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NOTULEN DER VERGADERINGEN

Vergadering,
Januari 1887,

Algemeene

gehouden

op

Maandag,
9 ure.

den

SI9

"

des avonds ten

1. Tegenwoordig:
J. J. Staal, vice-president,
G. P. A. Renaud, J. D. Donker Duijvis, A. D. J. Groenemeijer, D. H. Havelaar en H. A. Berkhout, bestuursleden en
de gewone leden:
r. W. van Bloemen Waauders, \Y. P. H. de Bruijn Kops,
i. W. O. 11. Bueninck, E. M. Collard, J. Prenkcl, W. P. Heskes,
A. A. van Heurn, S. L. Huizer, J. J. Proost, A. Schadee, J.
Schefl'er en J. G. 11. de Yoogt.
De president is door ziekte verhinderd de vergadering bij
te wonen.
Het vergaderlokaal is verlicht met eleetrische gloeilampen
van verschillende lichtsterkte en constructie, welke in werking
worden gebracht door een compound-dynamo-, bewogen door een
gas-niotor.

Na het openen der vergadering deelt de vit*C-predat de notulen der vorige vergadering nog
niet in druk aan de leden zijn verzonden, omdat zij in het
eerstdaags verschijnend tijdschrift zullen worden opgenomen.
Hij stelt echter voor die notulen zonder voorlezing goed te
keuren, omdat in die vergadering, hoewel een der meest bezochte
van den laatsten tijd, weinig gediscussieerd is.
Het voorstel wordt aangenomen.
Ten vervolge op hetgeen daaromtrent in de vorige vergadering
werd medegedeeld, bericht de voorzitter dat ook in de algemeen»
vergadering van de Yereeniging tot bevordering van Geneeskundige Wetenschappen met algemeene stemmen het voorstel
tot het uitschrijven van een gemeenschappelijke prijsvraag over
Bouw-bygiène is aangenomen.
2.

hetwelk in de notulen van onze vergaderingen zal worden opgenomen, door dien Directeur gebruik kan worden gemaakt.
5. Ter verrijking van de bibliotheek der Afdeeling is aan
de Regeering de verstrekking van de volgende, door haar uitgegeven werken gevraagd, welke door Haar aan het moederinstituut ten geschenke zijn en worden gegeven en voor de
leden van onze afdeeling van het meeste belang zijn:
Koloniale Yerslagcn;
Verslagen van den dienst der Staatsspoorwegen op Java;
Krakatau door R. D. AL Verbeek;
Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Batavia;
liegen waarnemingen in Nederlandsch Oost-Indië;
Börö-Boedoer, compleet;
Voorwaarden van belangrijke aanbestedingen (Ombiliën Kolen velden, Stoompakketvaart);
Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië naar de
nieuwste bronnen samengssteld en aan de Regeering opgedragen
door J. W. Stemfoort en J. J. ten Siethoff 1883—1885.

silll'llt mede

6. De brief van de loge ede Ster in het Oosten" te Batavia
tot ondersteuning van de door Haar opgerichte ambachtsschool,

de ontvangst reeds word medegedeeld, wordt voorgele(1) en daarna door het lid ,V 1). .|. dil*o4»liClliClJtM'.
directie-lid dier School, toegelicht als vermeld in bijlage II
dezer notulen.
Na deze toelichting vraagt de i'ice-prcKiricill of het
Joel van de ambachtsschool is het doen aanlceren van eenig
ambacht als broodwinning, dan wel het laten verkrijgen van
meerdere kundigheden en geschiktheid in een ambacht. Ook
zou hij gaarne weten of het aantal leerlingen beperkt is of
afhangt van de beschikbare fondsen en hoeveel thans de maandclijksche uitgaven bedragen.
Door ons bestuur zijn daarop benoemd tot leden van de
Het lid (■rocilCllM'iici* antwoordt, dat de bedoelingcommissie, «elke de prijsvraag voor het handboek zal samender Loge is, zoowel het in de gelegenheid stellen van jongestellen, de leden L. J. Resner en A. D. J. Groenemeijer, die lieden om zich voor een ambacht te bekwamen, als om het
zich de benoeming hebben laten welgevallen. De Geneeskunpeil van den handwerksman in de toekomst te verhoogen door
dige Yereeniging wenschte de verkiezing van hare leden in bij de praktische, ook enkele theoretische vakken te doen oneene algemeene vergadering te laten geschieden.
derwijzen en vooral het teekenonderwijs daarbij op den voorgrond te stellen; aan de meest ontwikkelden hoopt men daar4. Op den brief van den Directeur der Cement-Onderneming mede tevens de gelegenheid te geven, zich te bekwamen voor
Bintang, waarvan in de laatste vergadering melding is gemaakt, het vak van machinist.
Het aantal leerlingen regelt zich
heeft het bestuur geantwoord, dat het cement in het belang
van de Indische industrie en onze bouwwerken nauwkeurig zal
(1) Zie bijlage B van de notulen der vorige vergadering, Afdeeling»
worden onderzocht en dat van het rapport van dat onderzoek, tijdschrift 1885—18!: 6 blz. 35.
'.!.
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voorloopig naar de beschikbare fondsen, terwijl de uitgaven bij wWelke eischen dient men te stellen aan eene goede regeling
deze proef met het tegenwoordig aantal leerlingen met in
van vakonderwijs voor de handwerkslieden in de bouwambachten?"
bedragen.
der theoretische lessen maandelijks -f- f 500.
Ambachtsscholen hebben volgens spreker het voordeel dat
De
ï« l'-pr« *.ï«i« ll< segt dat hij aan het plan, dat hij een jongen ie vrij korten tijd een ambacht kan leeren terwijl
in de vorige vergadering heeft medegedeeld, om bij deze gelehij vroeger 6 a. 7 jaren in de leer moest zijn geweest te midden
van werklieden wier moreel gehalte dikwerf te wenschen overgenheid hel nut en de meest gewenschte inrichting van ambachtsscholen ter sprake te brengen, niet die uitbreiding kan liet en verderfelijk op zijn toekomst kon werken. Bovendien
geven, welke hij zich had voorgenomen. Drukke werkzaamheJeverep ze de mogelijkheid op, om indien het blijkt dal een
den door tijdelijke afwezigheid van de plaats en zijn aanstaand
jongen gemre geschiKtheïd heei't voorhet ambacht oorspronkelijk
vertrek naar Atjeh hebben hem geen tijd gelaten voor cene door hem gekozen, hem een ander ambacht te doen beproeven, waaruitvoerige behandeling, zoodat hij zich zal moeten bepalen tot voor met den langen leertijd vroeger geene gelegenheid bestond.
de mededeeling van door hem verzamelde gegevens; hij hoopt
Naar de overtuiging van spreker moeten ambachtsscholen
echter dat die mededeeling aanleiding zal geven in eene volvooral in fndië door de Regeering worden gesteund.
Reeds jaren geleden bewees de Kegeering dit in te zien.
gende vergadering de zaak nader te behandelen en althans di 1
aandacht der leden op die belangrijke quaestie zal vestigen.
I>ij Gouvernement» Besluit van 22 September 1861 No. 5 werd
Alvorens die gegevens mede te deelen wenscht spreker het ii. 1. ingevolge eene Koninklijke machtiging bepaald dat gedurende drie jaren jaarlijks een som van ƒ :50.000.— op de
voorstel van het bestuur om aan de loge cene som van/100.
eens
schenken
aan
oordeel
der
te
ondervergadering
te
het
militaire begrooting zoude worden gebracht ter betaling van
in
werpen.
toelagen (die zeer gering werden gesteld) aan jongelieden die
Wel is die som gering, maar de stand der fondsen van de bij een der werkplaatsen van het leger zouden willen worden
afdeeling laat cene grootere uitgave op 't ©ogenblik niet toe, opgeleid voor eenig ambacht, zonder eenige verplichting om na
terwijl bekend is dat de loge iedere bijdrage, hoe gering ook den opleidingstijd zich aan liet lege* te verbinden.
gaarne zal accepteeren.
Spreker gelooft te welen dal later dit bedrag nog jaarlijks
Nadat het lid <f-ro<*lH'lll<"ij<*r op een vraag van het op de begrooting werd gebracht doch belooft daarvoor nader
lid IklH'llilM'li. of de ambachtsschool als concurrent zal onderzoek. In ieder geval werd toen reeds Gouverneincntsoptreden van de particuliere industrie, geantwoord heeft, dat zorg voor het opleiden van ambachtslieden al< noodig erkend. (1)
daarvan door de directie der school geheel i-- afgezien en dat
liet loffelijk -I reven der Loge verdient allezins steun en
de aangemaakte voorwerpen vermoedelijk jaarlijks zullen worden
medewerking.
verloot, wordt het bestuursvoorstel in stemming gebrachtOp de vraag van Spreker of ecu der leden nog iets omtrent
Daar niemand tegen het voorstel stemt, wordt het aangenomen- ambaohtssoholen weel of wenscht mede te deelen, deelt het lid
Eluixci* mede dat hij persoonlijk bekend is met de ambachts7. Voor de verkiezing, die plaats moet hebben voor twee
school, welke, te Soerabaia heeft bestaan.
bestuursleden ter vervanging van den vice-presidenl .1.
Staal
Die school verdiende eigenlijk volstrekt niet dien naam, zij
met der woon
en den secretaris 11. A, Berkhout, die
had niet ten doel ambachtslieden al' te leveren, maar meer
verlaten, worden door den voorzitter tot, leden van hel
eenig meer gevorderd onderricht te geven in theorie en praktijk.
bureau benoemd het bestuurslid Groenenieijer en liet lid de
De leerlingen, die goed voldeden, werden haar Europa gezonden
Voogt.
om daar op Gouvernements kosten hunne studiën voort te zetten.
De uitslag der stemming is dat, met inbegrip der sehriftclijk
Aanvankelijk vreesde spreker dat de door de Loge opgerichte
ingekomene, 21 stemmen werden uitgebracht en met algen», ne school
op den zelfden voet zou worden geschoeid en daarom
stemmen tot vice-presideut wordt gekozen L. .1. Resner en met was
hij er niet meê ingenomen; maar na al hetgeen hij thans
meerderheid van 1 stem tot Secretaris het lid J. P. Kruimel.
vernomen heeft moet hij erkennen, dat de kans van succes
De overige stemmen waren uitgebracht op het lid Freak el.
voor haar veel grooter is dan voor die, welke te Soerabaia heeft
8. De viC4VpreMi«l<Mlt doet thans de navolgende
bestaan.
Als tegenstelling van de ongunstige opinie, welke het lid
mededeeling over ambachtsscnolen.
allerwege
in de pers stemmen opgaan ohi 4'ollui'tl uit, omtrent liet succes van het opleiden van InPlij zegt dat thans
dische jongelingen tot ambachtslieden deelt het lid fllllVC
het nut van dergelijke scholen te betoogen,
1
Amerikaanseh
'/The
uu-de dat bij de Havenwerken te TandjongPriok gebleken
tijdschrift
Century'
het
van
Novemlitiir
In
ber 18S6 wordt in een zeer boeiend artikel //The nccd oftrade is, dal in den laatsten tijd de tegenzin in het uitoefenen van
schools"' de noodzakelijkheid van die scholen aangetoond en een ambacht zeer is verminderd. Talrijk waren de aanvragen
medegedeeld welke dergelijke scholen reeds in Amer ka en op en de meeste jongelui, die aangenomen werden, hebben goed
voldaan; enkelen zelfs zeer goed.
het vaste land bestaan en hoe ze zijn ingericht.
van
20
November no. 47 schrijft ons
Ook het lid (■l*ocil< l'lll4'ï|<*r gelooft niet in dien tegenIn //De Ingenieur"
wakker medelid J. E. de Meijier, die gedurende zijn verblijf zin en grondt dit op de talrijke aanvragen, welke inkomen tot
in Nederland reeds zoovele belangrijke artikelen in verschilplaatsing bij dé ambachtsschool.
lende vak-tijdschriften schreef en o. a. het hoogst wetenswaar(1) Bij onderzoek Week den spreker later dut voor 1886 nog steeds eene
dige werk: //Schets van de ontwikkeling en het beheer der
Openbare Werken in Britseh Indië" samenstelde, een artikel post op de begrooting voorkwam voor dat doel, dat die som echter omdat
er schier geen gebrnik van werd gemaakt gaandeweg verminderde en de
//Ambachtsonderwijs'' waarin hij dezelfde quaestie behandelde.
200.— bedroeg. Op de begrooting van 1887 komt
laatste jaren slechts
Hij doet dit naar aanleiding van het rapport ecner door de die post voor het f
eerst niet meer voor. De toelagen van op te leiden
Maatschappij tot bevordering van Bouwkunst benoemde comjongelieden worden voortaan, naar vernomen is, gebracht ten laste van de
missie, ter beantwoording der door haar gestelde vraag: inrichting waarbij zij werkzaam zijn.
—
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liet is den vict'-prCKiflcilt aangenaam aan de
leden te kunnen mededeelcn. dat het lid Groenemeijer de
leden der afdeeling heeft uitgenoodigd de installatie (}c\- eleetrische verlichting te Tandjong-Priok te komen bezichtigen,
zoodra zij geheel gereed zal zijn.
Met een luid applaus wordt deze mededeel ing begroet.
<i.

10.

Het

lid

.1.

1).

