uit aan een Varsity roeiteam.
Winnaressen van de "Eerstejaars
Damesch 8+" zullen vanaf nu de
enorme beker telkens een jaar in
hun prijzenkast mogen zetten.
Als eerste staat de beker bij
Nereus in Amsterdam. de besten
van2OO2.

De Nereus-dames beseffen dat zij
de beker krijgen

lngwer de Boer en de
negen bliie dames

r,rE!fiÊIt" J
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Scheepvaart

heden waren om oo relatief
kleine schaal een terminal te
creëren met een aanvangscapaciteit van 5000 containers.
Alleen met een bepaalde hoeveelheid te vervoeren goederen
ben je er nog lang niet. Eén van
de belangrijkste vragen die nog
beantwoord moest worden was
'wanneer en op welke voorwaarden is een verlader bereid
zijn goederen per schip te laten
vervoeren in olaats van de
gebruikelijke vrachtauto'.

lk kon meteen aan de bak voor
de begeleiding en verdere
afhandeling van een onderzoeksopdracht die als volgt was
De plannen voor een Containeroverslag vloeiden voort uit het
Tweede Structu urschema
Verkeer en Vervoer (SW-ll) en
het Nationaal Milieu Plan

pakken besloot ik te kiezen voor
de overgang naar RWS Directie
Utrecht.
Het beleid ten aanzien van
goederenvervoer over de weg,

(NMP+). Speerpunt in die tijd
was zoeken naar alternatieven
voor het wegvervoer zoals vervoer per spoor of over het water.
In die tijd (1992) was ik nog
werkzaam bij de Rijksverkeersinspectie in het district NoordWest met als beheersgebied de
provincies Noord-Holland,

water en spoor werd ondergebracht bij de afdeling ANl.
Een van de redenen om het
goederenvervoer onder te
brengen bij de natte club was
met name gericht om het vervoer over water via het ARK te
gaan stimuleren. De volgende
stap was een inventarisatiestudie

verwoord: "ln welke mate heeft
een verandering van wegtransport naar binnenvaart als externe

terminal betrokken namelijk de
HEMA, Douwe Egberts en

bedrijven was een van mijn

Deze studie: "Utrecht een

verantwoordelijkheden. De

havenstad in opmars" was
uitgevoerd in opdracht van
RWS, Havendienst Utrecht en

Hamarc.
De uiteindelijke bevindingen van
het ondeaoek kwamen er op
neer dat bedrijven pas gaan
nadenken over een andere wijze
van vervoer als de huidige ver-

de Kamer van Koophandel
Utrecht.

voerwijze niet meer voldoet.
De binnenvaartzal zich als

ten aanzien

van de vergunningen in het
beroepsgoederenvervoer kwam
in die tijd te vervallen. Na een
omscholing tot vervoerkundige

om de taken uit het SW-ll en
NMP+, samen met Rijkswaterstaat (RWS) op te kunnen
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Bij de aan- en afuoer werd uitge- zodani g moeten manifesteren
(pioniersrol) om in het containergaan van een potentieel van

13.500 containers. Op basis van
interviews bleek dat er mogelijk-

Goede locatie

Uit onderzoek was gebleken dat
het industrieterrein Lage Weide
op basis van ligging en ontsluiting per weg, spoor en water én
met een haven aan het ARK een
uitstekende locatie was voor de
vestiging van een containerterminal. De overslag van
containers met een mobiele
kraan of zware containerheftruck in aansluiting op een
bestaande containerlijnd ienst
werd als meest haalbaar geacht.
Het regeringsbeleid, gebaseerd

op de aanbevelingen van de

Commissie Neelie Kroes, was er
indertijd op gericht naast
Amsterdam en Rotterdam
mentbeslissingen van een verlader (1e lijns knooppunten) alleen
in de regio Utrecht inzake
N ijmegen/Valbu rg, Twente en
inkoop, fabrikage-planning,
Venlo mede te subsidiëren als
materials handling, voorraad2e lijnsknooppunten. De terminal
beheer en magazijnen." Bij dit
in Utrecht werd als 3e lijns
ondezoek waren een drietal
knooppunt aangemerkt en als
potentiële klanten voor een
regionale aangelegenheid

name containers, van- en naar
het industrieterrein Lage Weide.

capaciteitsregeli ng

richting Utrecht zijn een interessant alternatief voor het wegvervoer.

vervoerwijze voor het transport
van containers direct en indirect
invloed op logistieke manage-

Utrecht en zuidelijk Flevoland.
Het verlenen van vervoersvergunningen aan wegtransport-

naar de goederenstromen, met

overzeese containerstromen

vervoer een graantje mee te
pikken. De binnenkomenoe

beschouwd, waarvoor geen
rijkssubsidie beschikbaar werd
gesteld.

Met deze bagage ben ik in
samenwerking met de havendienst Utrecht, de Kamer van
Koophandel en de provincie
Utrecht op pad gegaan om het
verladend bedrijfsleven te overtuigen van de mogelijkheden
van concurrerend containervervoer van en naar Rotterdam
vanaf industrieterrein Lage
Weide. Daarnaast ben ik oo

laag pitje te zetten, omdat klaarblijkelijk de tijd er nog niet rijp
genoeg voor was.
lnmiddels waren in seotember
naar aanleiding van vragen van
de 2e Kamer aangaande het
regeringsbeleid de nota's 'Samen
werken aan bereikbaarheid' en
speciÍiek voor het goederen-

Op 6 januari 1997 werd een
bijeenkomst met de initiatiefnemers voor de terminal op het
Ministerie belegd. Op basis van
een door het bureau ontwikkeld

businessplan (investeringen
'13,4 miljoen) presenteerden de
heren Ammerlaan en Pouw hun
initiatieÍ en verzoek om in
vervoerbeleid de nota'Transport aanmerking te komen voor een
in balans'verschenen. Deze nota subsidie. Op basis van deze stap
heb ik en verdere vertegenwoorzegt over het ondenruerp 'intermodaliteit' het volgende: "ln het digers van het Ministerie de
centrum van het land ziet het er subsidie-aanvraag van de
vrij maagdelijk uit qua terminals. initiatieÍnemers begeleid en in
de loop van 1997 afgerond.
Hier wreekt zich de korte
Rijk, Provincie en Cemeente
afstand tot de Rotterdamse
waardoor
Utrecht hebben uiteindelijk 25 T"
gegaan
haven,
de
concurrenhebben
wein
1995
naar een mogelijke doorbreken
zoek
van
intermodaal
vervan
de investeringskosten subsidigepoogd
tiepositie
middels
om,
een
exoloitant voor de terminal.
'het
is.
Initiatieven
op
abel
kunnen stellen, met goed"
pressure
voer
moeilijker
cooker" bijeenkomst,
Dit werd een typisch
kip en
gebied
intekeuring
van het Europese
partijen
dit
kunnen
echter
te
betrokken
om de taÍel
ei'verhaal. De verladers waren
(ter voorkoming van
"
parlement
ressant
zijn.
weer
intentiepas bereid te kiezen voor vervoer krijgen en over en
ongewenste
concurrentiewas
voor
mij
Dit
direct
aanleiding
laten
ondertekenen
over water op basis van werkelijk verklaringen te
jaar na de eerste
vervalsing).
Zes
initiatieven
in
het
om
mogelijke
van
geboden overslag en vaarcapa- voor de opzet
overslagpunt
initiatieven
is
op
5 juni 1998 de
laten
Utrechtse
hierop
aan
te
Helaas
hebben
citeit. De logistieke dienstverlener op low cost basis.
terminal
met
vaste
containervoor
haken
als
ondersteuning
niet
we de druk op de ketel
daarentegen was niet bereid te
gebruik
in
kraan
officieel
mogelijke
genoeg
een
subsidie-aanvraag.
opvoeren.
gaan investeren in een terminal
hoog
kunnen
Er was namelijk een rijkssubsidie- genomen. Als taakstelling is
Celet op de tot nu toe bereikte
en kraan zonder concrete toeindertijd geformuleerd dat het
regeling
voor initiatieven voor
was
niet
langer
RWS
zeggingen van verladers op basis resultaten
"dood
aantal
over te slaan containers
verladende
en
samenwerkende
bereid te trekken aan een
van een vast ladingaanbod.Zo
jaren
partijen
".
zou
moeten
uitgroeien naar
voor
paard
vervoerende
zijn wij een aantal
aan het
TEU
in
het jaar 2OO2.
30.000
investeringen
in
de
infrastructuur
geweest,
waarbij wij zelfs
leuren
van
regionale
3e
lijnsknoopgegaan
om voor de
Subsidie
zover zijn
punten van kracht geworden.
Uit navraag bij de exploitant
overslag van weg naar water op Ondertussen werd ons hoofd
Pouw Terminal BV is mij
Ten
van
standpunten
van
Water,
Scheepaanzien
de
de afdeling
huurbasis een containerheftruck
bevestigd
dat aan deze taakvoor
mogelijke
vaart
de
subsidiëring
en Coederenvervoer,
aan het verladend bedrijfsleven
(voor
ruimschoots
zal worden
stelling
van
eenieder
Rinse
van
der
Lee
er
door
onze
openbare
op Lage Weide ter beschikking
voldaan,
verwachting
is dat
de
gepaard
terminals
waren
HID
Hans
Bevers
op
toegankelijke)
toenmalige
te stellen. De hiermee
het
venarerken
aantal
te
containers
gemaakt,
initiatieven
in
de
maak.
gaande lease-kosten van 200dat
hem
ter
ore
attent
was gekomen, dat de door ons
Rond de kerst1996 kwamen er zal liggen tussen de 38 en 45
duizend gulden per jaar zouden
van
berichten vanuit Utrecht omtrent duizend containers. Uiteindelijk
beoogde
exploitant
een
RWS, Provincie en Cemeente
blijkt uit deze operatie dat ook
het initiatieÍ van de bedrijven
terminal
financieel
niet
daadUtrecht vooffinancieren.
hier het credo geldt 'Luctor et
geacht.
genoeg
Pouw
en
Ammerlaan
om
een
men
werd
krachtig
Ondanks dit aanbod bleef
Emergo'.
terminal
in
Lage
Deze
informatie
deed
ons
openbare
om de hete brei ronddraaien.
Weide
te
zetten.
het
initiatief
op
een
op
besluiten
Om deze vicieuze cirkel te
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mst

deze problemen zijn in 2OO2 in
Europees verband in ontwikkeling. Als hoofdrolspeler in het
natte goederenvervoer in
Europa probeert Nederland dit,

netwerken afgehandeld maar
nog steeds via de marifoon.
Hierdoor is het mogelijk om
geheel onafhankelijk van
stations aan de wd gegevens

soms tegen de stroom in, van

uit te wisselen.