I?Ollkci' Blllïjvi*

zeg!,

dal Lij

niet kan nalaten, voor het. -luiten dezer vergadering, zijn leedwezen te betuigen over liet vertrek van den viee-president en
van den Beoretaria en hij gelooft dat alle leden daarmede zullen
instemmen. Reeds sedert I Ss L heelt, het lid Maal zitting
gehad in het bestuur en voortdurend heeft hij zich doen kennen
als een zeer actief lid, dat er sleeds op uit was den bloei der
afdeeling te bevorderen. Hij hoopt dat de groote belangstelling,
welke het lid Staal steeds getoond heeft, ook na zijn vertrok
zal blijven bestatin.
Een ieder die de drukte kent, welke de betrekking van Secretaris medebrengt, weet welken dank wij het lid Berkhout
verschuldigd zijn, die zich op eervolle wijze vanzijn taak heeft
gekweten.
Een daverend applaus is het teeken dal de aanwezigen mei
het gesprokene instemmen;.

Na eenige woorden van dank van den Vioe-president, ook
namens den Secretaris, wordt de vergadering gesloten en overgegaan tot het bezichtigen der verschillende toestellen voor
eleetrische verlichting en van een Trouvé-lamp voor buskruitmagazijneu, een eleetrische pen van Edison, een electrischen gasont.-teker l
in ijfmaehine, welke alle door het lid Huizer
welwillend ter vergadering in werking worden gebracht, daarin
door den Heer Scholz, technisch agent van de
bijgestaan
Nederlandsche Maatschappij voor Eleetriciteil en Metallurgie
te 'sGravenhage, welke als geïntroduceerde de vergadering
bijwoonde.
WELTEVREDEN,
Februari 1887.
De Via President ,
.1. J. STAAL.
De Secretaris.
11. A. BERKHOUT.

van

den

31 en Januari 1887.
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verricht, wanneer het daarmede werkende personeel eenige
meerdere bedrevenheid zal hebben verkregen.
Mochten de mecrbedoelde beschrgvingen Uw Bestuur belangrijk genoeg voorkomen om de opneming er van in het
tijdschrift van het K. f. v. T. wenschelijk te doen achten, ten
einde ze meer ter algemeene kennis te brengen, dan zoude er
mijnerzijds geen bezwaar tegen bestaan, om des gewenscht de
teekeningen tot het benoodigde aantal exemplaren bij mijn

departiment te doen vermenigvuldigen, als wanneer aan de
afdeeling van het K. 1. v. I. slechts de zorg voor het 'doen
drukken van den tekst zoude overblijven.
Het plan bestaat om gaandeweg van alle eenigszina belangrijke in deze gewesten uitgevoerde of in uitvoering zijnde
werken op bcvloeiings- en wflterstttatsgebied beschrijvingen te
doen samenstellen en bijbelioorende teekeningen te doen vervaarde
Ook deze werken zouden dan op de bovenbedoelde wijze
door opneming in het Tijdschrift, meer dan tot. heden liet geval
kon zijn, ter algemi ene keunis van deskundigen gebracht kunnen worden.
Voor eene spoedige mededeeling of Uw Bestuur zich met
mijn voorstel kan vereénigen en in hei bevestigend geval van
lui aantal exemplaren, da! van elk onderwerp verlangd wordt,
houd ik mij aanbevo
De Directeur der

Burgerlijk

Openbare Verken,

JANSSEN v. IT V A 17.

Bijlage

NOTA

11.

omtrent eene door de Loge „de Ster in het
Oosten te Batavia genomen proef in zake het
oprichten eener Ambachtsschool aldaar.

-

In de algemeen, vergadering der Loge, gebonden op den
13en Mei ISB6, werd besloten tot de in hoofde genoemde proefneming en wel speciaal ter erlanging van een, op ondervinding
berustend, antwoord op de navolgende vragen j
ITceft Nedertandsch-Indië behoefte

a.

BIJLA.GE

I.

Katayia,
.

L 5 Februari ISS7.

[uu

het Bestuur van de afd. Ned. Ind.
van het Koninklijk I. v. I.
Ik heb dé eer Uw Bestuur hiernevens aan te bieden eenige
uit vreemde Tijdschriften geputte mededeeliiigen op bevloeiingsgebied als:
Le. eetie beschrijving van het Cavóur kanaal in Italië;
gé. eene beschrijving van (le stuwwerken in do Spree bij
CharJottenburg

;

Je. eene beschrijving van een zelfregistfeerendé reg'erinièter;
alle toegelicht door daarbij behoorende, platen en leekeningen.
Deze beschrijvingen Werden bij mijn Departement met een
aldaar opgestelde autographisehe pers afgedrukt en zijn als
proeven te beschouwen van hetgeen met die pers kan worden

aan eene

ambachstschool'?

ir. Zijn werkelijk de tijdsomstandigheden in zooverre
anderd. dat thans door de minvermogende Indo-Europeanen in
ambachten geen onteerend middel van bestaan meer wordt ge*
zie», doeli integendeel een ambacht verkozen wordt boven
ondergeschikte administratieve betrekkingen ?
De proet'zou worden genomen raetjongelui minstens léjaren
oud, doch onverschillig van welken rang of -land.
JDea 1™ Juni d. a. v. werd de school met 3 leerlingen geopend
en nauwelijks was de helft dier maand verstreken, of het aantal
was reeds tot 20 aangegroeid.
Dit cijfer is sedert niet geringe wijzigingen behouden; op
Ultimo November bedroeg lu t:
uitsluitend ochiend-leerliugen
3
avoiid-leerliiiiicn
7
leerlingen, die zoowel de morgen- als avondlessen waar"

11

namen

Totaal

21

4
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Eenmaal werd het aantal opgevoerd tot 27, doch dit bleek
rijkelijk groot in verband met de omstandigheid, dat slechts
één onderwijzer voor het smeden en baukwerken kon worden
bezoldigd en deze met 15 a 18 cerstbeginnenden, de handen
meer dan vol had.
Er had onder de leerlingen veel mutatie plaats, zóó zelfs dat
gedurende de maanden Juni tot en met November de school
achtereenvolgens door 42 leerlingen bezocht is.
De reden ervan moet voor een groot deel daarin gezocht
worden, dat men na twee maanden te hebben gewerkt, verplicht
was, de inrichting van gang Kemajoran over te brengen naar
gang Ketapung, in Oost-westelijke richting de beide uitersten
van Batavia; voorts dat enkelen met hunne familie de plaste
verlieten en een 3-tal wegens wangedrag moest worden verwijderd, terwijl vier in dat korte tijdsverloop voldoende bekwaamheid opdeden, om tegen loon te gaan werken; zij werden geplaatst
in de ateliers van Staatsspoor en Haveuwerken, alsmede aan de
Geweermakersschool te Meester-Uornelis.
Onder het genoemde 12tal bevonden zich 7 klerken van
gouvernementsbureaux, een tijdelijk opzichter van den waterstaat
en een technisch geemployeerde van de Oosterspoorwcg-inaatschappij; alle deze namen, aangezien zij overdag hunne beroepsbezigheden hadden, uitsluitend de avond-lessen waar; een viertal anderen bezit het diploma van met succes afgelegd klein
ambtenaars-examen, bijna allen hadden de Gouvernements lagere
school doorloopen, enkelen waren afkomstig van het Gymnasium
Willem 111 en van particuliere scholen te Batavia; andereii
hadden reeds op daggeld in particuliere ateliers gewerkt, doch
aldaar geene voldoende gelegenheid gevonden, om zich te oefenen en vorderingen te maken.
Waren de middelen en daarmede het aantal onderwijzers
ruimer geweest, dan zou het aantal leerlingen zeker aanzienlek
mei-r hebben bedragen; steeds toch waren er aanvragen, waaraan
om genoemde reden niet kon worden voldaan; op ultimo November
bedroeg het aantal aspiranten in portefeuille dertien, en hoeveel
hebben deze dertien er wellicht van doen afzien, zich candidaat
te stellen; enkelen toch waren dit reeds van Augustus af.
Tot dus verre werd uitsluitend les gegeven in het smeden,
bankwerken en bouw- en werktuigkundig lijnteekenen en wel
des morgens van 7 tot 1 en 's namiddags van 4 tot 6 uur.
Het smeden en bankwerken wordt onder toezicht van den
gepensioneerden lcn machinist Boerenjbekek. onderwezen door
een gepasporteerd sergeant-majoor geweermaker; het teekenen
door een Opzichter l e klasse der Burgerlijke Openbare Werken.
Ten einde aan de intellectueel meest ontwikkelde leerlingen
de gelegenheid te geven zich ook in de theorie, met name de
leervakken voor Machinist te bekwamen, is besloten, zoodra de
middelen dit zullen toelaten, des avonds ook les te doen geven
in de allereerste beginselen van Algebra, Meetkunde, Kennis
der metalen en Stoomwerktuigkunde, waarbij herhaling en
voortzetting van het op de lagere school geleerde in Cijferkunst
mede een plaats zal vinden; het praktische onderricht en tcekenonderwijs zullen echter steeds hoofdzaak blijven.
Wat betreft de vorderingen der leerlingen, zoo is het door
hen geproduceerde werk zeker daarvoor de beste maatstaf.
Niettegenstaande slechts enkelen vroeger gewerkt hadden en
de overigen totaal niets van het smidsvak verstonden, toen zij
op de school kwamen, werd in de verloopen maanden ten
behoeve der inrichting eeue groo'e collectie gereedschappen en
ook andere voorwerpen vervaardigd. In November werd aange—

van

den

31 ca Januari 1887.

vangen met de fabrikagc van ijzeren ledikanten; twee stuks
daarvan staan gereed, terwijl men thans met de vervaardiging
van tuinmeubilair bezig is.
Moge dit resultaat bevredigend worden genoemd, men hechte
daaraan uit een financieel oogpunt geene te groote waarde en
bedenke, dat die verkoopbare voorwerpen door onhandig ijzeren stecnkolenvcrbruik, alsmede door de slijtage, om niet te
spreken van het bederven d9r gereedschappen, in den regel
aan de school, voorloopig althans, meer kosten, dan zij vermoedelijk zullen opbrengen.—Het was dan ook meer om den
jongelui de zelfvoldoening te schenken van een bruikbaar stuk
te hebben geproduceerd en hen ter aanmoediging eenige variatie
te geven in het anders zoo eentoonige werk, dat tot de vervaardiging van een en ander, alleen trouwens door de meest geoefenden, werd overgegaan.

Last nol least mag hier niet onvermeld blijven een in Juli
besluit van de directie der Nederlandsen-Indische
Tramweg-Maatschappij, waarbij voorloopig aan een maximum
van 20 leerlingen, die het transport niet kunnen bekostigen,
gratis vervoer naar en van de school werd toegestaan. Voorzeker, zoo de uit de genomen proef ontstane ambachtsschool
eenmaal in den vollen zin des woords dezen naam zal verdienen,
zal men dit succes voor een zeer groot deel aan dezen verdienstelijken maatregel hebben te danken.
De Loge heeft op grond der opgedane ondervinding vermeend
te moeten aannemen, dat de in den aanvang gestelde vragen
bevestigend moeten beantwoord worden en besloten, in boven
aangegeven zin de school voort te zetten, zoo haar daartoe voldoende geldelijke steun wordt verleend, en—langzaam voorthaar uit te breiden, naar gelang de middelen dit
schrijdende
zullen toelaten.
genomen

—

Kou. Instituut
van

BATAVIA, Maart 1887.

Ingenieurs
Afdeeling Jied. Ind.

Aan
HIJ. Leden der Afdeeling Ned. Indiê
van het Kon. Instituut tan Ingenieurs.
Als bijlage der notulen van de vergadering van den 27
December 1886 vindt U een brief opgenomen van de Vrijmetselaarsloge alhier, houdende verzoek tot geldelijken steun voor
de door haar te Batavia opgerichte ambachtsschool.
Het Bestuur onzer Afdeeling is van oordeel, dat deze zeer
nuttige instelling als in nauw verband staande met de ontwikkeling van den Indischen werkman en daarmede met den
vooruitgang van het bouwvak in deze Koloniën bijzonder onze
medewerking verdient en het op den weg der Afdeeling ligt,
hare belangen naar beste vermogen te bevorderen.
Daartoe zijn in de eerste plaats fondsen noodig. Reeds ging
de Regeering voor en verleende voor het loopende jaar eene
subsidie van f 250 's maands» Ook de Loge zelf en hare
leden elk persoonlijk dragen maandelijks aan de ambachtsschool
ieder naar vermogen bij, doch de gezamenlijke opbrengst hiervan is niet voldoende, omeene inrichting als hier bedoeld,
wil zjj van eenige beteekenis znn en werkelijk nut Stichten, te
bekostigen.

Notulen

der Vergadering

Onze Afdoeling zelve kan in verband met den achteruitgang
harer fondsen in de laatste jaren niet meer bijdragen dan één
honderd gulden in ééns (vide nol uien der vergadering van den
31 Januari 1887) en het Bestuur besloot daarom, de hulp der
Leden individueel in te roepen.
Indien toch elk hunner genegen bevonden werd, om b. v.
/ 0.5 U 's maands mede te eontribueeren, zou bij het aantal van
180 leden daarmede eene belangrijke bijdrage gevormd worden.
Het is daarom, dat het Bestuur U tot zoodanige dan wel
eene naar vermogen hoogere of lagere maandelijksclic bijdrage
bij dezen uitnoodigt en IJ daartoe in de gelegenheid stelt door
toezending van een briefkaart, die wij, hetzij ingevuld of niet,
gaarne van U zullen terugontvangen, ten einde de zekerheid
te erlangen, dat de zaak niet aan Uwc aandacht is ontsnapt.
Het Bestuur teekent hierbij aan, dat zijne leden, ten getale
van zeven zich tezamen reeds verbonden tot eene maandelijksche
bijdrage van ƒ 13.50.
liet Bestuur der

A/d.

N. I. vj/t. K. I.

v.

I.

RESNER, President.
KRUIMEL, Secretaris.

Algemeene vergaderng,

gehouden

DES AVONDS TEN

ov den 28sten

Februari,

9 UKE.

De notulen dezer vergadering waren tengevolge van de overplaatsing van den secretaris der afdeeling J. P. Kruimel niet beschikbaar tijdens deze aflevering van het tijdschrift werd ter perse
t/elegd. Zij zullen zoo mogelijk in den eerstvolgenden jaargang
worden

afgedrukt.

Algemeene vergadering, gehouden

DE9 AVONDS TEN

op Vrijdag

27 Mei,

9 URE.

van

den

5

i31 en Januari 1887.

Deze veranderde wijze van geldbelegging, ofschoon een onmiddellijk verlies gevende van / 525.—, was door den ongunstigen stand van de geldmarkt gebiedend noodzakelijk geworden
en de uitkomst heeft bewezen, dat de genomen maatregel zeer
zeker een verstandige was, aangezien sedert de aandeelen werden
verkocht, de koers weder meer is gedaald. Ofschoon slechts
eene zeer matige rente kweekende is het kapitaal der afdoeling
door de gekozen wijze van geldbelegging thans onafhankelijk
gemaakt van verdere fluctuatiën der geldmarkt.
Ook het tijdschrift blijft steeds belangrijke uitgaven vorderen
door toegezegde bijdragen van den Directeur der Burgerlijke
Openbare Werken, waarbij tevens de benoodigde platen zullen
worden vervaardigd op het departement is echter eene belangrijke vermindering in de kosten van het tijdschrift te wachten,
aangezien daardoor zoowel de kosten van honorarium als van
platen voor een deel vervallen.
Daarbij heeft het bestuur in overweging een maatregel betreffende de verzending van het tijdschrift, die mede eene
besparing van ± f 300.—- 'sjaars kan aanbrengen.
Het afgeloopen jaar bracht verder een vrij aanzienlijke post
mede voor inkoop van meubilair. Op de eigendommen van de
afdeeling werd dit jaar / 78.—■ afgeschreven, zoodat de bibliotheek, het meubilair enz. Ihans nog te boek staat voor ƒ 550.—
De vergaderingen en de huur van het locaal te zamen hebben eene uitgave gevorderd van / 980.—. Deze post is zeer
hoog; maar ook te dezen opzichte hoopt het bestuur spoedig
een gunstiger vooruitzicht te kunnen openen.
Uit een én ander blijkt echter dat het bewaren van een
voldoend financieel evenwicht voor onze afdeeling veel overleg
en beleid vereischt.
Met nadruk wijst do Thesaurier er op dat de inkomsten der
afdeeling slechts
ƒ 2600.— bedragen, dat daarvan tot
heden gemiddeld ruim ƒ 1200.— voor de uitgave van het
tijdschrift en ƒ 600.— van de verzending der gedrukten bestemd
waren en dus voor de andere uitgaven slechts weinig overblijft.
De President licht na het gesprokene door den Thesaurier
vermoeenkele der posten nader toe en doet de toezegging
van geformudelijk in eene volgende algemeene vergadering
leerde voorstellen door het bestuur beraamd, om evenwicht te
brengen tusschen de uitgaven en de inkomsten.
Hij noodigt daarna de leden van Heurn en de Bruijn Kops
uit, zich te willen belasten met de verificatie van het door
den Thesaurier gevoerde beheer. Beide leden verklaren zich
daartoe bereid.
Daarna wordt overgegaan tot de stemming voor een secretaris,
in de plaats van den afgetreden titularis J. P. Kruimel.
De leden van Buuren en Grinwis Plaat worden door den voorzitter uitgenoodigd het stembureau te formeeren.
De uitslag der stemming is, dat de stemmen zijn uitgebracht
op den Heer J. Frenkel en 1 op den Heer I. Grinwis Plaat.
De Heer Prenkel verklaart zicli bereid het hem opgedragen
mandaat te aanvaarden, hetgeen van de zijde der leden een
welgemeend applaus uitlokt.
Op de vraag van den President of nog iemand het woord
verlangt, wordt dit gevraagd door het lid P. Grinwis Plaat,
die omtrent het in het laatste afdeelingstijdschrift opgenomen
stuk over een zelfregistreerende regenmeter opmerkt, dat daarin
eene vergissing is ingeslopen waar de beschreven regenmeter
voor Indië niet onveranderd bruikbaar wordt geacht, opgrond
van een geconstateerden regenval van 28 m. m. per minuut.
Dit laatste cijfer is verkeerd overgenomen en moet zijn 2,8 m. m.
—

+

—

L. J. Resner en de bestuursleden
J. D. Donker Duijvis, .T. G. H. de Voogt en D. H. Havelaar,
terwijl de bestuursleden P. G. A. Renaud en A. D. .T. Groenemeijer bericht hebben gezonden verhinderd te zijn: verder de
gewone leden J. E. de Meijier, A. van Heurn, W. H. W. de
Bruijn Kops, Dr. Th. J. van Buuren, F. W. van Bloemen
Waandflrs, .1. Frenkel, J. J. Proost, P. Th. L. Grinwis Plaat
en A. Mijer.
De President opent de vergadering en vraagt of een der
aanwezige leden eenige bemerking heeft op de eoncept-notulen
der vorige algemeene vergadering. Daar niemand daarover het
woord verlangt, verklaart de President dezelve gearresteerd.
Het verslag betreffende den toestand der afdeeling over het
afgeloopen Instituutsjaar ISBG —87 dat als bijlage l a hierachter
is opgenomen wordt voorgelezen en geeft evenmin aanleiding
tot op
of aanmerkingen.
Daarna leest de Thesaurier het fmancieele verslag voor over
dat zelfde jaar, zie de hierachter opgenomen bijlagen 2a en 2 b
Daarin wordt op een kapitaal van ruim 10 mille eene kapitaalsvermindering geconstateerd van ƒ 1258.52 de tinancieele
toestand kan dus voorzeker niet bijzonder gunstig genoemd
worden. De Thesaurier licht deze vermindering toe
voor een
groot deel is deze te wijten aan de omzetting der aandeplen
Javasche Bank in deposito bij de Ned. Handelmaatschappij.

Tegenwoordig

de President

—

.

—

—

—

Notulen

6

dek Vergadering

per minuut, waardoor de tirade oinirent het minder bruikbare
van dezen regenmeter voor Indië haar raison d'êtrc verliest.
Spreker verzoekt van deze rectificatie nota te nemen.
Geen der andere leden het woord verlangende sluit de President de vergadering.

van

den

31 en Januari 1887.

het afdeelingstijdschrift en eindelijk in eene vermeerdering
van de uitgaven voor de vergaderingen.
Reeds zijn door het bestuur maatregelen beraamd om voor
den vervolge zooveel mogelijk tegen eene dergelijke kapitaalsvermindering te waken.

Be President,

L. .T. RESNER.
Be Wd. Secretaris,

D. H. HAVELAAR.

BIJLAGE \a.
en de werkvan de Afueeijng Nep.-Ishii: VAN HET K.
I. v. I. van 1 AviiiL 1886 tot 1 April 1887.

Algemeen Verslag betreffende den toestand
zaamheden

/.

/V.

In het afgeloopeu jaar werden behalve de voorgeschreven
gewone vergaderingen, welke werden gehouden op 20 April en
27 December 1886, nog gewone vergaderingen gehouden op
31 Januari en 28 Eebruari 1887.
Bovendien werd als principe aangenomen den laatsten Maandag van elke maand eene gezellige bijeenkomst te houden.
De eerste dier bijeenkomsten had plaats in Eebruari jl. na afloop
der gewone vergadering, de tweede werd vervangen door een
uitstapje op Zondag 27 Maart ter bezichtiging van de werken
der Oosterspoorweg maatschappij, waartoe de leden door het
lid P. Richter Chef-Ingenieur dier maatschappij welwillend
waren iiifgenoodigd.

Bestuur.

V.

In het bestuur hadden de volgende mutaties plaats. In de
Aprilvergadcring werd ter vervanging van den President, die
volgens rooster moest aftreden en zich wegens vertrek naar
Europa niet herkiesbaar stelde, tot President gekozen de YicePresident AI. J. van Bossc; tot Vicc-President het bestuurslid
J. J. Staal: tot Secretaris de wd. Secretaris H. A. Berkhout
en tot bestuurslid het lid D. H. Havelaar.
De penningmeester, die mede volgens rooster móest aftreden
werd herkozen.
In het begin van dit jaar werden de bestuursleden Staal en
Berkhout, die Batavia met der woon verlieten, respectievelijk
vervangen door de leden E. J. Resner en J. P. Kruimel. Kort
daarop zag zich de President genoodzaakt zich wegens ziekte
naar Europa Ie begeven, ten gevolge waarvan de Yice-I'resident
Resner tot President, liet bestuurslid Groenemeijer tol YicePresident en bet lid de Yoogt tot bestuurslid werd benoemd.

11. Leden.
Het aantal leden bedraagt volgens bijgaande ledenlijst 180
tegen 181 op l Apiil 1886. Van de toenmalige leden vertrokken er 10 naar Nederland en werd een tweetal voorloopig
als lid afgeschreven; uit Nederland kwamen 8 leden aan, terwijl 3 nieuwe leden werden aangenomen, zoodat, dus het totaal
met 1 werd verminderd.
Onder het ledental op 1 April ISB7 zijn echter nog begrepen
de leden die met. het einde van dit instituutsjaar hebben bedankt, ten bedrage van 8, zoodat alsdan eene vermindering Van
9 zal zijn té constatceren.

Vergaderingen.

lühliotlieek.

Door het Bestuur werden aan de Regeeriug en enkele autoriteiten eenige door Haar uitgegeven werken ten geschenke verzocht, waaraan door allen mei veel welwillendheid werd voldaan.
Behalve met deze werken werd de Bibliotheek \emjki mei
de werken uitgegeven door vereenigingen, waarmede de Afdecling van edita wisselt.
Door aankoop kwam de At'deeling in het bezit van een paalwerken over bruggen en pompwerktuigen, terwijl zij zich op
eenige, iv verschillende landen uitkomende technische tijdschriften
abonneerde.
VI.

Tijdschrift.

Het tijdschrift 1885—-1886 met de notulen der vergadering
il December 1886 zag in Maart hel. licht.
Het bestuur hoopt ook hel. tijdschrift t'BB6 —1881 eerlang te
doen verschijnen, hetgeen eenige door den Directeur der B. O.
W. aangeboden en nog toegelegde bijdragen mogelijk maken.
van

VII.

Verschillende onderwerpen.

In dit jaar werd besloten om in verecniging met de «Yerceniging tot bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in
Ned.-Indië eene prijsvraag uit te schrijven, ter verkrijging van
een «Handboek voor Bouwhygiène".
Dit het bestuur onzer at'deeling en uil de leden van bovengenoemde verecniging werden elk twee leden aangewezen om
de uitschrijving dier prijsvraag voor te bereiden.
WELTEVREDEN, 1 April lsB7.

///.

Financien.

Blijkens de hieraan toegevoegde Balans bedraagt liet kapitaal
der Afdccling op 1 April 1887 / 9769,62"' tegen f 11028,M 5
op 1 April van het vorig jaar. Hieronder zijn de nog te
innen conlributién begrepen.
De reden van' die groote kapitaalsvermindering moet voornamelijk worden gezocht in eene waardevermindering der aandeelen, waarin de gelden der Afdeeling voor een groot deel
waren belegd, verder in eene grootere uitgave ten behoeve van

Namens het bestuur:
Be President,

L. .1. RESNER.
Be icd. Secretaris .

D. H. HAVELAAR.

Bijlagen
Bijlage

Ib.

KONINKLIJK INSTITUUT van INGENIEURS, Afdee^
ling NEDERLANDSCH-INDIE, Naamlijst der
Leden op 1 April 1887 in Indië.
Gombong.
J. P. J. H. Alsdorf.
J. Andree de la.l'orte.
Mcdan.
Padang.
\V. J>. C. do Ba-,.
Atjeh.
W. F. Batenburg.
Modjokerto.
S. W. Beckiug.
H. E. van Berckel.
Tegal.
IL. A. Berkhout.
Pontiannk.
J. D. Berkhout.
Baiuljermasin.
F. J. I. N. Beuk man van der
ijek.
Semarang.
.]. A.
Laboean-üeli.
Boijerinok.
Birckenhauer.
Willem I.
E..
B. Gb de Blauw.
Atjeh.
])jeiuber (Bezoeki).
11. A. de Boer.
.). de Booij.
Poerworedjo.
Tjcpper (Klatten).
J. G. J. Breijman.
i. C. <le Bruijn.
Semarang.
Kasrie (Bttngil).
W. 11. -M. de Bruijn.
Bueninck.
O.
Batavia.
.1. YV.
11.
C.
Padang.
A.
EurgdorilVr.
Poerworedjo.
G. H. Burkunk.
Soerabaia.
Dr. Th. J. van Buuren.
Probolingo.
C. van der Bijl.
O. J. N. Bijvauck.
Batavia.
Buitenzorg.
G. J. Cambier.
J. G. M. A. Carlier.
Soerakarta.
Pekalongan (fabriek Tirto).
C. .1. .1. Garen.
Batavia.
E. M. Collftrd.
Poerworedjo.
C.
Colenbrander.
Th.
Bezoekic.
M. Cornclissen.
Soerabaia.
J. G. Cook.
id.
G. C. E, van Haaien.
J. 1). Donker Duijvis.
Batavia.
H. G. C. van Dorp.
Modjokerto.
J. J. Dijkstra.
Soerabaia.
Batavia.
W. Elonbaas.
J. Ph. Ërmeling.
Buitenzorg.
L. J. C. van Es.
Padang.
E. A. C. F. von Essen.
Soerabaia.
M. C. FauéT.
Atjeh.
J. C. H. Fischer.
Willem I.
Soerabaia.
11. W. Fkeher.
F. W. L. H. Francke.
Soerakarta (Karang Anjer).
J. Frenkel.
Batavia.
11. la Fontaine.
Soemedang.
L. J. K. Gcene.
Magelang.
J. ]■. Gemmeken.
Cheribon (Karang Ampel).
Th. F. E. Gerdes.
Pekalongan (Wonopringo).
Z. H. Prins Hario Gondosiwoijo. Soerakarta.
W. B. van Goor.
Bangil (Kasrie).
W. E. de Greve.
Wille» I.
A. D. J. Groenemeijcr.
Batavia.
C. de Groot Jr.
Mcdan.
J. Groothof.
Billiton (Gantong).
H. P. Gutteling.
Makassar.
\\