de grond te trekken.
2052

ln 2052 behoren de hiervoor
genoemde problemen tot het
verleden. Niet alle in2OO2

vooziene ontwikkelingen en
veranderingen zullen hebben
plaatsgevonden. Zo zal de
commu nicatie op operationeel/

Voor de tactische communicatie
tussen schipper en verlader, en
de planning van terminals
gebruikt men wel mobiele
netwerken voor uitwisseling van
lading en andere gegevens.
Via deze netwerken worden de
partijen regelmatig op de hoogte
gehouden van de positie van de

2002
In het huidige 20O2 is de
verkeersbegeleiding gemeengoed op onoverzichtelijke

punten in het vaaruregennet.
Bij passage van deze punten
communiceert de schipper met
een verkeersleider aan de wal.
Een deel van de scheepvaart

krijgt daarbij informatie over
andere scheeovaaft in het
gebied en eventueel aanwijzingen over de wijze waarop hij
bijvoorbeeld een haven uit moet
varen. De verkeersleider heeft
via enkele walradaroosten zicht
op de vaaruveg en voor de
communicatie wordt al 40 jaar
gebruik gemaakt van de mari-

foon. Naast de verkeersbegeleiding communiceert de schipper
ook met sluizen en bruggen,
havendiensten en verladers.
Al die informatie wordt ongestructureerd en onaf hankelijk
uitgewisseld en opgeslagen.
Het Just in ïme veryoeren van
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goederen is in 2OO2 nog een
bijna niet te realiseren doelstel-

ling. Dit doordat het onderhoud
aan objecten en vaarwegen,
maar vooral de afhandeling op
laad- en losplaatsen niet op
elkaar zijn afgestemd. De eerste
stappen in systemen en verandering in werkwijze die een
oplossing moeten bieden voor

TtrÊsen-
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tactisch niveau tussen vaarweggebruikers onderling en
tussen de verkeerscentrale en de
vaaruveggebruikers nog steeds

lading en is er geen oponthoud
meer bij de overslag van
goederen.

op de marifoon worden uitgeDe scheepsradar is in 2O52 nog
voerd. De voor de veiligheid nog steeds het belangrijkste navigatiesteeds belangrijke onderlinge
hulpmiddel voor de schipper
spraak en datacomm u nicatie
wordt niet via de door de

marktpartijen beheerste mobiele

50 jaar Amsterdam-Rijnkanaal

onder verminderde zichtomstandigheden. Deze radaóeelden
worden niet meer op een aparte

monitor gepresenteerd maar
volledig geïntegreerd in een
display in het stuurhuis waarop
de schipper op een elektronische
kaart alle relevante nautische
informatie gepresenteerd krijgt.
Niet alleen de voor zijn eigen
radar zichtbare contacten maar
1

ook alle andere voor hem niet

:**

zichtbare schepen en andere
belan grijke nformatie worden
gepresenteerd op dit scherm.
i

Dit is mogelijk doordat in de
verkeerscentrale de transoonder
informatie van elk schip permanent uitzendt. Dit omvat niet
alleen de positie, maar ook de
koers en snelheid, de diepgang
en andere belangrijke nautische
informatie.

de investeringen voor verruiming en uitbreidingen op de
vaarweg tot het verleden.

verkeersbeeld gepresenteerd
krijgt aan boord. Recreatieve
gebruikers kunnen die informatie opvragen via het mobiele

wijk brijft

netwerk.

Verkeersleider niet meer nodig

De functie van verkeersleider,
die nu nog verantwoordelijk is
voor het vezamelen en doorgeven van deze informatie, is in
2052 geheel verdwenen. Een

operator die het systeem in de
lucht houdt heeft de stoel van
de verkeersleider overgenomen
op de verkeerscentrale. Een
verkeersmanager is verantwoordelijk voor het sturen op de
verkeersstroom in plaats van het
begeleiden van een individueel
schip op operationeel niveau.
Zo bewaakt hij de aan schippers
toegedeelde slottijden voor
passages van fysieke knelpunten
in de vaarroute zoals sluizen en
bruggen en de aankomst- en
vertrektijden in de haven.
Op deze wijze wordt optimaal
gebruik gemaakt van de infrastructuur en daarmee behoren

Vanuit de verkeerscentrale voor
de regio Midden-Nederland, die
nog steeds in Wijk bij Duurstede
is gevestigd, wordt niet alleen de
verkeersstroom gemanaged
maar worden ook de sluizen van
het ARK en de Neder-Rijn en
Lek bediend. Vanwege ruimtegebrek is er ook nog een
bediencentrale op de Prinses
Beatrixsluis. Hiervandaan
bedient men de sluizen en
bruggen in Nieuwegein en over
de Cekanaliseerde Hollandse
lJssel. Dat gebeurt bijna geheel
automatisch. Een operator start
en bewaakt het proces.
De informatie over te gebruiken
schutkolk, passagetijden van

Netwerk van verkeerscentrales
De verkeerscentrales zijn aan
elkaar gekoppeld, zowel droog
als nat maar ook de railverkeersleiding zit in het net. Deze

informatie komt bij elkaar bij
de landelijke vervoerscentrale.
Via de elektronische vervoersbeurs komen aanbieders van
lading en vervoerders op regionale overslagpunten bij elkaar.
Op deze manier kan voor elke
lading de meest efficiënte wijze
van transport worden bepaald.
Het zonder lading varen of
rijden behoort daarmee tot het
verleden.

bruggen is operationele informatie, die de schipper op dezelfde

wijze als het omringende

ïu*sen-
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Natuur- en Waterbeleid

van veel soorten (flora en fauna)
belemmeren. Ook de waterkwaliteit was onvoldoende.
Waarom natuurvriendelijke oevers?

Het zoeken naar verbeteringen
leverde begin jaren negentig
de eerste ideeën over het aanleggen van natuurvriendelijke
oevers. Tachtig procent van de

Scheepvaart en ecologie

tegenstrijdig?

"Omdat niet iedereen hetzelÍde
beeld had van natuurvriendelijke
oevers langs hetARK," vervolgt
Claaftje Visser, "werden de eerste
ideeën over het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers niet
door iedereen met gejuich ontvangen. Zo dacht men dat de

oevers van het kanaal bestaat uit oprukkende begroeiing met
steile damwanden, waardoor de

Van 1989 tot 1993 werkte
Claadje Visser (momenteel bij
het RIKZ) bij de afdeling Waterhuishouding. Als allereerste
natte ecoloog bij de directie
Utrecht stond zij aan de basis
van de verandering in denken

over het kanaal. "Het is boeiend
om nu terug te zien welke
ontwikkeling het inzicht in het
functioneren van het kanaal in
zijn omgeving heeft doorge-

de nodige vragen waarom dat
nodig was. Maar gaandeweg
veranderde het inzicht en
werden ook andere belangen
dan alleen die van scheepvaart
meegenomen. Uiteindelijk
kenden we vier verschillende
functies en daarbij behorende
doelstellingen aan het kanaal
toe. En ecologie is één van die
functies. "

Aan de hand van de resultaten
van het biologisch onderzoek
werd direct duidelijk dat het

maakt. Toen ik bij de directie
Utrecht begon, werd het ARK
kanaal absoluut niet aan deze
nog gezien als een bak water die functie voldeed. " ln het algewas aangelegd voor de scheep- meen kan worden gezegd dat
vaart. Andere functies van het
er weinig leven in het kanaal te
kanaal waren in die tijd nog niet bekennen viel. Hogere planten

in beeld." Haar eerste inspanningen om de betekenis van het
kanaal voor zijn omgeving zichtbaar te maken, leidden intern
dan ook tot pittige discussies.
"Vooral toen ik de biologische
toestand van het kanaal wilde
laten onderzoeken, stuitte ik op
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ontbraken, muggenlarven
kwamen nauwelijks voor en er
leefden alleen enkele algemene
vissooften. De vrijwel voortdurend sterke golfslag en de
stalen damwanden waren de
belangrijkste ecologische
factoren die de ontwikkeling

",rI$ÊIt"Í

overgang van water naar land
abrupt en onnatuurlijk is.
Water-, moeras- en oeverplanten
kunnen hier niet groeien en dit
betekent dat er op en langs de
oevers ook weinig leefmogelijkheden voor dieren zijn. Boven-

waterolanten alleen maar
problemen zou geven als'die
groene slierten' in de schroeven

van schepen terecht kwamen.
Pas toen we in een open
discussie ruwe contouren van

natuurvriendelijke oevers op een
bord schetsten werd een keerpunt bereikt. Toen werd duidelijk
dien vormen de damwanden
een onoverkomelijke barrière
dat ze niet ín het kanaal, maar er
voor dieren die de overkant van langs zouden worden aangelegd
het kanaal willen bereiken.
en dat ze dus niet tot een
Te water geraakte dieren kunnen versmalling van de vaarweg
namelijk niet uit het kanaal
zouden leiden. Het bleek dus
klauteren. In verreweg de
wel degelijk mogelijk om
meeste gevallen betekent dit
scheepvaart en ecologie aan
dat zij domweg verdrinken.
elkaar te koppelen. Sterker nog:
De aanleg van natuurvriendelijke vanwege hun golídempende
oevers neemt de nadelige
werking hebben de natuurvrieneffecten van het kanaal op zijn
delijke oevers zelfs een positief

omgeving weg of verzacht ze.
Dit herstelt het oevermilieu en
geeft levenskansen voor flora en
fauna. Natuurvriendelijke oevers
zijn dus eigenlijk 'miniatuur
natuu rgebiedjes'. Tegelijk
verminderen natuurvriendelijke
oevers de barrièrewerking van
het kanaal. Dieren die erin
slagen de overkant van het
water te bereiken, kunnen er
dan ook weer uit klauteren en
hun trekroute vervolgen.
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effect op de scheepvaart."
Groeiende belangstelling

De eerste experimenten vonden
begin jaren tachtig plaats.
ln 1985 gaf de Hoofddirectie

van de Waterstaat aan de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde
(DWW) de opdracht om serieus
met deze nieuwe vorm van
oeverbescherming aan de slag te
gaan. "Het is vooral aan de
inspanningen van DWW te
danken dat de belangstelling

voor natuurvriendelijke oevers
in betrekkelijk korte tijd sterk is
toegenomen," vedelt Pieter
Jongejans (nu directie Zuid-

Holland). Pieter heeft zich van
1994 tot2001 met onder meer
het verbeteren van de biologische toestand van het kanaal
beziggehouden. Die belangstelling bleef niet beperkt tot
Rijkswaterstaat. Ook daarbuiten
kreeg men steeds meer aandacht voor natuurvriendelijke
oevers. Het ondenruerp werd al

Nobel streven

Het is de bedoeling dat er in
2035 tenminste 60 hectare
natuu rvriendelijke oever langs
het ARK is aangelegd over een
lengte van minimaal vier
kilometer. Bovendien moeten
deze nieuwe natuurgebiedjes
zijn verspreid over tenminste
twaalf locaties aan beide zijden
van het kanaal.
De aanleg heft de grootste
barrières voor de verspreiding

van planten- en diersoorten op.

snel in de politiek betrokken.

In en rond de natuurvriendelijke
In de derde Nota Waterhuisoevers kunnen water- en oeverhouding (1989) zijn natuurvrien- planten groeien en ontstaan
delijke oevers ineens onderdeel
leefmogelijkheden voor tal van
van het waterbeheer. "Vanaf
dieren die aan de omgeving van
begin jaren negentig werden
water gebonden zijn.
natuurvriendelijke oevers
nadrukkelijker in beleidsplannen
genoemd en kwam er steeds
meer budget beschikbaar. "
Ecologische HooÍdstructuur en
locatiekeuze

ln 1992 kregen de ideeën steeds
meer vorm en in 1994 werd
gestart met het project'natuur-

Dankzij de natuurvriendelijke
oevers wordt het ARK niet alleen
voor plant en dier aantrekkelijker
gemaakt, maar ook voor onszelf
valt er meer te beleven. Door
het aanleggen van vooaieningen,
zoals kijkschermen of uitkijkplateaus, zorgt men ervoor dat
natuurliefhebbers er een kijkje
kunnen nemen.

vriendelijke oevers langs het
ARK'. Men selecteerde locaties
die hiervoor in aanmerking
kwamen. Bij deze keuze speelde
met name de ligging in de
(provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een rol. Locaties
in het noordelijk deel van het
kanaal staan dan ook bovenaan
de lijst omdat daar de EHS het
kanaal kruist. Eigendomssituatie,
beschikbaar budget en werkzaamheden aan de oever
bepalen uiteindelijk de volgorde
van aanreg.

een oppervlakte van zo'n vijf
hectare. De daarvoor benodigde
vriendelijke oever langs het ARK. grond is grotendeels verleden
Deze oever, met een lengte van jaar in eigendom van directie
1500 metet is in 1997 aangeUtrecht gekomen; het laatste
legd in het Betuwepand ter
stukje grond kon onlangs
hoogte van de Maurikse
worden aangekocht. Naar
Bemoedigende resultaten
Er ligt

tot nu toe één natuur-

Wetering. De ontwikkeling van

verwachting zal de aanleg

deze natuurvriendelijke oever is
in 1999 en 200O ondezocht.

ongeveer drie jaar gaan duren.
Daarna zal de oever aan de

Pieter Jongejans:

ovezijde natuurvriendelijk

"

De resultaten

zijn bemoedigend. Er groeit
inmiddels een flink aantal
soorten planten en voor
verschillende vissoorten blijkt
de ondiepe oeverzone een
kraamkamer te zijn. Reden
genoeg dus om op de ingeslagen

weg door te gaan."
Steeds meer natuur

Momenteel bereiden we de
aanleg in het Bovendiep voor,
één van de meest noordelijke
locaties, gelegen in Amsterdam-

worden gemaakt.
ledere gerealiseerde natuu rvriendelijke oever betekent een
stap in de richting van de
hierboven genoemde 6O hectare.
En hoewel 2035 nog ver weg
lijkt, kunnen we die tijd wel eens
hard nodig hebben om de leefmogelijkheden voor plant en
dier in en langs het Amsterdam-

Rijnkanaal tot een aanvaardbaar
niveau te herstellen.

Zuidoost (stadsdeel Zeeburg).

Ook wordt gewerkt aan de
aanleg van natu urvriendelijke
oevers ter hoogte van Nigtevecht.

Hier is eerst de wesLijde van het
kanaal aan de beurt. Deze
natu u rvriendelijke oever krijgt

Ringslang

t

rflfiÊEt" J

50 jaarAmsterdam-Rijnkanaal

33

'"'-.'

,li:fi

::|:1:ii:::

'

,jat:

spoorbrug dan moet je de
laatste minuten op het kanaal
wachten en dat kan heel lastig
zijn als er veel beroepsvaart is.
Hoe dan ook: het ARK is geen

een klein jachtje op het ARK te
ontmoedigen. RWS ziet het liefst
dat jachtjes gebruik maken van
de vele alternatieve vaarroutes.
Het varen op de Vecht,

ideaal vaaruvater voor een

Hollandsche lJssel, Menaredekanaal is niet alleen veel veiliger,
het vaart ook veel rustiger en
je vaart door prachtige poldergebieden en langs pittoreske

recreatievaarderl "
Theo:

"Dat het ARK geen ideaal
vaaryvater is voor de waterrecreant ben ik volledig eens
met Arend Kroezen. Met een
(klein) jacht erop varen is het
beste te vergelijken met

Arend:
"

Recreatievaart en beroeosvaart

op het Amsterdam-Rijnkanaal
(ARK) is absoluut geen ideale
combinatie. Het is een verbinding waarover, met name in
de zomermaanden, veel
recreatievaartuigen varen d ie
jammer genoeg vaak slecht op
de hoogte ztln van de risico's
die er kunnen zijn. De zuiging
door de grote schepen van de
beroepsvaart wordt onderschat
waardoor er paniek kan
ontstaan met alle gevaar van
dien. Door de vorm van de

damwand ontstaat er een
kering in de golfslag en is het
water altijd onrustig. Voor
zwaardere boten is dat geen
probleem, maar het gebeurt

toch regelmatig dat er kleinere
bootjes over het ARK varen
die het dan knap lastig hebben.

Met een ervaren schipper
aan het roer hoeft dat geen
probleem te zijn maar dat is

boot met buitenboordmotor oo

rolschaatsen op de A2 tijdens
de spits. Vragen om moeilijkheden dus!! Vooral inderdaad
de huurboten die Arend al
aanstipte maken er regelmatig
een potje van. Zonder v aarbewijs of enige nautische
kennis gaan de 'schippers' het

het kanaal gaan varen?!
Je houdt je had vast als je dat

water op. Opvallend is dat het
vaak mannen zijn die met een

ziet. Ook de huurboten met
vaak oneryaren stuurlui zijn
een gevaar op het water
(maar niet alleen op het ARK!).
ZelÍ zijn we als sloepvaarders
regelmatig het ARK overgestoken. Dat gaat prima maar je
moet even bekijken wat waar
aankomt en hoe je het beste
kunt oversteken. Rekening
houden met de golven en
altijd achterlangs varen zodat
je niet in de dode hoek van het
vrachtschip komt. Met een
sloep heb je het voordeel dat

groep van

lang niet altijd het geval.
Wat te denken van een Íamilie
met kleine kinderen die, zonder
zwemvesten aan, in een roei-

je niet hoeft te wachten tot
de spoorbrug open gaat, dus
kun je zelf bepalen wanneer
je oversteekt. Ben je wel
afhankelijk van de open

wlËfiÊlte l
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andere mannen

zo'n boot huren, waarbij een
aantal kratten bier een belangrijk
onderdeel vormt van de dekuitrusting. Het varen met zo'n
boot vereist toch wel enige
handigheid. Hoe het niet moet
kan je vaak met eigen ogen
aanschouwen bij het binnenvaren van sluizen. Niet op je
beurt wachten maar voordringen. Volgas invaren, midden
in de kolk gaan liggen in plaats
van zover mogelijk naar voren.
Niet vastmaken maar gewoon
met de pikhaak de boot vast
houden. Langszij een tanker
gaan liggen (wat niet mag!)
enz. enz. Het is dan ook beleid
van RWS om het varen met