J. E. de Gijselaar.
A. Vroesora de liaan.
G. H. W. van Haeften.
N. Hageman.
J. Hardcman.
D. H. Havelaar.
Th. W. C. Herckenrath.
W. E. Heskes.
A. A. van lleuin.
J. C. lleijning.
B. A. llildebrand.
L. G. Krol van der Hoek.
J. H. ten Hoet.
M. Holland.
J. A. Hoozc.
B. V. E. Houthuijzen.
.1. B. Hubenet.
A. Huidekoper.
S. L. Huizer.
A. W". F. Idenbnrg.
J. Heken.
E. I. intvcld.
W. de Jonh Dz.
L. L. Ch. 11. Jonkergouw.
J. K. Kempces.
J. A. Kerkhoven.
B. Kersjes.
\V. Klaus.
H. H. van Kol.
W. P. H. de Bruijn Kops.
J .N. Kramer.
.1. P. Kruimel.
K. Tielenius Kruijthoiï.
J. F. van Lakerveld.
A. G. Lamminga,
E. H. Burnaby Lautier.
C. A. de Leau.
G. Lebret.
K. J. Leeflang.
P. Lichthart.
H. J. van der Linden.
D. R. J. Baron van Lijnden.
P. A. van der Made.
F. A. G. Mallinckrodt.
■I. W. van Marie.
F. J. F. Marty.
A. P. Melchior.
H. P. Mensinga.
J. Mcrghart.
H. Messer.
W. Moorrees.
J. J. A. Muller.
A. Mijer.
G. van Nes.
J. Nuhout van der Veen.
S. J. Numans.
A. Oltmans.
F. J. van Oppen.
S. J. G. van Overvcldt.
J. H. C. de Pauly.
J. C. C. Peereboom.

7
Medan.
Pekalongan (Soekojosso).
Padang.
Willem I.
Palcmbang.
Batavia.
Pekalongan.
Batavia.
id.
Sidajoe.
Tegal (Margosar**).
Padang.
Willem T.
Demak (Djepang).
Bandjermasin (Pengaron).
Semarang.

DjocdjakartA.
Soerabaia.
Batavia.
Willem I.

Oheribon.
Soerakarta.
Poerworedjo.
Demak (Djepang).
Buitenzorg.
Tjilatjap.
Sidho-ardje.
Soerabaia.
Bandong.
Batavia.

Soerabaia.
Batavia.

Malang.
Demak.
Pekalen Kraksaaß.
Pamalang (Tegal).
Buitenzorg.
Pasoeroean.
Taroentoeng (S. W\ K.)
Soengee boeloe (S. W. K.)
Soerabaia.
Buitenzorg.
Batavia.
Soerabaia.
Pekalen Kraksaan.
Buitenzorg.
id.
Djepang (Demak).
Gempol (Cheribon).
Pekalongan.

Soerakarta.
Padang.
Batavia.
Semarang.
Batavia.
Soerabaia.
Semarang.

Kraksaan.
Padang.
Cheribon (Glagamidang).
Palembang.

Bijlagen*.
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Soerabaia.
Kraksaan.
Batavia.
P. Th. L. Grinwis Plaat.
id.
3. P. van der Ploeg.
id.
J. J. Proost.
Willem I.
F. C. Proper.
M. M. E. A. Hollingerus Pijpers. Atjeh.
E. Raaij makers.
Gombong.
Batavia.
J. J. K. Raat.
Fort de Koek.
J. S. Eedeker.
Batavia.
G. P. A. Kenaud.
id.
P. J. A. Rcnaud.
id.
L. J. Resner.
Soerabaia.
R. F. Eeijneke Edz
id.
J. C. Ribbers.
Batavia.
P. Richter.
Willem I.
Ch. F. de Rochcmont.
Roelofsen.
Toeloeng-Agoeng.
E.
J. Ph. van Roosmalen.
Demak.
Atjeh.
A. F. Rudolph.
Tjilatjap.
E. B. E. Ruempol.
id.
Th. A. M. Ruijs.
Bandjarncgara.
A. 11. Saltet.
J. 11. P. Saijers.
Gemoe (Kendal).
Schadee.
Batavia.
A.
id.
A. Schaefer.
J. W. Th. van Schaick.
Buitenzorg.
J. Schaly.
Soerabaia.
Magelang.
J. Scheffer.
F. R. Scherius.
Banjoemas.
Makassar.
H. W. Schcuer.
J. C. Schippers.
Pjocdjokarta.
C. J. Schotel.
Bandjarnegara,
M. C. A. Seijfarth.
Tegal.
Willem I.
Jhr., J. C. Siberg.
Soerakarta.
L. H. Slinkers.
Keboemen.
R. H. .T. Spanjaard.
J. J. Staal.
Atjeh.
Buitenzorg.
D. J. Stam.
D. F. Stoll.
Semarang.
J. M. Sweep.
Gombong.
C. T. H. Tuekcrmann.
Fort de Koek.
L. G. de Val.
Moendrie (Rembang).
J. van Velsen.
Probolingo.
Pati.
A. Verburgli.
11. J. Verdam.
Patjitan.
J. Vogelenzang.
Batavia.
J. G. H. de Voogt.
id.
H. Vrendenberg.
Karang-Anjer (Blitar).
C. de Vries.
Willem I.
Vries.
de
H. R.
Bandjermasin.
J. W. P. Vrijbergen.
Kendal.
C. de Waal,
Willem I.
W. F. van Bloemen Waanders. Batavia.
Soerabaia.
L. F. H. Wackers.
J. G. Westenberg.
Tegal.
J. Wilke.
Sedadie (Demak).
F. Wind.
Semarang.
W. van der Worff.
Bezoekie.
H. Th. Wijnhoff.
Atjeh.
R. P. O. D. Wijnmalen.
Poerworedjo.
J. L. Picrson.

A. N. Pieters.

.

Sitoebondo.
Tegal.
Wonosobo (Bagelen).
Willem I.

M. IJpelaar.
11. Upes.
M. J. IJserman.
A. Zon.

BIJLAGE 2a.
Verslag

van den
van 1

penningmeester

Apkil

1886

over

het tijdvak,

tot 1 April

loopende

1887.

Uit de als bijlage bij dit verslag gevoegde Winst- en Verliesrekening blijkt dat de geldmiddelen der Afdeeling in dit
jaar ƒ 1258. 52 zijn achteruit gegaan, zoodat ons kapitaal tbans
bedraagt ƒ 9769.625 (waaronder ƒ 1776.25 aan nog te innen
,

contributies).
('oidrilndie.

Van de ƒ 435.— die volgens het vorige jaarverslag nog
over het Instituutsjaar 1884—85 te innen waren, werd ƒ 385.—
ontvangen, lic overige ƒ 50
representeeren de contributie
van twee leden, die in de betaling te kort schoten. In verband hiermede werd ingevolge art. 17 onzer Huishoudelijke
Verordeningen aan den Raad van Bestuur voorgesteld hun
lidmaatschap als vervallen te beschouwen. Onze eigene Winsten Verliesrekening werd ter zake met ƒ3O.
en tic RekeningCourant met het Instituut, voor 's Instituuis aandeel in de
belast.
afschrijving, met ƒ 20.
Aan contributie over het Instituutsjaar 1885—86 was volgens
het vorig jaarverslag nog te innen ƒ 1795.
Dit bedrag
vermeerderde met ƒ 20.— en kwam dus op f 1815, wegens
liet iiiailsurphis, verschuldigd door 4 sedert uit Nederland
overgekomen leden. Ontvangen werd f 1400.
op de Rekening-Courant met het Instituut werd overgebracht ƒ 25.—
zijnde de nog verschuldigde contributie van een naar Nederland
vertrokken lid; ƒ 30.— werd afgeschreven en ƒ 20.— op
rekening van het Instituut gesteld wegens het in gebreke blijven der 2 leden die ook hunne contributie 18S4—-85 niet
voldeden.
In het geheel is dus voldaan, of op andere wijze vervallen
ƒ 1475.
zoodat nog ƒ 340.— te innen overblijft.
De bijdrage der Aldeeling aan de Instituutskas over het jaar
1885—86, volgens art. 18—19 van het Reglement, werd ingevolge cener ter zake gevoerde correspondentie, ƒl2O.
hooger
gesteld, dan oorspronkelijk door ons berekend was. Deze / 120.
komen thans als verliespost op onze Winst- en Verliesrekening
voor.
Aan contributie over het Instituutsjaar 1886—87 was te
innen f 4350.
nl.:
van 161 gewone leden a ƒ 25.
ƒ 4025.—
van 20 buitengewone leden a / 15.
300.—
van 5 uit Nederland overgekomen leden mnil—

—

—

—.

—;

—,

—

—

—

=

—

—

surplus ti /5

.

—

:=

//

=//

25

—

.

Totaal
ƒ 4350.—
Hiervan werd ontvangen
2913.75
n 1436.25
en blijft dus nog te innen
De bijdrage der Afdeeling aan de Instituutskas over dit jaar
werd berekend op / 1810.—■ zijnde / 10.— van ieder der 161
gewone en 20 buitengewone leden, wier contributie in onze
kas vloeit.
Entree a f 5.— is nog door één lid verschuldigd.
»
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Bijlagen

Effecten

en

deposito.

De gestadige waardevermindering in den loop van het jaar,
de aandeden waarin een deel van ons kapitaal belegd was,
heeft eene afschrijving daarop van f 525.
noodig gemaakt.
Ten einde de noodzakelijkheid eener dergelijke afschrijving voor
den vervolge te voorkomen, werden onze effecten van de hand
gezet. Ons uitgezet kapitaal bestaat thans uitsluitend in een
deposito bij de Factorij der Nederlandsehe Handelsmaatschappij
ad / 8600.—.

het Afdeelingstijdschrift zijn in dit laatste cijfer begrepen. Voor
de kosten vallende op de nog niet verzondene afleveringen van
Lel tijdschrift 1886—57 is een bedrag van/3+o.
gereserveerd.
—

van

Afdeelingstijdschrift 1885—86.

—

Door de meerdere uitgebreidheid zijn de kosten aanzienlijk
Zij bestaan uit:
Honoraria
f 253.75
Teekenlooncn
102.50
Afdrukken der platen
270
27.82
Schrijtloonen
552 .79
Zet- en drukloon, papier enz

hooger dun ten vorigen jare.

<>

"

Rente.

,

—

.

//

//

Ten bate van dit boekjaar werd aan rente ontvangen ƒ' 328.31).
Hierbij gevoegd de verschenen maar nog niet ontvangen rente,
van 1 Januarij tot 31 Maart, van het in deposito uitstaand
kapitaal, ad f 64.50, geeft een totaal van / 392.59, in den
loop van het boekjaar gemaakt.

Totaal
ƒ 1237.5«
Het onder dit. hoofd op de balans voorkomend bedrag van
/' 137.50 is honorarium dat nog niet uitbetaald is, daar over
de wijze van verzending nog gecorrespondeerd wordt. Het is
reeds in het bovenstaand totaal opgenomen.

Premie*.

Vergaderingen

Het hiervoor gereserveerde bedrag van
in den loop van het jaar geen wijziging.
Bibliotheek

en

/

352.02 onderging

meubilair.

Hiervoor werd, in verband met het betrekken van het nienwe
lokaal aan het AYaterlooplein f 228.83 uitgegeven. De afschrijving is gesteld op ƒ 78.83. In het geheel staat bibliotheek en meubilair thans voor ƒ 550.
te bock.

en

lokaal.

Het totaal der hiervoor gedane uitgaven beloopt / i)85.-18 5
Hieronder is begrepen de huur van het gebouw a ƒ 50. —■
'smaands; een bedrag van / 83.66 5 voor aan het gebouw verrichte werkzaamheden bij het betrekken; de kosten van verlichting en schoonhouden verder de kosten van drukken van
convocatie-billetten en notulen, en de eigenlijke kosten der
vergaderingen.
.

;

—

Institimlskas in Nederland.

Op de rekening courant met het Instituut in Nederland
werden, behalve het hier boven reeds vermelde, verrekend de
kosten van uitzending, assurantie enz. van de tijdschriften enz.
bestemd voor de leden der Afdeeling, en de entrees der nieuwe
leden, tevens lid der Afdeeling. Ter vereffening van het saldo
werden op 7 Juli en 27 November 18S6 en op 4 Februari
1887 wissels aan den Kaad van Bestuur gezonden, resp. ten
bedrage van / 500.—, ƒ 1000.— en ƒ 500.—.
Het saldo te onzen laste werd, volgens de tot heden in ons
bezit zijnde gegevens berekend op f '104.105 .
Frankeer-

en

expedxtiekosten

van

tijdschriften.

bevat de bezoldiging van amenuensis
f
looper, briefporto's, schrijfbehoeften, transportkosten, uitgaven ten behoeve der verzameling monsters en modellen, én
verder al wat niet onder eenig ander hoofd is te brengen.
Hieronder is ook begrepen de in de Algemeene Vergadering
van 10 Januari 1887 gevoteerde bijdrage aan de //Loge de Ster
in liet Oosten" voor de door haar genomen wordende proef
met de oprichting eener ambachtsschooï.
Deze post ad

en

Kassa.