5o jaarAmsterdam-Rijnkanaal
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V.l.n.r. Klaas Veenstra, Thíeu Bouwens, Henk Kerssen en Ed van Rhijn

Henk en Ed vertellen dat ze
begin 6o-er jaren zijn opgegroeid langs het ARK bij de
Vleutensebrug en de Demkabocht. Toen was er op en nabij

gevaren aan de stuurhut. Als het verband tussen het opgroeien
even kon was je er natuurlijk als langs het kanaal en de latere
keuze bij Rijkswaterstaat te
de kippen bij."
gaan werken.
Henk en Ed zien geen direct

Steeds meer uitbesteden

In de tweede helft van de jaren
tachtig begon de WED steeds
meer werkzaamheden uit te

het kanaal volop recreatie.
"We zwommen in het kanaal en
gingen zonnen op de oevers.
Niet voor niets ontstond de
naam Klein Scheveningen.
Het geld wat je van je ouders
had gehad voor het zwembad
kon je wel op een andere
manier besteden. "
Henk zat bij de zeeverkenners
en iedere zaterdag gingen zij
met hun bootjes het kanaal op.
De sluiswachter werd af en toe
helemaal dol van al die bootjes.
"Het kanaal was toen nog

:

70 meter breed en de oude
spoorbruggen hadden een
doorvaarthoogte van 6,40 meter.
Coasters moesten extra ballasten
om onder de brug door te
kunnen. Het gebeurde nogal
eens dat er schade werd

Trresenwe$ ;wateJ

5o jaar Amsterdam-Rijnkanaal

35

Buitendiensten

besteden. "Het eerste grote
onderhoudsbestek in 1987
had niet direct met het ARK
te maken, maar was voor ons
van groot belang om ervaring
op te doen. Het betrof het
onderhoud aan de objecten
van de Hollandsche ljssel en
het Merwedekanaal. Dit bestek
had een landelijke primeur

omdat nog niet eerder werktuigbouwkundig en elektrotechnisch
werk en de storingsdienst in
één bestek waren aanbesteed.
Vrijwel gelijktijdig besteedden
we het smeerwerk aan de grote
objecten van het ARK uit
Het overige onderhoudswerk
aan de grote objecten uitbesteden was nog een te grote
stap, zowel voor het bedrijfsleven als de WED. Ook
incidentele klussen werden
zoveel mogelijk uitbesteed.

Het Zuidersluis eiland was toen
de scheepswerf. "
Door al dat uitbesteden was
er geen werK meer voor oe

Dringen bij de eerste PC

slikken.

meer uit en riep de hulp in
van WED-mensen. Onze
klanten Scheepvaartdienst en
Dienstkring waren ook niet
tevreden. Dat hield in dat we
onze eigen storingsdienst weer
optuigden. Celukkig lukte
àal noo soerl

Voor het centraal bijhouden
van inspectiegegevens was in

Tijd nog niet rijp voor volledige

Minder onderhoud en meer milieu

uitbesteding

ln 1994-1995 besteedde de

"ln de loop der jaren hebben
we de installaties op de objecten

WED voor het eerst het

steeds onderhoudsvriendelijker

werktuigbouwkundig en
elektrotechnisch werk, inclusief

gemaakt. Storingen komen
minder frequent voor en zijn
over het algemeen gemakkelijker te lokaliseren. Tegelijkertijd

het onderhoudsbestek een PC
opgenomen. Dat was de eerste
PC bij de WED. "Voortvarend

ontwikkelden we zelfs al een
eigen inspectie programma.
Voor die eerste PC was van het
begin af aan het gebruikers
enthousiasme zo groot, dat je

Rijksbok. Die werd in 1991
overgedaan aan Domeinen.
Voor menigeen was dat even

storingsdienst, aan alle objecten
van onze wateren volledig uit.

wordt de vereiste detailkennis
voor de oplossing vaak zeer

intekenlijst. "

Het bestek had een looptijd
van 2 jaar met de optie tot drie
maal een jaar verlengen.

In 19BB werd het onderhoud
en de storingsdienst aan de
vaartuigen middels een onderhoudsbestek op de markt

Na twee jaar is het bestek
beëindigd, omdat de aannemer
vooral voor wat betreft het
oplossen van storingen niet kon
voldoen aan de gestelde eisen

gebracht. "Voor die tijd deden
we het meeste van dit werk zelf.

en verwachtingen. Het duurde
te lang of men kwam er niet

zoek naar een goede balans
tussen wat we zelf aan detailkennis moeten weten en wat
aan de markt overgelaten kan
worden. In ieder geval willen
we deskundig opdrachtgever
kunnen zijn en dat is meer dan

tijd moest reserveren op een
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specialistisch. We zijn steeds op

5a jaar Arr::lnrd,,m.Pijr i,;n;,rl

alleen maar een bonnetje
schrijven.
Naast minder storingsgevoeligheid besteden we ook veel
aandacht aan milieu-effecten.
Bijvoorbeeld door het toepassen
van onderhoudsvrije lagers in
de geleidewielen van de sluisdeuren, ander materiaal voor de
schuifgeleidingen, waardoor er
niet meer gesmeerd hoeft te

worden en hydraulische aandrijvingen van de schuiven,
waardoor er geen vet gesmeerde
draadstangen en olie gesmeerde
wormbakken meer nodig zijn."
Bouwen aan centrale bedieningen
De WED houdt zich niet
alleen bezig met onderhoud en
storingsdienst maar ook met
nieuwbouw en vernieuwbouw.
Een voorbeeld is de bouw van
de centrale bedieningen op de
sluizen in Wijk bij Duurstede
(1990) en Tiel('199'l). Hier
waren veel nieuwe uitdagingen

op het vlak van visualisering,
ergonomie en speciale technieken in hard- en software.
Op afstand bedienen, ook al is
dat dan vanaf het sluiscomplex,
betekent dat de operator nog
aÍhankelijker wordt van technische hulpmiddelen. De mensen
die de sluis bedienden waren

gewend om naast het directe
zicht, ook het machinewerk te
horen draaien evenals de beweging van deuren en schuiven.
Als er iets niet lekker liep hoorde
men dat en hield daar zoveel

mogelijk rekening mee. Tevens
werd het direct doorgegeven
aan de WED. Hierdoor kon
vaak grotere schade worden
voorkomen.
"Over de nieuwe opzet van de
bedieningslessenaar hebben we
lang nagedacht en veel gepraat
met de toekomstige gebruikers.

dat moment een stap te ver
en te duur. Dus werden het de
bekende lessenaars met de
PLC's (programmable logic

controllers) op de achtergrond.
ïjdens de uitvoering moesten
we het aantal stremmingen en
de stremmingsduur tot een
minimum beperken. Dat vereiste
een goede samenwerking tussen
alle partijen. "
Kamperen tijdens het hoogwater

Een hele spannende periode
was de hoge waterstand in
februari 1995. Mensen en
dieren uit de Betuwe moesten

dat met tankauto's door het
verlaten gebied aangevoerd.
Een gelukkige bijkomstigheid
was dat mijn auto op diesel
reed, want benzine was niet
verkrijgbaar."

aanpak bevalt, zal de eigen
storingsmonteur in de toekomst
niet meer nodig zijn. Omdat de
taak van de storingsmonteur
inmiddels al is beperkt tot het
zgn. technisch EHBO-werk en
het merendeel van zijn taak al
bestaat uit toezicht houden,
verrichten van inspecties en
meewerken aan het schrijven
van bestekken en het opstellen

van kostenramingen, is deze
stap niet zo groot meer.
Het lijkt erop dat de tijd van het
zelf oplossen van storingen nu
echt voorbij raakt.

evacueren. Ook een aantal
werknemers van de WED.
Tegelijkertijd moest het meest
noodzakelijke werk ook doorgaan, zoals draaien met het
gemaal in Ravenswaay.
Hiervoor werden iedere dienst-

Men was gewend aan een
ovezichtelijke bediening per
sluishoofd door middel van
grote schakelaars en drukknop-

wisseling mensen vanaf Wijk
bij Duurstede per boot overgezet.
Thieu vertell " lk zat in die

pen. Bediening vanaf een

periode moederziel alleen in
mijn eigen caravan op het

beeldscherm vonden we op

sluiseiland in ïel. Van daaruit
maakte ik rondjes over de
sluizen en het gemaal in het
Betuweoand. Een onvoorstelbare gewaarwording om in
een totaal verlaten omgeving
te bivakkeren en rond te rijden.
Ook verzorgde ik de brandstofaanvoer voor het dieselgemaal.
Onder politiebegeleiding werd

\
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Einde van een tijdperk?

Maar wie weet kunnen we in

ln2OO1 is er opnieuw een
integraal onderhoudsbestek
aanbesteed, nu met een looptijd
van vijf jaar. De aannemer
krijgt zeven maanden de tijd
om zich in te werken voor het
overnemen van de storingsdienst. Het reguliere onderhoud
loopt goed, voor wat betreft

de toekomst zoveel intelligentie

in de technische installaties
inbouwen dat het systeem zelf
zijn diagnose stelt en de oplossing voor de storing aangeeft.
Hoewel, ook dat kan defect
raken.

de storingsdienst is het nog
afwachten, maar de eerste
tekenen zijn gunstig. Als deze
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Aanleg

De ligging in de stad gaÍ meer
beweegbare bruggen met alle
bijbehorende vertragi n gen.
Uiteindelijk leidde dit tot de
latere verlegging van het nu

50-jarige kanaal.
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Doordat de grootvader van
mijn vrouw in de twintiger jaren
van de vorige eeuw als veldwachter in Maarssen werkte,
bezat hij een topograÍische
kaart van dit gebied.
Op bijgaande kaart ziet u een
deel van deze kaart met daarop
het toenmalige Merwedekanaal.
De situatie verschrlt enorm met
het ARK van nu.
Het Merwedekanaal leidde de
scheepvaad tussen Amsterdam
en de Lek nog buiten het toen
nog landelijke deel van de stad

Utrecht langs de Munt en door
de gelijknamige sluis via de
Vaartse Rijn door Jutphaas
naar Vreeswijk. Aan alle kanten
breidde de stad uit en lag het
kanaal ingebed in de bebouwing.
Waar nu gesproken wordt van

Utrecht áán het kanaal is zelfs
op de oude kaart nog sprake
van Utrecht nabij het kanaal.
lmmers de spoorlijn vormde de
begrenzing van de stad.
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Bijgaande luchtfoto toont het
Merwedekanaal ter hoogte van
Maarssen omstreeks 1937.
Het is een foto uit de allereerste
serie luchtopnamen die van heel
Nederland vanuit vliegtuigen
zijn gemaakt.

Duidelijk is te zien dat de brug
over het kanaal die de verbinding vormde tussen Maarssen
en het spoorwegstation een
draaibrug is geweest. De nu
reeds sinds jaar en dag bestaande brug moest nog worden

gebouwd en de foto toont dat

passeren. Ditmaal bestaat de

men inmiddels is begonnen met

scheepvaart uit een aanta.
sleepschepen die met elkaar
verbonden zijn en door een
sleepboot worden getrokken.
Van duwvaart was geen sprake.
Ongeveer 900 meter zuidelijker

de aanleg van de opritten in
grond. Duidelijk toont de foto
een beeld van de scheepvaart.
De draaibrug staat open zodat
een aantal schepen kunnen

langs het kanaal is een tweede
draaibrug te zien. Deze vormde
een onderdeel in de verbinding
van Maarssen naar Vleuten via
de Kantonale weg. Deze verbinding lag op de plaats waar nu
de grens ligt van Maarssenbroek
en het industriegebied Lage
Weide. Waar de oude kaart een
volstrekte afwezigheid van
industrie langs het kanaal toont,
maakt de foto ter hoogte van
Maarssen de eerste industriële
activiteiten nabij de draaikom
zichtbaar. Duidelijk is daar een
binnenhaven aan het kanaal te
zien met aan weerszijden
fabrieksbebouwin g. Ten gevolge
van deze industrialisering
kwamen fabrieksarbeiders van
elders, die huisvesting nodig
hadden naar Maarssen. Op de

foto boven de ount tussen
Merwedekanaal en Amsterdamse
straatweg zijn de nieuwgebouwde straten zichtbaar.

Omdat deze fabrieksarbeiders
en hun fabriek uit Friesland
aÍkomstig waren kreeg deze wijk
in de volksmond de naam van
Friezenwijk.

*85ËËIt" l
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het kanaal liep. In de periode
dat ze "bels" waren, maakten
ze met hun horens forse gaten
in de dijkbekleding. Mijn taak
was het op veilige plaatsen
zoden te steken. Hiervoor had ik
achter op mijn fiets een plank
met zodensnijder gemonteerd.

Met de uitgesneden zoden

kommen (de kruising van het
kanaal met de Lek). Na ek
hoogwater moest er direct
gepeild worden, want dan was
er zoveel grond en slib/bagger
verplaatst dat er forse ondiepten
ontstaan waren, waar schepen
op vast konden lopen. lk stond
eens op de roef van een
gezonken schip net boven de

moest ik gaten repareren.
Omdat het verstandiger was het waterlijn, maar in de Lek waren
rundvee van de dijken te weren, toen nog geen stuwen en het
heeft het toenmalige dienstwerd vloed. Je raadt al wie de
kringhoofd alleen nog toestemoineut was!! Het is allemaal
ming gegeven voor het beweiden gelukkig goed afgelopen".
van schaoen."

Jullie hebben beiden enkele
iaren geleden de dienstverlaten.
Wat was iullie functie op dat
moment?
John: "lk was toen inspecteur

Hoe zijn iullie bii Rijkswaterstaat terecht gekomen?
John: " lk werkte zo'n maand of
negen bij de onderhoudsaannemer toen men van Rijkswaterstaat in de gaten kreeg, dat ik
een goede kracht was.
Zodoende ben ik in 1958
als hulpkantonnier begonnen in
het kanton Lek-Rooyensteinse-

brug (ca. 7,5 km)."

van het gedeelte Plofsluis bij
Nieuwegein tot de Wad bij ïel,
een traject van ongeveer 30 km.
De dienstfiets had inmiddels
plaats gemaakt voor een dienst-

Roel Knopper

Roel: "Tot 1965 was ik zelfstandig

ondernemer in zuivelproducten,
maar met de opkomst van
de supermarkten werd mijn
toekomst zeer onzeker. lk solliciteerde op o.a. een vacature voor
hulpkantonnier bij Rijkswaterstaat, mocht op gesprek komen,
hoorde vervolgens weken niets
totdat ik plotseling een verzoek
kreeg voor een vervolggesprek.
Wat bleek, de hulokantonnier
was reeds benoemd, maar er
was een functie meetassistenV
chauffeur bij de kanaalverbreding
vacant. Waarom men aan mii

had gedacht is nogal curieus.
lk had een heel goed handschrift,

kon goed rekenen en had een
rijbewijs. Die combinatie bleek
doorslaggeven d te zijn."
Hoe voerden lullie in die eerste
jaren de werkzaamheden uit?
John: "lk had een dienstfiets en
afhankelijk van de werkzaamheden die ik moest verrichten
hing ik daar een kruiwagen als
aanhanger achter. lk weet nog
dat er in die tijd veel rundvee
met horens op de dijken langs

TutsenwegÉwareÍ

auto en ook had de dienstkring
de beschikking over een boot
(de Voorvliet) voor inspectie
lohn Verkerk
vanaf het water. "
Roel: "Mijn eerste werkzaamRoel: "lk was bij de dienstkring
heden was peilen in het ARK
belast met beheerszaken, het
met een roeiboot. Het maakte
verlenen van vergunningen, het
niet uit wat voor weer het was,
handhaven van de vooruvaarden
wind, regen, mist, gepeild moest en het begeleiden van kantoner worden en radar was er nog
niers (later inspecteurs genoemd)
niet bij ons. lk herinner me nog
bij de voorbereiding en uitvoede kreten van voorbij varende
ring van onderhoudswerken."
schippers als: "Wllen jullie dood"

of "lk heb er geen handrem op"

Er is

terwijl ze hoge golven

sch aal ve

makend doordenderden. "
John valt Roel bij: "lk heb ook
veel gepeild maar met name in

groei in jullie carrières, watwas
het leukste van al die jaren?
(Roel verliet in '1996 de dienst

het Betuwepand en de zwaai-

en
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duideliik sprake van
rgroti
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g geweest i n

lohn in199&.
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Ravenswaaij met dienstwoning in de jaren '50

Roel: "Met name de zelfstandig- kanaalwegen er goed uit.
heid en verantwoordelijkheid die Toen ging als gevolg van de
ik in de latere jaren kreeg. Dit
Wet Heziening Wegenbeheer
stak schril af tegen de tijd dat de (WHW), het onderhoud van die
arrondissementsingenieur op het wegen over naar de gemeenten
werk vertelde hoe het werk
waarin ze lagen. De gemeenten
moest worden uitgevoerd (ik
kregen daar wel geld voor, maar
was o.a. toezichthouder bij het
aan de wegen is niet te zien dat
heiwerk van damwanden langs
er iets aan onderhoud wordt
het ARK). Tegenspraak werd niet gedaan. Het ziet er niet meer uit,

geduld."

dit

John vult Roel aan met andere
voorbeelden van de andere
rolverdeling en houding tussen
Rijkswaterstaters vroeger en nu.

Het "wie baas is bakt koek"

is

nu minder nadrukkelijk in
gebruik. Er is nu veel meer
overleg.
Na het leukste moet ook het
vervelendste nog even boven
water komen. Waar denken

jullie als eerste aan?
John: "Tot 1993 zagen de

is triest om te zien."
Roel: "lk heb enige tijd een
baggerwerk ten behoeve van de
kanaalverruiming begeleid.
Werkdagen van 6 tot 6 waren
gebruikelijk. De aannemer
werkte voornamelijk met personeel uit de reclassering. Wat een
klappen daar aÍ en toe vielen en
een ruzie tussen die mensen.
lk ben er maar met mijn rug
naar toe gaan staan om niet te

hoeven zien hoe men elkaar in
elkaar sloeg. Dat was niet een
echt leuke tijd."