Het saldo in kas bedraagt op heden
BATAVIA,
JJe

De kosten hiervan

Nederland en

/'

bedragen totaal / 692.59, nl. 336.01 in
256.55 in Indic. De verzendingskosten van

Dicerse uitgaven.

.1.

1).

/

7.50.

fr*

!•'■' April LBB7.

Penningmeester,

DONKER DUIJVia
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Bijlagen.

Bijlag f,

26.

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS
Af deeling Nederlandsch-Indië,
±

ïeae tot

ias7.

±

WINST- EN VERLIESREKENING.
'retlit.

.an Contributie-rekening 188+—85

1885—86
Contributie-bijdrage 1885—S6 aan de Instituut-kas in Nederland
ii
Contributie-bijdrage 1886—87 aan id
.
n Effecten en deposito-rekening
Bibliotheek
en
meubilair
ii
ii
Frankeer- en expeditiekostcn van tijdschriften
ii
Afdeelings tijdschrift 1885—86
Vergaderingen en lokaal
Diverse uitgaven. .
h

n

»

*

ƒ

30.—

"

30.—

//

n
»

n

120.—
525.

h

511.HI'

/

4350.—
392.89
1258.52

n

//

—

n

»

//

20.—

ii

1810.—
78.83
693.59
1237.86
985.485

»

ƒ
n

*

//

...

Per Contributie-rekening 1885—86
ii
1886—87
ii
ii
Rente
Kapitaal

f 6021.41

6021.41

BALANS.

an
ii
//

n
v
u
//

Contributie-rokening 1885—86
ii
1886—S7
ii

Entree-rekening

ƒ

340.—

"

1436.25

«

Effecten en deposito rekening
Rente
Bibliotheek en meubilair
Kassa

»

"

//

"

5.—
8600.—
61.50
550.—

Per premiën voor bekroonde verhandelingen
ƒ
Instituutskas in Nederland
u
n Afdeelingstijdschrift 1885—86
Prankeer- en expeditiekostcn van tijdschriften.... n
n
Kapitaal

352.02
401.10
137 .50
310.—
9769.62

/

11003.25

'

"

//

//

Be commissie

en

van

goedgekeurd t

verificatie

,

A. A. VAN HEURN.

\V. P. H. DE BRUIJN KOPS.

;

7.50

11003.25
tff ■11UU3.25
Gezien

!

Aldus opgemaakt te BATAVIA., den l 8
l)e

*

en

April 1887.

penningmeester,

J. D. DONKER DUIJVIS.

WEGWALS VAN BETON,
VERVAARDIGD

BIJ

DE

GENIEWERKEN

TB

GOMBONG.
De vorm, inmiddels overeind gezet en een weinig ingegraven zijnde (voor de stabiliteit) werd vervolgens door
een gat aan het boveneinde langzaam met beton gevuld.
Deze bestond uit 1 maat portland-cement, 2 maten
zand en 3 maten ruw hoekig grind. (Bij de fundeering
der Moerdijkbrug gebruikte men 1 cement, 2 zand en
4 grind, bij de spoorwegwerken te Amsterdam 3 cement,
te beletten.
De kern is volgens de beschrijvende lijnen bekleed met 8 zand en 10 grind; bij de haven Jammen te Velzen 1
nibonglatten (de hardste plaatselijk verkrijgbare houtsoort) cement, 3 zand en 5 grind.
dik 3 en breed x C cm. Deze latten steken aan elk
Van de cement en het zand werd eerst door toevoeging
einde 8 cm buiten de kern uit en zijn daar met houtvan een minimum water een dikke mortel gemaakt en
schroeven bevestigd op den rand van een 8 cm dikken deze innig met het grind gemengd. De beton werd met
opzet zoo dik vloeibaar gemaakt om te voorkomen dat
Sineonhouten deksel.
aan
elk
uiteinde
door
het
bijeengehouden
grind gedurende de verharding door zijn zwaarte naar
De latten woi'den
een ijzeren band van 52 bij 61/2 mm welks middellijn bij beneden zou zakken.
Na 2 weken verharding werd de houten vorm wen-orecrewone temperatuur iets kleiner is dan de omtrek der
de
warm
band,
broken,
na
de kern zuiver cilindrisch bijgewerkt en vervolwordende,
aangelegd
zoodat
latten,
latten
vast
de
een
knelt.
Ten
overvloede
met
bij
latten omkleed.
bekoeling
gens
De latten staken aanvankelijk niet buiten de kern uit
zijn de ijzeren banden volgens hun omtrek voorzien van
eenige gaatjes, waardoor zij middels houtschroeven aan en werden vastgehouden door 5 ijzeren banden. Bij het
de latten worden bevestigd, teneinde de kans van afgebruik van den wals sprongen deze banden echter herschuiven te verminderen.
haaldelijk stuk.
Om de wals voort te trekken, wordt op elk uiteinde
Nadat eenigen tijd te vergeefs beproefd was, dat euvel
as
een
met
te
der
een luns opijzeren beugel geschoven en
verhelpen, werd de oorzaak er van gezocht in de gegesloten. Aan elke beugel is een touw bevestigd, waarringe veerkracht van den door de banden omknelden
aan 5 koelies trekken. Ten einde afslijting van de houten harden betonkern. Ingevolge dat denkbeeld werden als
deksels door de ijzeren beugels te voorkomen is ter plaatse toen langere latten gebezigd, aan beide zijden 8 cm buieen 3 cm dikke ijzeren plaat op de as bevestigd.
ten de kern uitstekende, en vastgehouden door slechts
Volgens berekening weegt de geheele wals (inclusief ijzer 2 banden, gelegd om de uitstekende eindjes der latten.
en hout) 1960 kg., het soortelijk gewicht van beton
2.2 Tot nu toe heeft dit middel goed aan het doel beantwoord.
e
aannemende (BernouillTs Vademecum, 4 druk blz. 77).
De wals voldoet dus ten naasten bij aan den eisch,
Kosten van aanmaak. De vervaardiging van den wals
gesteld in § 136 der Algemeene Voorschriften voor de heeft gekost (de gietvorm mede gerekend).
bouwwerken onder beheer van het D. v. O; waar 2000 kg.
GO kg. staafijzer a ƒ 0.13
ƒ 7.80
minimum gewicht wordt genoemd.
vat
Portland
cement
a
10.
15.-—
ƒ
D/g
3 H. L. gezift zand a ƒ 0.15
0.45
1.80
Vervaardiging. In een cilindrischen gietvorm (lang 1.5
4V 3 H. L. uitgezochte grind a ƒ 0.40..
Aan nibonghout
13.—
wijd 0.82 m binnenwerks), van 3 cm dikke Singonplanken
vervaardigd en door bandijzer versterkt, werd de ijzeren
Aan Singonhout
3.50
'.
6.80
as zorgvuldig centrisch bevestigd (Juni 1886).
Zaagloon

Beschrijving. De wals bestaat uit een cilindrische kern
van beton (1 volume portland-cement, 2 volumen zand,
3 vol. grind) van 1.50 m lengte en 0.82 m middellijn.
Gecentreerd in deze kern bevindt zich een ronde ijzeren
as, dik 65 mm, op 1/3 en 2/s harer lengte voorzien van
Z-vormige armen, om het draaien van de as in de beton

=

—
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Wegwals

12

ƒ

5 Smeden ;\ ƒl.
7 timmerlieden a / 0.70
—

„

Yg metselaar a/ 0.50
5 koelies a ƒ 0.25

„

„

Totaal

/

5.

—

4.90

0.25
1.25

59.75 of

In rond getal ƒ 60.—
Kosten van onderhoud. Rekenende op tweejaarlijkscne
vernieuwing van het hout zullen de onderhoudskosten
van den wals per jaar bedragen ƒ 11.— (Elf gulden).

van

beton.

Exploitatiekosten. Om don wals te trekken zijn 10
koelies noodig, vorderende een dagelijksche uitgave van
/ 2.50.
Gebruik van karbouwen zou hetzelfde kosten :
2 span a ƒ1.
daghuur per span
ƒ 2.—. Voorts
2 drijvers a ƒ 0.25.
—

=

Besluit. De wals is nu 1 /s jaar met tussclienpoozen
in gebruik geweest en heeft over het algemeen neer goed
voldaan. Zooals boven reeds is aanjreteekend werden in
den beginne nog al moeilijkheden ondervonden door het
Springen der ijzeren banden, maar dat gebrek schijnt
thans op afdoende wijze verholpen te zijn.

HET CAVOUR KANAAL
loei. Italië.
Hierbij

de platen I

Kort geschiedkundig overzicht van het ontstaan van
het kanaal.
Toen het Cavour kanaal nog niet bestond was de in
de Monte Rosa ontspringende rivier Sesia de eenige, die
door verschillende kanalen aan de vlakten van Novarra
en Lomellina het voor den landbouw benoodigde bevloeiingswater moest aanvoeren.
Het vermogen dier rivier was daartoe echter veelal
onvoldoende, zoodat het grootste gedeelte der vruchtbare
landstreek wegens gebrek aan water onbebouwd moest
blijven.
Zulks maakte zoowel de grondbezitters als de Regeering
over de toekomst van den landbouw in deze streek bezorgd
en het werd als eene wezenlijke levensvraag beschouwd,
om de dikwijls droogliggende bevloeiingskanalen op eene
andere wijze water toe te voeren.
De landmeter FrancßSCO Rossi, die in de omstreken
van Vercelli werkzaam was, kwam het eerste op de gedachte om de Sesia rechtstreeks water uit de Po toe te
voeren.

—

IX.

Novarra en Lomellina tusschen de rivieren Agogna en
Ticino gekoesterde verwachtingen niet zoude beantwoord
hebben. Bovendien lag het in de bedoeling van Cavour
het tracé van het kanaal noordelijker op te schuiven, om
daarmede het gebruik van het water over een grootere
terreinuitgestrektheid te kunnen uitbreiden; waarbij tevens het groote voordeel verkregen zoude worden, dat
het om zijne groote vruchtbaarheid beroemde Po water,
voor dat het met het water van de Dora Baltea vermengd
was, zoude benuttigd worden.
De Hoofd Ingenieur Carlo Noë werd met het uitwerken van het nieuwe ontwerp belast. Reeds in den
herfst van het jaar 1854 diende hij een plan in, volgens
't welk het water van de Po bij Chivasso zoude worden
afgeleid en volgens een zooveel noordelijker tracé over de
rivier Agogna naar de Ticino zoude gevoerd worden.
Dit aan alle eischen voldoende ontwerp was de verwezenlijking reeds zoo nabij jdat de overeenkomsten voor de

uitvoering gesloten waren; toen opnieuw staatkundige
verwikkelingen de uitvoering belemmerden en de kanaalkwestie nogmaals op den achtergrond raakte.
De belanghebbenden hielden intusschen niet op bij de
Regeering op de uitvoering van het ontwerp van den
Ingenieur Carlo Noë aan te dringen, totdat zich eene
Engelsche maatschappij vormde die aanbood de uitvoering
van het kanaal en de daartoe behoorende kunstwerken
op zich te nemen.
De daarop betrekking hebbende voorloopige overeenkomst werd op 9 Mei 1862 door de gemachtigden van
de Engelsche maatschappij en der Italiaansche Regeering
onderteekend en de eindovereenkomst op den 25 Bten Augustus van dat zelfde jaar als wet afgekondigd, waardoor
de langgekoesterde wenschen van de drie voornaamste
voor landbouw geschikte streken van het rijk, te w etcn,

Volgens zijne denkbeelden zoude uit de Po bij Crescentino, na de samenvloeiing met de Dora Baltea, het
water afgeleid en in een groot kanaal, over de Elvo en de
Cervo heen, naar de Sesia boven Vercelli gevoerd worden.
De Regeering liet onmiddellijk het denkbeeld van F.
Rossi onderzoeken en toen zij do overtuiging van de
uitvoerbaarheid van eene dergelijke leiding verkregen had,
in de jaren 1844 en 1846 een kanaal ontwerp uitwerken.
Het tracé dat men toenmaals aan het kanaal dacht te
geven is in Fig. 2, plaat I, met eene dunne zwarte
bloklijn aangegeven.
Door de indien tijd ingetreden politieke verwikkelingen
kwam dit ontwerp niet tot uitvoering, en werd de aandie van Vercelleze, Novarra en Lomellina tot vervulling
gelegenheid van een kanaal in het belang van de bevloeivlakte
tot
van Novarra en Lomellina
ing der
in liet jaar zouden komen.
1853 op den achtergrond geschoven.
Diezelfde wet hield ook de bepaling in dat het te maken
Graaf Camillo Cavour was in het genoemde jaar kanaal „Cavour kanaal" zoude genoemd worden ter dankMinister van Financiën in Sardinië en toonde eene leven- bare herinnering aan den beroemden staatsman, die den
dige belangstelling in het tot stand komen van genoemd eersten stoot tot verwezenlijking van dit grootsch ontkanaal; echter scheen hem het in het jaar 1846 opgemaakt werp gegeven had.
De richting van het op die wijze tot stand gekomen
ontwerp niet breed genoeg opgevat, omdat het kanaal bij
de Sesia zoude eindigen en aan de in de streken van kanaal is op de situatie Fig. 2 met daarlangs geplaatste
T
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Het Cavour

kanaal in

kilometer afstanden in blauwe bloklijn aangegeven. De
prise (Teau uit de Po is bij Chivasso. Het kanaal loopt
aanvankelijk over een korte lengte in noordelijke richting,
buigt zich tot bij kilometer 8 oostwaarts en bereikt bij
kilometer 10 liet dal van de Dora Baltea. In het begin
van het tracé loopt het kanaal nog in de alluviale gronden van de Po, komt echter reeds bij kilometer 1 op de
tejienwoordio; niet meer door het water van die rivier
bereikbare hoogvlakte. Het dal van de Dora Baltea wordt
ongeveer 4 kilometer bovenstrooms van de samenvloeiing
van die rivier met de Po door middel van een gemetselden
aquaduct overgetrokken, waarna tusschen de kilometers
12 en 13 het uit de Dora Baltea afgeleide kanaal in het

Cavour kanaal uitmondt.
Van hieruit gaat het tracé in de vlakte van Yercelleze
met ecne llauwe bocht in noord-oostelijke richting over
tot aan kilometer 32; van daar weder noordwaarts, kruist
den spoorweg Milaan—ïurin tusschen San Germano en
Santhia en loopt ia die richting tot kilometer 39 voort.
Hier wordt het kanaal door middel van een syphon
onder de rivier Elvo doorgeleid, waarna het weder over
eene lengte van ongeveer 1 kilometer oostwaarts loopt
om zich dan op nieuw noordwaarts te buigen en die
richting tot kilometer 46 te behouden.
Tusschen de kilometers 45 en 46 wordt het dal van
de rivier Cervo op dezelfde wijze overgetrokken als dat
van de Dora Baltea.
Yau hieraf gaat het tracé van het kanaal met verschillende wendingen in oostelijke richting door de hoogvlakte van MonformoßO en de dalen van Boasenda en
Marchiassa. Het kanaal gaat daarna tusschen kilometer
55 en 56 onder de rivier Sesia door, op gelijke wijze als
de rivier Elvo gepasseerd werd, nm. door middel van
een syphonduiker.
Met kleine afwijkingen vervolgt het kanaal zijn loop
in noord-oostelijke richting, gaat over de rivieren Agogna
en Tordoppio en eindigt, de vlakte van Xovarra doorsnijdend, na een ongeveer 82 kilometer langen loop, bij
üalliate aan den oever van de ïicino.
De door het kanaal doorsneden, tot de vlakten van
Vercelli en Novarra beho>rende, landstreek heeft over
het algemeen eene zachte helling in de richting van Noord
naar Zuid van welke omstandigheid partij getrokken is,
door het tracé van het kanaal zooveel mogelijk noordwaarts te houden, om op die wijze de weldaden van de
bevloeiing over een zoo groot mogelijk oppervlak te brengen. Door de hierboven beschreven richting toch gaat
het kanaal langs of door de landstreken behoorende tot
de gemeenten Chivasso, Verolingo, Salugia, Lamporo,
Livorno, Bianze, Tronzano, Crova, San Germano, Vercelleze, Santhia, Casenova, Formigliana, Balloco, Villarboit, Greggio, Kecetto, Biandiatie, Vicolingo, Mozzeszo,
Novara, Cameri en Galliate.
De afmetingen van het kanaalprofil en de verdeeling
van het verval volgde nu uit de bij de Wet van 25
Augustus 1862 bepaalde hoeveelheid water van 110 M 3
,

Itawe.

per secunde en verder uit plaatselijke omstandigheden,
zooals hieronder zal vermeld worden. Over het algemeen
heeft het kanaal van zijne afleiding uit de Po tot aan
Roggia Busca (profil 62.53) eene normale bodembreedte
van 20 M. en een verval van 0.25 M. per kilometer of
wel een verhang van V-tooo
3|, plaat I. De kanaaloevers zijn tot aan de Elvo 4 M., en van daar 3.70 M.
boven den bodem en zijn op die plaatsen waar groote ink
gravingen moesten geschieden met bermen van
1.60 M. breedte voorzien, liet verval van 0.25 °/00 en de
oeverhoogte van 70 M. zijn tot bij de rivier Agogna (profil
27000) aangehouden, de bodembreedte echter van af de
Roggia Busca tot op 1.25 M. teruggebracht (Fig. 4), plaat I.
Na liet passeeren van de Agogna, wordt tot aan de
Rivier Terdoppio, dezelfde bodembreedte en liet vroegere
verhang aangehouden, de hoogte der oevers echter tot op
3.50 M. verminderd.
Over het laatste gedeelte heeft het kanaal bij eene
diepte van 3.50 M eene bodembreedte van 7.5 M.
(Fig. 5), plaat I en tot aan kilometer 78 een verval van
0.25 °/oo dat b'j de uitmonding in de Ticino vermindert
tot op 0.20 %0 .
Het kanaal heelt over zijne volle lengte taluds van 1
op 1. Tusschen de kanaaloevers en den voet van de
grondberging is ter weerszijden een weg van 4.50 M. in
het belang van den kanaaldienst aangelegd.
Van deze normale kanaalafmetingen en verhangen moest
echter op sommige punten wegens plaatselijke omstandigheden afgeweken worden. Zoo moest al dadelijk bij de
afleiding uit de Po, ten einde op eenvoudige wijze de te
voren voor het kanaal bepaalde waterdiepte te verkrijgen,
de bodembreedte van het kanaal over den eersten kilometer
lengte op 40 M. worden aangenomen, waarbij over eene
lengte van 700 M. de oevers uit breuksteen met een
talud van 1 op 3 opgezet werden; het overige gedeelte
tot aan profil 1000 heeft met steen bekleede taluds van
1 op 1 (Fig". 6 en 7), plaat I.
Het verval over dezen eersten kilometeriso.soM.dat
is 0.0005 per Meter of oen verhang van V2OOO (z e °°k
het lengte profil Fig. 8), plaat 11. Van profil 1.000 tot
3.000 is hot verval 0.30 °/00 en van daar tot profil 10.473,
2.25 /00 De bodembreedte van het kanaal neemt van
40 M. in profil 1.000 gelijkmatig af tot 20 M. bij profil
9.000 waardoor een trechtervormige gedeelte van 8 kilometer lengte gevormd wordt. Van hier af tot profil
10.473 is het verhang en het kanaalprofll normaal.
Ten einde de afmetingen van het over de Dora Baltea
te maken aquaduct wat te kunnen verminderen lag het
voor de hand, om het doorstroomings profil een weinig
te verkleinen en daarentegen het verhang grooter te
maken. Daarom werd van profil 10.473 tot aan profil
12.773 een verval van 0.36 °/00 gekozen, waardoor men
bij aanhouding van de normale bodembreedte van 20 M.
taluds van 1 a 10 kon toepassen (Fig. 9), plaat 11.
Van af profil 12.773 bij 't welk de verlengde kuipmuren van het aquaduct eindigen, zijn profil en verhang
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tot aan profil 39.4 normaal, bij welk laatste profil hot
kanaal door middel van een syphonduiker onder door de

rivier Elvo

gevoerd wordt.

Bij de uitmonding van den syphon bij profil 39.G00
heeft men eene bodembreedte van 25 M., aan het kanaal
gegeven die langzamerhand vermindert en in profil 34.000
in liet normale van 20 M. overgaat (Fig. 10 en 11), plaat 11.
Het verhang in dat gedeelte werd over de eerste 900
M. gerekend van af' de uitmonding van den syphon op
0.4 °/00 bepaald, voor den daarop volgenden kilometer tot
op 0.35 °/00 verminderd, en vandaar tot aan profil
43.000 op 0.30 °/00 gebracht van waar af dan weder
het normale geldt tot aan het aquaduct, waarmede de
rivier Cervo overgetrokken wordt.
Die overgang begint bij profil 44. (510 en is gelijkvormig aan die over de reeds vermelde Dora Baltea.
Het kanaalprofil (Fig. 12), plaat II is hetzelfde nis dat bij
de Baltea aquaduct gebezigd en daarom moest ook het
verhang over de lengte van het brugkanaal, zijnde 2910
M. op 0.3 G °/00 bepaald worden.
Tusschen de profillea 47.520 en 55.118 loopt liet
kanaal met normaal profil en verhang, doch kon op die
wijze de hooggelegen bedding van de Sesia niet worden
gepasseerd, en daarom moest hier hetzelfde middel als bij
de Elvo rivier worden toegepast namelijk onder de Sesia
doorgaan met een syphonduiker.
Ten einde evenals daar het gemakkelijk nfioopen van
het water bij de uitmonding uit den sijphon zooveel mogelijk te bevorderen gaf men aan het kanaal op dat punt
(profil 55.382) een bodembreedte van 25 M. die geleidelijk verminderend bij profil 59.000 in de normale
breedte overging (Fig. 1 3 en 14), plaat 11.
Het verhang in dit 3618 M. lange trechtervormige
gedeelte bedraagt voor den eersten kilometer 0.35 % 0 daarna
tot aan profil 58.000, 0.30 °/oo en voor den laatsten kilometer 0.27 °/00 alwaar het normale verhang van 0.25
°/co weder begint.
Op geheel gelijke wijze werd te werk gegaan bi| het
maken der syphons onder de alsnu volgende rivieren
Agogna en ïerdoppio.
Voor de eerstgenoemde maakte men de bodembreedte
bij de uitmonding van den syphon 15 M. instede van de
over dat gedeelte als normaal geldende breedte van 12.50
M., welke breedte langzamerhand verminderde en op een
afstand van 1350 Meter op het zooeven genoemde normale
cijfer terugkwam. Het verhang over dit gedeelte bedraagt
0.30 VooOok voor den laatsten syphon maakte men evenair, bij
alle te voren vermelde syphonuitmondingen een trechtervormig kanaalgedeelte dat bij eene lengte van 1050
Meter, bij de uitmonding 10 M. en bij den overgang in
het normale 7.50 M. bodembreedte heeft.
Het verhang werd hier tot aan profil 78.000 op 0.25
°/ 00 vastgesteld, hetwelk van daar tot aan het eindpunt
in dat van 0.20 °/ 00 overgaat. Behalve de hier besproken veranderingen in verhang, die aan den kanaalboden!
,
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worden gegeven, valt nog op te merken, dat men ter
verkrijging van de noodigo snelheid bij de spuikanalen,
in do nabijheid daarvan eene wijziging in de algemeene
500 Meter
helling van den kanaalbodem aanbracht.
bovenstrooms van zulk eene spui-inriehting ving die
wijziging aan en was zoodanig dat de drempels der
spuiopeningen 0.50 M. lagere kwam te liggen dan de
—

kanaalboden!.
De daardoor ontstane hellende vlakken in den kanaalbodem zijn bometseld en door dorpels verzekerd. De
waterstanden in de verschillende deelen van het kanaal
waren naar do behoefte van te voren bepaald. Die stand
bedraagt bij de inlaatsluis 1.87 M., bereikt bij profil
9.000 den aangenomen normalen stand van 3.40 M. en
behoudt die tot bij de kruising met de Elvo (Profil 39.420).
Voorbij de Elvo waar de bodcinverbreeding en de vergrooting- van het verhang toegepast is, moest de waterstand 2 50 M. worden, om, na het afleggen van de volgende 3400 M. op den aldaar bepaalden normalen stand
van

3.20

M.

te

stijgen.

Die waterstand wordt dan in het kanaal tot aan profil
(Eoggia Busca) aangetroffen met uitzondering van
do afwijking als gevolg van de abnormale profillen na de
kruising met de Sesia.
Zoo moet onmiddellijk na den gomeldon doorgang, de
waterdiopte 2.00 M. worden, die weder bij profil 59.000
in do reeds genoemde normaaldiepte overgaat. Na de
kruising met de Roggia Busca tot aan hot eindpunt van
het kanaal is de normale diepte op 3 M. vastgesteld geworden. Eene uitzondering in deze laatstgenoemde waterdiepte wordt slechts aangetroffen bij de kruising van het
kanaal met de beken Agogna en Terdoppio, waar alweder

02.530

de bij do uitmondingen der syphons toegepaste profilverandering tot de afwijking aanleiding geven.
Na de kruisino- van het kanaal met de Agogna bedraagt
de berekende waterhoogte 2.70 M. welke na een afstand
van . 1350 M. op de normale diepte van 3 M. stijgen
moet, hetzelfde treft men aan bij de kruising van de
Terdoppio, waar volgens de berekening do waterstand van
2.80 M., na oen loop van 1050 M. weder op 3 M. moet
komen.
Daar het, sedert het kanaal in exploitatie is, nog niet
gelukt is het daarvoor bij do wet vastgestelde debiet van
110 M 3. per secunde te bereiken, zoo worden daarin ook
nog niet de hierboven vermelde waterdiepten aangetroffen;
wol laat het zich met tamelijk groote zekerheid aanzien
dat de waterspiegel op de bepaald»; hoogten in hot kanaal
zal stijgen, zoodra de genoemde waterhoeveelheid beschikbaar zal wezen.