ïUesenlltegHfl|ltate]

Zijn er nog andere vermeldensw aard i ge gebeu rte n i sse n?
John: "Ja de storm van 23 januari
1990.lk was net tien minuten
thuis en het dak van mijn huis
was steeds in beweging. lk wilde
net gaan telefoneren toen het
gehele dak eraf vloog. Dat gaf
de nodige consternatie. Maanden
heefi het herstel geduurd. Dat
vergeten mijn vrouw en ik nooit
meerl

Na het bekijken van een hele
foto 's kwamen er
nog veel meer verhalen en
anekdotes los. De mannen
kunnen er samen wel een boek
mee vullen, maar dit zal voor
veel oud-medewerkers van de
dienstkring en nieuwe werken
van het ARK gelden. Het is voor
velen de afgelopen vijftig jaren
stapel oude

een schitterende werkplek
geweest.

50 jaar Amsterdam-Rijnkanaal
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Scheepvaart

De volgende samenvatting is
overgenomen uit het artikel
"Scheepvaartanalyse aan de
Koninginnensluis te Vreeswijk "
uit "De Ingenieur" van 6 februari
1931 door ir A.C. Maris.
Het artikel is gebaseerd op

Koninginnensluis te Vreeswijk"
uit "De Ingenieur" van 6 Íebruari
1931 door ir A.C. Maris.
Het artikel is gebaseerd op

scheepswaarnemingen van
1 6 december 1929 tot 15 maart
1930. Naast de schepen die de
sluis passeerden is aangegeven
dat in die oeriode 11 houtvlotten met 6200 mr in opvaart en
4 houtvlotten met 2000 m: in

van voorschutting hebben, is de
wachttijd gemiddeld 5 kwartier.
Het oponthoud, gemiddeld

afuaart de sluis passeerden.
" De schepen in afuaart zijn
gemiddeld voor 4/5 deel
geladen, die in opvaart voor 1/4
1,8 miljoen ton in 1893

In het "rapport inzake een
scheepvaartweg van Amsterdam
naar den Rijn" van

vermogen der vaartuigen, welke
het kanaal passeerde, weder dat
van 1913 . In het 3 -jarige tijdvak

deel. Een derde deel van alle
schepen zijn vrijvarende boten
(redactie: geen sleepschepen).

van 1922-1925 is het aantal

Zij vervoeren 37Y" der lading in

schepen toegenomen met ruim

opvaart en 18"Á der lading in
afuaart. Er varen in verhouding
minder vrijvarende boten leeg.

dr. ir. L.R. Wentholt uit1927
is uitgebreid aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de
scheepvaart op het Merurede-

237" en het gezamenlijk laadvermogen metruim367".
Het aantal schepen datin 1925

kanaal.

in Vreeswijk passeerde bedroeg

In 1893 passeerden totaal
48.197 schepen met een
gezamenlijk laadvermogen van
3.535.000 ton de sluizen bij
Vreeswijk. Het gemiddeld laad-

1O4.633 met een gezamenlijk
laadvermogen van 1 9.039.000
ton en een gemiddeld laad-

vermogen bedroeg 73 Ion.
"ln het tijdvak 1893-1903
bedroeg de toeneming van het

vermogen van 182 ton."
Uitgaande van de groei in de
achterliggende jaren werd een
groei verwacht van het gezamenlijk laadvermogen v an 7 5"Á
à 1OO% per 1O jaar. De toe-

aantal schepen bljna50%, de
neming van het aantal schepen
toeneming van het gezamenlijk
laadvermogen bijna 100%; voor zou naar verwachting minder
zijn vanwege het geleidelijke
het tijdvak 1903-1913 waren
gebruik van grotere schepen.
deze cijfers achtereenvolgens
Melding wordt nog gemaakt
ongeveer 257" en 80%. De
dat eind 1926 het Rijnverkeer
oorlog deed zijn invloed op de
scheepvaart langs het Merwede- drukker was dan normaal door
kanaal gevoelen. In 1921 echter de " Engelsche kolenstaking".
overtrof het gezamenlijk laad-

Tlrssen-
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35oÁ van het laadvermogen
van den Rijn is "driehoeksverkeer" (redactie: schepen die
via een andere route dan het
Menrredekanaal terug varen
naar de Rijn). Bij vallend water
verlegt de Rijnvaart tusschen
0.50 m en 1.00 m -MR
(maatgevende rivierstand) haar
route van Neder-Rijn naar Waal.
Een kanaalsleep sleept gemiddeld

scheepswaarnemingen van
28 juli tot '10 augustus 1930.
"Voor schepen, die geen recht

2 uur, kan in normale gevallen
wel eens 11 uur worden, bij
langdurig hoogwater 12 etmalen.

22"Á van het aantal scheoen
heeft recht op voorschutting.
Voor hen is de wachttijd
gemiddeld 3 kwartier. De schuttijd is gemiddeld 1lí uur, bij volle
kolk 2 uur. Elk schip, dat per
schutting meer schut, vergroot
den schuttijd met2% minuut
door invaren en met 1.8 minuut
door uitvaren, samen rond de
4 minuten. De sluis isvoor 76ï"
van haar maximum capaciteit
belast. De maximum capaciteit is

26/. miljoen ton laadvermogen.
Cemiddeld passeeren 215
schepen per dag en worden
15 schuttingen per dag verricht.
Het gemiddelde schip is groot

237 ton laadvermogen."
Door naar het ARK-tijdperk
Helaas zijn er van de tijd rond de
opening van het kanaal maar

beperkte gegevens beschikbaar
4 sleepschepen = 1250 ton
laadvermogen of gemiddeld 2.5 over de scheepvaart op het ARK.
schepen der rijnvaart = 1600 ton ln 1953 passeerden totaal ca.
laadvermogen."

74.OOO schepen de Prinses

Wachftijden tot 12 etmalen

Beatrixsluis te Vreeswijk met een
gezamenlijk laadvermogen van
16,2 mlljoen en een gemiddeld

De volgende samenvatting is
overgenomen uit het artikel
"ïjdwaarnemingen aan de
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v an 219 ton.
Door de Prinses lrenesluis

laadvermogen

passeerden in 1953 totaal ca.
46.OOO schepen met een geza-

menlijk laadvermogen van 14,4
miljoen ton en een gemiddeld
laadvermogen van 313 ton.
In de nota inzake de verbreding
van het ARK uit 1969 wordt
meer aandacht gegeven aan het
vervoer over het kanaal. ln 1967
passeerden er in totaal 118.741

aantallen en sooften schepen op
het ARK, de hoeveelheid goederen die vervoerd wordt etc.
Je kan het zo gek niet bedenken
of Kees kan je de gewenste

Beatrixsluis en 1526 overige
vaartuigen en 2607 recreatievaartuigen door de Prinses

Bijna 53 miljoen ton in 2000

lrenesluis.

In 2000 passeerden totaal

44.485 vrachtvervoerende

en Prinses lrenesluis met een
gezamenlijk laadvermogen van

schepen de Prinses Beatrixsluis
met een gezamenlijk laadvermogen van 59,'1 miljoen ton en een
gemiddeld laadvermogen van
1329 ton. Door de Prinses
lrenesluis passeerden in 2000

,1 miljoen ton en een
gemiddeld laadvermogen van

515 ton.
Onderstaande tabel geeft een
overzicht van de vervoerde
goederen over hetARK in 1967
in miljoenen ton.

Verder passeerden er nog3582
overige vaartuigen en 5205
recreatieschepen door de Prinses

informatie verstrekken over de
scheepvaart op het kanaal.

schepen de Prinses Beatrixsluis

61

ton en een gemiddeld laadvermogen van 1357 ton.

lotaal 38924 vrach tve rvoe

In onderstaande tabel is een
overzicht gegeven van de
vervoerde goederen door de

De hoeveelheden vervoerde
lading in de jaren toï 1953
waren in de beschikbare tijd niet
terug te vinden. Clobaal kan
evenals bíj 1967 een ladingspercentage van 50"Á worden
aangehouden
In de periode 1893-1953 is het
gezamenlijk laadvermogen van
de schepen met een Íactor 10
toegenomen. De toename van
1953 tot 2000 bedraagt bijna
factor 4.

Prinses Beatrixsluis en Prinses
lrenesluis in 2000 in tonnen.

fl

ren d e

schepen met een gezamenlijk
laadvermogen van 52,8 miljoen

Tot slot een totaalovezicht van
de verschillende perioden

YanaÍ 1987 krijgt de scheepvaartdienst de mogelijkheid om
scheepvaartgegevens geautomatiseerd in te winnen eerst met
het Sitos systeem en vervolgens
met het IVS systeem. Van de
hand van Kees Fijn verschijnen
er dan ook steeds mooier

wordende boekwerken met
uitgebreide informatie over

cemidded
laadver.mogen

6on)

,

73

18931)
19251)

182

1g5!it :';.

255

196?)

515

zmtr)

lJ342

1) door Koninginnensluis te Vreeswijk
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2) door Prinses Beatrixsluis + Prinses Irenesluis
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Natuur- en Waterbeleid

Samenhang door Integraal

Waterbeheer
Als je nu terugkijkt naar de
laatste 50 jaar, dan kun je

zeggen dat er pas in het laatste
decennium sprake is van een
zekere samenhang in het beleid
rond water. Waterkwaliteit,
waterkwantiteit, scheepvaart,
natuur, ruimtelijke ordening,
het hing lange tijd als los zand
aan elkaar. Een voorbeeld: als er
moest worden gebaggerd voor

waterkwaliteit als je gelijk iets
méér wegbaggert, tegen geringe
meerkosten. Dan hoef je later
niet weer apart voor de waterkwaliteit te gaan baggeren.

Vanaf ongeveer 1985 begon het
begrip' ntegraal Waterbeheer'
in zwang te komen. Waterbeheerders als Rijkswaterstaat
(RWS) en waterschappen
werden in feite gedwongen om
verder te kijken dan hun neus
de scheepvaart, dan werd er niet lang was. De ene specialist
zo gauw bij stilgestaan dat het
moest veel meer rekening gaan
ook goed kon zijn voor de
houden met het werk van de

Wat is wateóeleid eigenlijk?

Waterbeleid is, kort gezegd,
samenhangend beleid over alle
zaken die te maken hebben met
water. Toch is de kreet 'waterbeleid' nog langzo oud niet als
het ARK. Natuurlijk is het wel zo
dat er altijd al beleid is gemaakt
over waterzaken (boze tongen
beweren, dat er soms ook
bewust geen beleid wordt
gemaakt over bepaalde zaken,
maar daar hebben we het nu
verder niet over, want het is
feest). Bijvoorbeeld, het feit
alleen al dat er een ARK ligt, is
een uitvloeisel van een bepaald
beleid, gezien vanuit de scheep-

vaart en de economie. En als
zo'n kanaal er eenmaal ligt, dan
wordt dat weer een nieuw
uitgangspunt voor andere
beleidsterreinen, zoals de natuur.
Beleid genoeg onder de zon dus,
maar is waterbeleid eigenlijk niet
nog wat meer en anders?
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Gebeu rten issen

Rijden of
zr|Uemmen

Door Theo van Putten

andere specialist. Onderlinge
belangen werden vaker tegen
elkaar afgewogen en dat leidde
eigenlijk automatisch ook tot
een meer samenhangend waterbeheer en waterbeleid. Ook
kwam er meer oog voor natuur
en milieu, zaken die tot dan toe
marginaal aandacht kregen.
Toch verlangt integraal waterbeheer nog wat meer van de
waterbeheerder (m/v!) dan
alleen een betere samenhang.
Het vraagt ook dat de waterbeheerder meer oog heeft voor de
omgeving van 'zijn water' en

waterbeleid: Water en Ruimte

worden aangelegd. Dat kan
bijvoorbeeld in de bodem en in

taan samen op

cneriele nl:c<ên

De nieuwste ontwikkeling
binnen het waterbeleid is, dat
de waterbeheerder zich ook
actiever gaat bezighouden met

Al met al is het zaak om tijdig
in te spelen op dit soort problemen. De toekomst is dichtbijl
7o zullen waterbeheerders en

de ruimtelijke ordening.
De waterbeheerders kruipen
als het ware die kant op. Want
steden, wegen, landbouw,
nieuwe natuur: het is uiteindelijk
allemaal van invloed op de

ruimtelijke ordenaars samen
moeten gaan nadenken over

De nieuwste trend in het

waterhuishouding.

Tegenwoordig is er een algemeen besef, dat de waterhuisrekening houdt met invloeden of houding tot nu toe veel te vaak
is gezien als een soort sluitpost.
wensen van anderen, zoals een

gemeente of een recreatieschap.
Ofwel: de brede krlk. Voorbeelden
van zo'n integraal waterbeheer
zijn te vinden in de sfeer van
natuur en landschap (denk aan
natuurvriendelijke oevers die
aansluiten op andere natuur in
de omgeving), en van recreatief
medegebruik van de sluizen of
schouwpaden, inclusief de
nodige voorzieningen.
Van al deze zaken hebben we
nog niet zo veel concrete
voorbeelden liggen langs het
ARK, dus daar kunnen we met
elkaar nog heel wat winst halen.
lk hoop dan ook, dat het ARK
over 50jaar een kanaal is
geworden dat niet dóór het
landschap heen loopt, maar echt
in het landschap ligt ingebed!

7o kun je bijvoorbeeld best een
nieuwe woonwijk bouwen in
een van oorsprong drassige
polder door het waterpeil te
verlagen (gemaaltje bijplaatsen).
Maar als het dan eens een keer
hard en langdurig regent,
ontstaan daar toch echt water-

overlast-problemen. En dat kan
maar beter worden voorkomen.
Zeker als je bedenkt, dat ons
klimaat in de nabije toekomst
's winters nog een heel stuk
natter gaat worden dan nu.
's Zomers is juist het omgekeer-

structurele, duu zame oplossingen voor de toekomstige
wateroverlast 's winters en het
watedekort's zomers. Oplossingen zijn waterbergingspolders
bij nieuwe woonwijken ter
voorkoming van wateroverlast
en watervoorraadplassen of
drassige polders ter voorkoming
van watertekort voor natuur en
landbouw.
Waterschappen, provincie en
RWS werken momenteel samen
aan een plan voor de komende
eeuw om de waterhuishouding
en de ruimtelijke ordening rn
Midden Nederland beter op
elkaar te laten aansluiten. Een
plan, waarin ook voor het ARK
een sleutelrol is weggelegd.
Waar waterbeleid niet allemaal
toe kan leiden!

de het geval. De rivieren zullen
dan naar verwachting zo weinig
water aanvoeren, dat dat niet
alleen voor de rivieren en
kanalen vervelend is (denk aan

Trjdens de redactievergaderin -

gen van dit blad komen veel
verhalen over het jubilerende
kanaal bovendrrjven. Bij het
luisteren valt op dat tal van
verhalen niet alleen een kijk
geven op het wel en wee rond
het kanaal, maar ook een beeld
geven hoe mensen met elkaar
omgaan. De volgende gebeurtenis illustreert dit op anekdo-,
tische wijze.

ooit een pgn{@tuarder,
-de veenruagens reden op rails-;'.
je kunt dus niet spreken
l
schipper- die volgens een
dienstschema zijn pont heen en
weer liet varen,.. pardon rijden.
Op een avond bracht hrj,met,'
zijn passagiers ook zijn vrouw
naar de andere oever. Zij had
een afspraak met familie en had
haar man beloofd op tijd, dat
wil zeggen voordat de laa'tste
pont ging, weer terug te zijn.
Echter toen het t'rjd was voor de
laatste tocht was vrouwlief niet
Er was

van

aanwezig. De bestuurder
meende dat trjd tijd is en stak
van wal. Toen hij aan de overkant was aangekomen, kwam
zijn vrouw eraan. Manlief echter
bleef aan de kant waar hij was
en vrouwlief was gedwongen
zwemmend de overtocht te
maken. Wat zij ook deed.

onvoldoende water voor
scheepvaart, koelwater e.d.).
Ook in de landbouwgebieden
zullen watertekorten ontstaan.
Om dat soort perioden te kunnen
overbruggen zouden er voldoende watervoorraden moeten

TursenWeg WateÍ
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Buitendiensten

V.l.n.r. Hilbert Lok, Anne Visser en lan wind

Drie vaderc

De vader van Anne Visser
was Zuidezeevisser en werd
brodeloos door de afsluiting van
de Zuidenee. Vader Visser

middeldeel van het buitenhooÍd
van de Beatrixsluis.

bomscherven dooaeefd met het had de voorganger van de
gevolg dat zijn dienstpet gaten
Scheepvaartdienst geen eigen
vertoonde. Op zijn veaoek om
schio.
een vergoeding voor een nieuwe
pet werd niet gereageerd. Deze
Het werk van een kantonnier

Geen nieuwe pet

man bleef uit protest met een
opzichtig gerepareerde pet

accommodatie van waaruit
werd gevaren was een kantoortje dat gevestigd was in het

kwam toen als kantonnier in
dienst van Rijkswaterstaat
(RWs).

Anne Visser begon in 1947 en
De vader van Hilbert Lok was
werkte aan het kanaal via de
grondwerker bij de aannemer en aannemer. Zijn allereerste klus
vervangend Brug-Sluiswachter
was het slooen van een houten
langs de Drentsche Hoofdvaart
huis dat door een bom was
getroffen. Het hout werd
in Havelte. ln 1955 is hij brugwachter geworden op de
zorgvuldig uitgezocht en van
Rijnhuizerbrug te Jutphaas.
spijkers ontdaan. De spijkers
Zijn wens om kantonnier te
werden recht geslagen omdat

worden werd uiteindelijk in
1959 vervuld. Hij volgde in

er schaarste aan was. Hieruit
blijkt maar weer dat recyclen
Nieuwersluis de vader van
niet specifiek van deze tijd is.
Anne Visser oo.
Je had te maken met heel karakJan Wind was met het water
teristieke oersonen die zowel
verbonden doordat zijn vader bij een product van de omstandigde waterpolitie werkte en zijn
heden als van hun tijd waren.
werkgebied ten zuiden van de
Zo was er een brugwachter
stad Utrecht had, onder meer op wiens huis werd gebombardeerd
het Merwedekanaal. De waterin de laatste oorlogsdagen van
oolitie bezat een boot en de
1945. Zijn kleerkast werd met
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rondlopen.
Koninkrijkjes

Het beheer van het kanaal was
in dienstkringen ingedeeld, die
weer uit meerdere rayons
bestonden. Per rayon gaf een
hoofdopzichter leiding aan
vier à vijf kantonniers.
Elke kantonnier had 8 km kanaal
onder zitjn dagelijkse hoede.
Je kunt wel zeggen dat de
kantonnier de koning was
binnen zijn rijk van 8 km kanaal.
Ook de organisatie van RWS op
het water was volkomen verschillend met die van nu: het
Hoofd van de Scheeovaartdienst
had de titel havenmeester.
Ondanks het werk op het water