Vermogen van het kanaal.
Het debiet van het kanaal was voor het gedeelte van
de prise d'eau tot aan de Elvo vastgesteld op 110 M
zooals reeds hierboven is gezegd, en van de Elvo tot aan
de Boggia Busca is die afvoer per secunde op 90 M s
3.,

.
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bepaald geworden; terwijl het daaraanvolgende gedeelte
van de Koggia Busca tot aan de ïerdoppio een afvoer
van 50 M3. is toegedacht en voor het laatste gedeelte
tot aan de Ticino 30 M
Ofschoon de capaciteit van het
kanaal in dat laatste gedeelte, de vermoedelijke behoefte
van het daaruit te bevloeien terreingedeelte verre overtrof, zoo hield men het toch geraden het kanaal van de
genoemde capaciteit aan te leggen op dat hetzelve ook
als afvoer kanaal zoude kunnen dienen wanneer toevalligerwijze geene behoefte aan irrigatiewater was, of wel de
ontlasting door een of meer langs het Cavour kanaal
aangebrachte spuikanalen niet zoude kunnen werken.
De beschikbare waterhoeveelheid en de behoeften van
de verschillende te bewateren gronden bekend zijnde,
werden de hierboven besproken verhangen en dwarsprofillen bepaald.
Na hetgeen hierboven omtrent het beschikbaar debiet
is opgemerkt, is het duidelijk dat het nog niet mogelijk
geweest is de grootste te verwachten snelheid in het kanaal waar te nemen. Wat de vorm van de dwarsprofillen betreft is echter reeds gebleken dat de taluds van
1 op 1 te steil waren voor die gedeelten waar de kanaalwanden uit aarde bestaan.
Deze oevers hebben bijna allen onder de inwerking van
het stroomende water het flauwere talud van 11/2 °P 1
;

5.

aangenomen.
Op al die gedeelten heeft men de oevers door steen
bekleeding, steenstorting of rijswerk moeten bevestigen.
Ook heeft de ondervinding geleerd dat over de eerste
750 M. beneden de prise d'au van het kanaal, de steenbekleeding der oevers niet hoog genoeg was aangebracht
en werd die in den loop van het jaar 1877 van 2.20 op
2.50 M. verhoogd.
Voor de goede instandhouding der oevers is een onafgebroken toezicht noodig, want door de aanzienlijke afvoeren en de afwisseling in de waterstanden hebben de
taluds veel te lijden. Het goed gekozen tracé brengt
echter veel bij tot vergemakkelijking van dat onderhoud
dewijl men zich zooveel mogelijk moeite gegeven heeft
om scherpe bochten te vermijden. Voor die gedeelten
van het kanaal waarvan de oevers uit aarde bestaan en
die in bochten liggen
is de straal van de bocht meestal
DO
20()0
tusschen 1000 en
M. bepaald en bedraagt slechts

bij uitzondering 300 Meter.
Spui- of ontlastingkanalen

Ten einde den stand van het zich in het kanaal bevindende water gemakkelijk te kunnen regelen, zijn behalve het spuikanaal bij de prise d'eau nog bij de beeken
en rivieren, die door het kanaal gekruist worden, namelijk
bij de Dora Baltea, de Elvo, Cervo, Sesia, Agogna en
Terdoppio, ontlastings- of spuikanalen aangebracht, waardoor terstond eene ontlasting in de genoemde waterloopen
kan worden bewerkstelligd. Die ontlastingskanalen zullen
bij de verdere bespreking meer uitvoerig worden behandeld.
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De uitvoering van het werk ving aan met eene feestelijke eerste steenlegging voor de inlaatsluis aan de Po
bij Chivasso door Prins Humbert van Savoye (tegenwoordig koning van Italië) op 1 Juni 1863. Echter eerst
in de tweede helft van de daaropvolgende maand vingen
de eigentlijke werkzaamheden aan het kanaal aan, want
de aannemers Scanzi, Bernasconi & Co. die zich bij
contract verbonden hadden, het geheele werk binnen 3
jaren, gerekend van den aanvangsdag af te voltooien,
hadden tot genoemd tijdstip zich met de voorbereidende
werkzaamheden als: inrichting van werkplaatsen, gewoneon spoorwegen onledig gehouden.
Om de werkzaamheden, die over het geheele 82 kilometer lange tracé gelijktijdig werden aangevangen beter
te kunnen overzien, had eene verdeeling daarvan plaats
in 8 secties (riparti) en werd voor de leiding der werkzaamheden binnen zulk eene afdeeling een Hoofd-Ingenieur
aangewezen, wien een Ingenieur en zooveel adjuncten
werden toegevoegd als met den omvang en het aantal

der daarin zich bevindende werken overeenkwam.
Ofschoon men zoowel bij de onteigening van den voor
het kanaal en daarbij behoorende werken benoodigden
grond, als bij de uitvoering van de vele kunstwerken de
grootste inoeielijkheden ondervond, zoo werden toch de
werkzaamheden in ieder opzicht zoodanig bespoedigd, dat
in het voorjaar van 1886 het water in het Cavourkanaal
kon worden binnengelaten, ten einde daarmede eene oppervlakte van 43.400 Heet. te bewateren.
Kunstwerken.
Het groote aantal kunstwerken, dat veel meer dan 300
bedraagt, zal liet niet mogelijk maken elk daarvan in het
bijzonder te bespreken en komt het daarom raadzaam
voor, ten einde met deze beschrijving binnen eenige grenzen te blijven en van de aandacht van den lezer niet te
veel te vergen slechts eenige der voornaamste kunstwerken meer uitvoerig te beschrijven. Hiertegen bestaat te
minder bezwaar omdat hij de aquaducten en syphonduikers
herhalingen onvermijdelijk waren.
De werken bij de prise d'eau uit de Po zijn in de
situatieteekening (Fig- 15), plaat II zichtbaar en bestaan uit:
l e een dam of dijk, die ten doel heeft den toegang
van het water in het kanaal te bevorderen. Hij sluit op
den linker Po-oever aan de brug in den weg TurijnChivasso aan, volgt over eene lengte van 310 M. den
natuurlijken oever van de Po; buigt zich dan volgens de
richting van het kanaal, waarbij hij een hoek van 112°
met zijne eerste richting maakt en sluit met een 100 M.

lang en recht gedeelte aan de inlaatsluis aan.

De verbinding van beide genoemde dijksgedeelten geschiedt door een cirkel segment van 50 M. straal.
2e een stuwdam, die het water van de Po zoo hoog
stuwt dat het in het kanaal binnen kan loopen; die stuw
was ontworpen van beton met bekleeding van gehouwen
teen; in werkelijkheid is echter slechts eene door palen
.
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samengehouden steenstorting tot uitvoering gekomen. Die
samenstelling zoude oorspronkelijk slechts tijdelijk dienst
behoeven te doen, voldeed echter na uitvoering zoo «reed,
dat besloten werd dien tijdelijken dam slechts te versterken
en van den kostbaren bouw van eene permanente stuw
af te zien.
De stuw heeft eene lengte van 465 M. en de bovenstroomsche zijde een talud van 11/ g op 1. Bij hoog
water werkt de stuw als overlaat, en is, met het oog op
het groote geweld waaraan dat lichaam alsdan is blootgesteld, het jaarlijks voor onderhoud van die stuw benoodigde bedrag van 1300 lires (± / 650) als zeer gering
te beschouwen. Door het niet uitvoeren van den ontworpen permanenten stuwdam werd op het werk eene
som van ongeveer 500.000 lires of
/ 250.000 bespaard.
3 e Een afvoerkanaal dat zich onmiddellijk aan de stuw
aansluit met eene sluis met 3 openingen.
ledere opening heeft eene wijdte in den dag van 2
Meter en de daartusschen gelegen penanten eene dikte
van 1.2 M. bij eene lengte van 7 Meter. De hoogte
afmetingen zijn, evenals bij de stuw, zoodanig gekozen
dat het geheele werk overstroomd kan worden; hetwelk
noodig is om de eigenlijke inlaat- en spuisluis voor beschadiging bij hooge waterstanden te vrijwaren. De sluiting der openingen geschiedde aanvankelijk met deuren
van plaatijzer met de noodige inrichting tot het heffen
en neerdrukken daarvan voorzien; deze deuren hadden
+

.

eene hoogte van 2.30 Meter met het doel den waterspiegel op die hoogte te houden.
Door die inrichting werd het peil van opstuwing eenigs-

zins geregeld terwijl de meer nauwkeurige regeling dooide tweede nader te bespreken spuisluis geschiedde. Die
plaatijzeren deuren voldeden echter niet aan de verwachtingen, want de vele met de Po medejrevoerde vaste
stoffen, die zich voor die deuren ophoopten, zoomede de
zeer groote druk, dien ze te weerstaan hadden, brachten
menigmaal storing in de beweging dier deuren te weeg,
en heeft men die daarom tegenwoordig door een regelwerk
(naalden?) vervangen.
De linkeroever van het afvoerkanaal sluit tegen de
hooge rechtstandsmuren van de sluis aan en een dijk
van 285 M. len<ite treeft aan dat kanaal eene zoodanige
richting, dat de overstortende watermassa geleidelijk in
de oorspronkelijke rivierbedding wordt teruggebracht.
Zoowel de ovengenoemde rechtstandsmuren als de dijk
worden zelfs bij de hoogste waterstanden niet overstroomd.
De op de situatieteekening (Fig. 15) voorkomende cijfers
geven de hoogten aan boven het Middellandsche zee peil.
4 e De spuisluis met spuikanaal (Fig. 15) die onmiddellijk naast de groote inlaatsluis van het Cavour kanaal
aangelegd en bestemd is om zooveel mogelijk het binnendringen van grint en zand in dat kanaal te voorkomen
en de daarin op te nemen waterhoeveelheid nauwkeurig
te kunnen regelen.
Het spuikanaal heeft tot aan zijne
uitmonding in de Po eene bodembreedte van 20 M. en
over zijn geheele lengte van 1450 M. is het ter weers.
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zijden van dijken voorzien die boven den hoogsten waterstand reiken.
De rechter kanaaloever is met eene flinke steenbezetting
voorzien terwijl de dijk aan de zijde van het bed van de
Po door metselwerk is versterkt. Drie aan die zijde
aangelegde kribben brengen nog het hare er toe bij om
den aanval van de Po van den dijk af te houden. De
spuisluis bestaat uit 9 openingen van 1.48 M. wijdte.
Plattegrond, aanzicht en doorsnede van dit kunstwerk
zijn in de Figuren IG, 17, 18 en 19, plaat 111, IV
zoodat wel elke verdere omschrijving daarvan
zal
kunnen blijven.
achterwege
e
se.5
Eindelijk, de inlaatsluis als prise d'eau van het
Cavour kanaal, die zich onmiddellijk aan de bovengenoemde
spuisluis aansluit en die het water door 21 openingen
van 1.5 M. wijdte binnenlaat.
Die sluis zal wat hare grootsche opvatting aangaat niet
licht door andere kunstwerken van dien aard worden
overtroffen. Zij is in situatie, plattegrond, doorsnede en
aanzicht in de Figuren 16, 17 en 19 voorgesteld. In
de Fig. 1G is nog te zien, op welke wijze de kanaalbodem
boven- en benedenstrooms van de inlaat- en spuisluis door
gemetselde vloeren is verdedigd. De ingeschreven cijfers
geven de hoogten aan boven de Middellandsche zee. De
inlaatsluis bestaat uit 3 verdiepingen, waarvan de onderste
.

tot het doorlaten van het water dient, en aan beide uit-

einden door schuifdeuren gesloten kan worden.
De middelste verdieping vormt een gaanderij, die eensdeels noodig is om de voor de beweging der schuifdeuren

noodige hoogte boven den watei"spiegel te verkrijgen,
doch bovendien om ruimte te verkrijgen, van waaruit de
noodige herstellingen aan de sluis kunnen geschieden.
Van uit de bovenste verdieping heeft de bediening der
sluisdeuren plaats, en volgt het lichten en neerdrukken
der afzonderlijke schuifdeuren door eene hefboom-inrichting, die bij gelegenheid van de beschrijving van het hulp
kanaal, waarbij gelijksoortige inrichting wordt aangetroffen,
nader zal worden toegelicht. De inlaatsluis heeft op hare
beide zijden een hooger opgetrokken gebouw waarvan de
kroonlijst 14.4 M. boven den sluisdorpel ligt. Zij dienen
tot woning van de sluiswachters. In het midden der
beide facaden van de inlaatsluis, dus zoowel aan de zijde
van het kanaal, als aan de naar de rivier toegekeerde
zijde verheffen zich twee attieken ter breedte van 3 booglengten. In den wand van die attieken is met bronzen
letters het opschrift Canale Cavour aangebrachtIn de onmiddellijke nabijheid van de inlaatsluis bevindt
zich op den linkerkanaaloever het in de Fig. 16 in plattegrond en in Fig. 19 bij din zijaanzicht geteekende
gebouw, hetwelk tot woning dient van den Hoofdopzichter,
die aan den kanaalbeambte te Chivasso ondergeschikt is.
Al deze gebouwen zijn in baksteen en gehouwen steen
uitgevoerd en met zerken uit Banre afgedekt. Zooals
reeds is opgemerkt, zijn langs het kanaal spui-inrichtingen
aangebracht, om den waterstand in het kanaal goed in
de macht te hebben en de overtollige hoeveelheid af te
O
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leiden. Het eerste dezer spuikanalen is dat van Poaso
bij kilometer 4, dat bij eene totale lengte van 1500 meter
eene bodembreedte heeft van 14 M. en taluds van 1 op 1.
Tot regeling van den afvoer door dat kanaal is bij de
aanmonding aan den rechteroever van het Cavour kanaal,
eene sluis gebouwd, bestaande uit 8 openingen elk van
1.4 M. wijdte in den dag en 2.3 M. hoogte, die wat

hare samenstelling aangaat geheel overeenkomt met de
reeds onder ten 4 gemelde spuisluis. De hoogte deisluis bedraagt van af den kanaalbodem tot aan de kroonlijst 8.7 M. en de lengte volgens de kanaalas 4.12 M.
Ten behoeve van dat kanaal van Poaso zijn verder
drie groote kunstwerken uitgevoerd moeten worden, n. m.
een viaduct, een tunneldoorgang en een aquaduct.
Van af het spuikanaal van Poaso loopt het Cavour
kanaal zonder kunstwerken van eenig belang door tot aan
profil 10.480, waar eene inrichting gemaakt is tot afvoer
van water naar de Dora Baltea.
Het afvoerkanaal naar de Dora Baltea vangt aan bij
het beginpunt van het aquaduct, waarmede dit dal wordt
overgetrokken. De sluis is van gelijke samenstelling als
die van Poaso en heeft 6 openingen van 1.4 M. wijdte
in den dag en 2.2 M. hoogte. Aansluitende aan die
sluis heeft het afvoerkanaal over eené lengte van 20 M.
gemetselde bekleedingsmuren, en eenen 10.4 M. breeden
eemetseldeO vloer. Aan het einde daarvan stort het
water van eene hoogte van 5 M. in een gemetseld reservoir van 2 M. diepte, 18.4 M. breedte en 21 M. lengte.
Tot afsluiting van dat reservoir aan de benedenzijde dient
een dwarsmuur van metselwerk ter breedte van 5.8 M.
en met de daaraansluitende vleugelmuren mondt hot afvoerkanaal aan de steenachtige oevers van de Dora Baltea
C