50 jaar Amsterdam-Rijnkanaal

langs het kanaal

Op zijn dagelijkse inspectie
voerde de kantonnier tal van
onderhoudswerkjes zelf uit.
lnspectie gebeurde per fiets met
schoo en stratemakershamer
achterop.
Er was veel onderhoud aan de
uit grindverharding bestaande
wegen langs het kanaal. Hele
delen waren door afwezigheid
van paden moeilijk begaanbaar.
"Het naarje werk gaan over
gedeeltelijk verharde paden "
vedelt Anne Visser, "was een
hele kluif. Door beweiding met
schapen waren de paden nogal
eens onbegaanbaar. Vaak liepen

de wielen van je fiets vast door
de aangekoekte schapenmest.
Dan was een fietskilometervergoeding van 2,5 cent op basis

van 4000 km niet teveel.
Vanwege de afstanden die je
aflegde was je op de helft van
het jaar al door dit kwantum

heen." Bij de ombouw van het
Merwedekanaal werden de
wegen bestraat. De verharding
met klinkers gebeurde telkens in
delen. Zo is oo last van defensie
de westelijke dijk van het kanaal
in 1938 opgehoogd en tegelijk
van een klinkerbestrating voorzien. "Als jongen hielp je vaak
mee met allerlei klusjes als het
teren van beschoeiing, aangeven
of dragen van materialen e.d."
De gladheidbestrijding was
handkracht. Je werd er afwisselend heet en koud van. Allereerst
schepte je het te strooien mengsel van zand en zout op de
vrachtwagen. Daarna strooide
je dat op het wegdek terwijlje
achter op de rijdende vrachtwagen stond. Om warm te
blijven werd er dan menige fles

deden wij het meetwerk" zo
verhaalt Jan Wind "en de
aannemer zorgde voor de
boot. " Op het water moest je
altijd tegelijk je werk doen en op
het scheepvaartverkeer letten.
"Zowaren wij eens aan het
peilen toen er een sleepboot met
een sleep vrachtschepen aan
kwam. Het laatste schip van de
sleep raakte uit de koers waarbij
het achterschip langs de
beschoeiing schampte en in
onze richting kwam. Wij konden
tijdig uit de roeiboot op de kant
komen. doch de boot werd
geplet tussen wd en schip. "
Het was dus een tijd waarbij
de ARBO veel persoonlijke
improvisatie vereiste.
Er

werd toen veel meer van

de Rijkswaterstater voor waar
aangenomen, ook de omgang
met elkaar was veel gemoedelij-

ker. De aannemer wilde een
goed stuk werk leveren, toch

Een motor zorgde via een
ketting voor aandrijving van
bleef het, zo verhaalt Anne
de wielen. Er zijn zes van deze
Visser, een zaakvan "je moest er ponten in bedrijf gekomen in de
periode dat het Merwedekanaal
bovenop zitten " . Ze waren er
immers behalve voor het werk
tot ARK werd omgebouwd.
ook om geld te verdienen.
Na de verbreding voor de
" Het tijdrovende afwerken van
duwvaart verdwenen deze
het werk werd nog wel eens een ponten om veiligheidsredenen.
probleem" vertelt Jan Wind.
Van de pontverbindingen is nu
Beiden vinden dat er meer
alleen nog de varende fiets- en
voetgangerspont bij N ieuwer
marges in het werk waren,
waardoor partijen toch geneigd
ter Aa over.
waren meer te werken volgens
het wedeaijds geven en nemen. Het werk met werk maken
De grond en zand uit het te
De veerponten
maken Lekkanaal werd gebruikt
De veerponten waren rijdend
voor de aanleg van de westelijke
gemaakt, voertuigen in het
kanaaldijk. Uit het ARK gebruikte
water dus. Deze ponten waren
men talloze kuubs voor het
eigenlijk een soort op wielen
ophogen van de Bijlmermeer.
geplaatste tafels. De wielen
waar woningbouw gepland was.
reden op rails die op een stalen
Talloze kuubs werden gebruikt
raamwerk waren gemonteerd.
om onder meer in Weesp, het
Dit raamwerk rustte op palen.
lJmeer en bij Utrecht havens en

aangesproKen.
De verhoudingen op het werk

De verhouding met de aan-

nemer was een totaal andere
dan tegenwoordig. De kantonnier en de opzichter van
Rijkswaterstaat bezaten de
kennis en de ervaring. De

aannemer maakte daar bij de
uitvoering van de bestekken
dankbaar gebruik van.
Bij het heien bijvoorbeeld deed
de opzichter van RWS het
uitzetwerk en gaÍ de hellingshoek en de hoogte van de paal
aan, waarna de aannemer het
heiwerk deed.
"Bij het meten op het water

Verbreding bij Zuilense landen

*$SÊ*"

J

5o,laarAmsterdam-Rijnkanaal

47

H

Buitendiensten

zandputten ondieper te maken.
Bij Utrecht gebruikte men zand
en grond voor de aanleg van
een spoordijk.
De afdeling plantsoenen van de
gemeente Amsterdam was altijd

om grond verlegen omdat de
olantsoenen in de hoofdstad

voortdurend zakken. De lichte
grond uit het kanaal was zeer
geschikt als aanvulling en er zijn
heel wat kuubs in Amsterdamse
richting gegaan.
Bulderbuis

Om de grond naar Utrecht te
brengen werd een transportleiding vanaf de Demkabrug
door de Utrechtse wijk
Overvecht aangelegd naar een
put bij de Voordorpsedijk.
Deze leiding kreeg in de volksmond de naam "de bulderbuis"
Wat was het geval? Door de
leiding werd een mengsel van
water, zand en stenen gespoten.
Vooral de stenen gaven door het

gebonk bijzonder veel lawaai.
Dit leidde uiteindelijk tot het
uitsluitend overdag spuiten en

voor RWS een claim van de
aannemer wegens extra kosten.
"Je kunt het ook nooit iedereen
naar de zin maken" aldus

Hilbert Lok.
Zo'n leiding betekende ook
dagelijkse inspectie op lekkage
en breuk. Een leiding onder
hoge druk veroorzaakt immers
een gigantische schade bij een
breuk. Zo werd bij Abcoude na
een breuk van de leiding over de
rivier het Cein een boerenerf in
een ommezien veranderd in een
veld van drijÍzand.
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zanddijklichaam een regelmatig
patroon van gaten geboord
De kennis van RWS was heel
sterk op de praktijk gericht.
waarin een hoeveelheid springDe theoretische kennis had
stof werd gebracht. Door het
meneer de ingenieur edoch voor tegelijk tot ontploffing laten
de praktijk moest hij het wel
brengen ervan, zou er een
hebben van de ploegen van
trilling door het grondmassief
bestekschrijvers, tekenaars en
ontstaan waardoor een verdichuitvoerende toezichthouders.
ting zou optreden. Aldus werd
Deze konden wel boeken vol
de springstof ontstoken.
schrijven over alles dat ze gezien Er ontstond een trilling die in
en bij de hand gehad hadden.
combinatie met water tot gevolg
Bijvoorbeeld de anekdote van
had dat het gebied in een
het schip met steenslag dat
d rijfzand massa veranderde.
langs de Diemerzeedijk gemeerd Zowel kranen als voertuigen als

het ontploffen van granaten te
voorkomen, werd in de aanzuigopening van de zuiger een
tralieraam gemonteerd. Hierdoor
bleven granaten er voor en
werden dus niet verspreid
Nadat het werk klaar was en er

lag en moest worden gelost.
Om bij het schip te komen was
een weg van slakken gemaakt
waarover de steenslag werd
gelost. Men had haast met het
lossen, en op de vraag of de
losplaats dat totale gewicht aan
steenslag kon hebben, werd
bevestigend geantwoord.
Echter de praktijk bleek anders.
Nadat het schip was gelost,

tegengehouden doch ook alle
stenen die wel moesten worden

Meneer de ingenieur in de praktijk

begon de berg steenslag
langzaam in de grond te
verzinken en ondanks dat het
lege schip hoog op het water
lag, zat het vast op de bodem.
Wat was er gebeurd: de slecht
d raagkrachtige ondergrond
kon de belasting niet aan; de
ondergrond verschoof onder de
Diemerzeedijk door het kanaal
in waardoor het schio vast
kwam te liggen.
Een andere situatie was toen
bij de verbredíng men de zetting
van de nieuwe kanaaldijk tussen

km 5,4 en 6,7 wilde versnellen.
Men kwam oo het lumineuze
idee daarbij springstoÍ te gebruiken. Er werd in het versgestorte

TugsenWeg: WateÍ

de gelaarsde werklieden in het
gebied zakten langzaam in de
ondergrond.
Meneer de ingenieur leerde in
de praktijk met veel vallen en
opstaan het vakll
Bommen en veiligheid

Met de veiligheid ging men heel
anders om dan nu. Bij baggeren
voor de verbreding werd nogal
eens het een en ander aan

munitie en oorlogstuig boven
water gebracht. De desbetreffende bommen werden voorzichtig op een bak gelegd en op
de kant gerold. Als de bom op
een plaats lag waar deze niet
met de vrachtauto kon worden
opgepikt, ging de bom weer
terug de bak op en naar de
overkant van het kanaal om wèl
te kunnen worden opgepikt.
ZelÍs is het voorgekomen dat
op een schip met munitie in
de gemeentehaven nabij de
Demkabrug explosies ontstonden en dat de onontolofte
munitie in het kanaal terecht-

kwam. Om tijdens baggeren
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geen problemen waren ontstaan
bleek bij het omhoog halen van
die buis dat de tralies ontbraken.
Het personeel van de zuiger had
ze verwijderd; immers de tralies

belemmerden de werking van
het baggeren omdat er niet
alleen granaten door werden

verwijderd.