in die rivier uit.
Ofschoon de kracht van het overstortende water in dat
van het reservoir gebroken wordt, heeft men toch nog
den bodem van dat reservoir door eene flinke steenstorting
verzekerd.
Op dit afvoerkanaal volgt het aquaduct over het dal
van de Dora Baltea, dat met inbegrip van het eigenlijke
brugkanaal eene lengte van 2344 Meter heeft, waarvan
ongeveer 3G4 Meter boven, en 1787 beneden dat kunstwerk.
Twee muren met eene boyenbreedte van 0.66 M.,
conc helling aan de binnen- of kanaalzijde van 1 op 10,
en loodrechten buitenwand vormen de doorloopende 3.7
M. hooge oevers over dat gedeelte van het Cavour kanaal
(zie Eig. 21), plaat V. De diepte der muren beneden den
kanaalbodem is verschillend, en evenzoo is de fundeering
ervan gedeeltelijk op beton gedeeltelijk op palen, al naar-

zulks door plaatselijke omstandigheden voorgeschreven
■werd. De hoogte van den kanaalbodem boven het natuurlijk terrein varieert tusschen 2,5 en 5 M. en is
gemiddeld ongeveer 3.8 M.
De gemetselde kanaalwanden zijn op onderlinge afstanden
van 5 M. door pilasters versterkt, die 0.5 M. buiten het
buitenvlak der muren uitsteken, eene breedte hebben van
1.5 M. en eene hoogte van 3.4 M. boven den kanaalbodem.
mate
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Bovendien zijn die muren versterkt door de aan de
buitenzijde daartegen aangebrachte aarden dammen, die
eveneens tot eene hoogte van 3.4 M. boven den kanaalbodem over de volle lengte worden aangetroffen. Deze
dammen hebben eene horizontale kruin, zijn aldaar 2.85
M. breed en hebben verder een talud van 1 l/g op 1.
Behalve tot steun van de gemetselde kanaalwanden,
dient de kruin dezer dammen tot rijweg langs het aquaduct, die met het oog op eventueele herstellingen aan
dat kunstwerk dringend noodig was. Om de dammen
hiervoor meer geschikt te maken, zijn op onderlinge afstanden van 500 M. uitwijkplaatsen van 6.85 M. breedte
aangebracht. De daarvoor noodig geworden dam verbreedingen vormen nieuwe versterkingen voor de kanaalwanden.
Ter vergemakkelijking van den kanaaldienst zijn verder
nog langs de muren van het aquaduct op onderlinge
afstanden van 500 M. kleine trappen aangebracht, die
aan de beide oevers zoodanig afwisselen, dat beurtelings
op den eenen of op den anderen oever, op elke 250 M.

dergelijke

trap wordt aangetroffen.
Om den bodem van het aquaduct waterdicht te krijgen
was in het ontwerp bepaald dat daarin palen zouden
worden geheid, waarop een betonbed in twee lagen zoude
worden aangebracht, en daarover heen eene doorgaande
een

bevloering.
De zeer hooge kosten, aan deze wijze van uitvoeren

verbonden, deden besluiten het ontwerp niet te volgen
en werd de kanaalbodem onverzekerd «relaten. Het gevolg hiervan was, dat toen het water voor het eerst in
het voltooide aquaduct werd binnengelaten, een verbazend
groot verlies aan water werd waargenomen.

Op vele plaatsen van den aarden dam sijpelde het water
afwisselende hevigheid door, en traden bronnen te
voorschijn in het veld op verschillende afstanden van het
kanaal. Het waterverlies dat op die wijze over de lengte
van 2151 M. van het aarden aquaduct, dus na aftrek van
de lengte van het gemetselde brugkanaal, plaats had
werd bij onderzoek door eene commissie bevonden meer
dan G MB per secunde te bedragen.
Echter kon met zeer eenvoudige middelen de bodem
van het aquaduct waterdicht gemaakt worden; namelijk
door het instrooïen van zand, het troebelmaken van het
water met opgeloste klei en met kalkmelk; daardoor
met

.

verminderden de doorkwellingen merkwaardig vlug.
Op die plaatsen waar de doorkwelling het sterkste werd
waargenomen, werd de grond uitgegraven en daarvoor
in de plaats een mengsel van klei en zand ingebracht.
Door het voortdurend herhalen dezer werkwijze is het
gelukt in 2 maanden tijds den bodem zoo waterdicht te
krijgen, dat het water over de volle lengte Aan het
aquaduct op de hoogte van 3.4 M. boven den kanaal-

bodem kon worden gehouden. Een bijzonder voordeel
was het voor de aannemers dat alle werken tot en met
het aquaduct, vijf maanden vóór den daarvoor gestelden
termijn gereed waren, zoodat door de hierboven vermelde
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dichting van den aquaductbodem geen uitstel van de
opening van het kanaal heeft behoeven te ontstaan; bovendien werd, zooals hierboven reeds is gezegd, door de
gevolgde werkwijze eene groote uitgaaf bespaard.
Zooals reeds is opgemerkt, maken de aarden dammen
in het dal van de Dora Baltea een onderdeel van het
aquaduct over die rivier uit. Het eigenlijke brugkanaal
bestaat uit 9 openingen, elk van 16 M. spanning, waardoor dat kunstwerk met inbegrip van de pijlerdikten eene
lengte van 193.6 M. heeft. De fundeering der pijlers
en rechtstanden bestaat uit eene betonlaag rustende op
ingeheide palen en omsloten door een damplanken wand,
zooals uit Fig. 21 te zien is.
De bodem van de kuip bestaat uit een vloer van
baksteen op eene betonlaag. Bovendien zijn de kuipmuren aan de binnenzijde en de bodem met een dunne
laag portland cement specie overdekt. De breedte van
de kuip is binnenwerks 20 M. de loodrechte kuipmuren
zijn 3.70 M. hoog en 1.75 M. dik. De kruin der
kuipmuren dient voor het verkeer langs het brugkanaal
door het opzichthebbend personeel. Om de stroomrichting van de rivier onder het brugkanaal onveranderd te
behouden, heeft men sterke leidammen gemaakt, met
dwarsdammen in de hooge oevers verbonden, en die aan
de rechtstandsmuren van de brug aansluiten. Deze leidammen zijn met eene steenbezetting voorzien, die met
beton is ingevoegd; de voet ervan wordt door eene flinke
steenstorfing van granietblokken beschermd, zooals er ook
is aangebracht tot verdediging van de fundeering der
pijlers en landhoofden van het brugkanaal. Het behoeft
wel creene afzonderlijke vermelding dat deze steenstorting
aan den hevigen stroom blootgesteld, van tijd tot tijd
bijgewerkt moet worden.
In het op dit groote aquaduct volgende kanaalgedeelte
tot aan de beek Elvo zijn eveneens kunstwerken noodig
geweest, die groote moeite bij de uitvoering gaven, doch
die slechts met den naam aangeduid zullen worden. Tot
deze kunstwerken belmoren hoofdzakelijk de syphons onder
het scheepvaartkananl van Sallugia, onder het kanaal van
Ivrea en onder den spoorweg Milaan-Turijn.
Het Cavour kanaal staat over dat gedeelte van zijn
loop 12 M aan het kanaal van Salluggia, 4 M s aan
dat van Assigliano, 8 MB aan dat van Ivrea en 4 M
per secunde aan drie leidingen van minder belang af.
Bij de Elvo is weer een ontlastings- of spuikanaal daargesteld voor de handhaving van het peil van het water
in het Cavour kanaal; dat spuikanaal heeft zijn mond in
de nabijheid van den syphonduiker onder de Elvo, loopt
evenwijdig met die rivier en is 1200 M. lang. Ter beveiliging tegen de hooge waterstanden in de Elvo zijn
aan beide zijden dijken aangebracht, waarvan die aan den
kant der Elvo met 8 loodrecht daarop gestelde kribben
zijn voorzien waardoor de richting van den stroom bij
hoog water loodrecht op die in het Cavour kanaal gehouden wordt. De sluis aan den bovenmond van dit spuikanaal heeft 6 openingen, elk breed 1.35 M. en hoog
'•

.

.
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Hare samenstelling is geheel gelijk aan die der
vorige spuisluizen en de beweging der sluisdeuren is ook
dezelfde als daar.
De totale hoogte van het kunstwerk is van den kanaalbodem tot aan de kroonlijst 10.9 M. bij eene lengte volgens
de kauaalas van 4 M. en eene totale breedte van 12.1 M.
Betreffende dit spuikanaal valt nog mede te deelen dat
bet in tijden van watergebrek in de Elvo, ook dienstig
wordt gemaakt om daarin water toe te voeren, opdat de
uit genoemde beek afgeleide bevloeiingskanalen in werking
zouden kunnen blijven.
liet spuikanaal heeft, zooals hiervoren gezegd, zijn bovenmond in het verbreede en dieper liggende kanaalgedeelte hetwelk voor den bouw van den syphonduiker
noodig werd geoordeeld. Het hierdoor gevormde ontvangbekken is volgens den kanaalas gemeten 19 M. lang
en 28.5 M. breed en zijn bodem ligt 1.8 M. dieper dan
die van het Cavour kanaal. De syphonduiker bestaat
uit 5 openingen met ovaal dwarsprofil, waarvan de horizontale as 5 M. en de verticale as 2.3 M. lang is. De
lengte van de verticale as neemt echter naar de monding
toe tot 2.8 M. wat voor een gemakkelijke instrooming
van het water noodig werd geoordeeld.
De constructie van het profil dezer openingen, dat door
cirkelbogen begrensd is, is in Fig. 22, plaat VI aangegeven,
de inhoud er van bedraagt 11.08 M2. Daar er vijf naast
elkaar zijn aangebracht, zoo is het gezamenlijke doorstroomingsprofil 55.04 M., terwijl voor het grootste debiet
van het Cavour kanaal slechts een profilsinhoud van
50 Al 2 vereischt wordt; zoodat het kunstwerk in alle
gevallen toereikend is. De lengte van den syphonduiker

2.5 M.

,

bedraagt 1(32.4 M.; de nadere beschrijving kan hier
achterwege blijven, omdat bij gelegenheid van de bespreking van den Sesia-syphonduiker daarvan eene tcekening
en beschrijving gegeven zal worden.
Om den onderaardschen doorman**; van het Cavour
kanaal te beveiligen tegen de hooge waterstanden van de
Elvo, werden in die rivier vier dammen of dijken gemaakt
waardoor de bedding van de Elvo binnen eene breedte
van 160 M werd begrensd. Die dammen zijn met de
kanaaloevers verbonden en boven het hoogste water
verheven.
Na het passeeren van de Elvo bereikt het Cavour kanaal
met normale afmetingen een weinig benoorden den weg
van Billa naar Tormigliano het dal van de Cervo, zonder
dat over dat gedeelte kunstwerken van beteekenis voorkomen. Om laatstgenoemde rivier te kruisen bleek het
noodzakelijk een aquaduct toe te passen gelijkvormig aan
dat over de Dora Baltea. Evenals bij laatstgenoemde
rivier maakte men ook hier bij den bovenmond van dat
gemetselde aquaduct een afvoer- of spuikanaal naar de
Cervo, om naar behoefte water uit het Cavour kanaal
naar die rivier te kunnen doen afvloeien. Dit afvoer
kanaal heeft aan zijn bovenmond de gebruikelijke sluis,
die hier uit G openingen, elk van 1.4 M. wijdte in den
dag en 2.2 M. hoogte bestaat.
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Het kunstwerk is overigens geheel gelijk van samenstelling als die van dergelijke reeds meermalen besproken
sluizen. Het water door die sluis binnengelaten valt na
een 20.5 M. lang en 10.4 M. breed bevloerd kanaalgedeelte doorloopen te hebben, van eene hoogte van 4.5
M. in een 1.5 M. diep bassin. Dat bassin is 18.4 M.
breed en 23 M. lang en de bodem ervan is met zerken
in een betonbed bekleed.
Vleugelmuren die aan dat bassin aansluiten leiden het
water naar de Cervo toe.
Aan deze spuisluis sluit onmiddellijk het aarden aquaduct aan, waarmede het Cavour kanaal over het dal van
de Cervo geleid wordt en dat met inbegrip van het
brugkanaal eene totale lengte van 2(562.3 M. heeft.
Het gedeelte bovenstrooms van het brugkanaal is 256.33
M. dat benedenstrooms 2257.22 M. lang. Bodembreedte
en samenstelling van het aquaduct zijn volkomen gelijk
aan die over de Dora Baltea.
De voorziening van den bodem tegen doorsijpeling van
het water werd ook hier nagelaten en de dichting daarvan op gelijke wijze als bij het evengenoemde kunstwerk
tot stand gebracht. Ook omtrent het nu volgende bruekanaal over de Cervo, dat uit 7 gewelfde openingen, elk
van 15 M. -wijdte bestaat is niets bijzonders te vermelden,
omdat een zelfde kunstwerk bij de Dora Baltea reeds
besproken is.
De loop van de Cervo onder het brugkanaal wordt
door gemetselde muren, aan hunne voeting met eene
steenstorting van granietblokken versterkt, ingesloten.
Nadat de Cervo gepasseerd is, bereikt het Cavour kanaal
de circa 2 kilometer lange hoogvlakte van Monformoso,
op het einde waarvan het dal van de beek Roasenda door
een brugkanaal van 3 openingen en elk van 9 M. wijdte
on een daaraansluitend aarden aquaduct van 500 M.
lengte

overgetrokken wordt.

Het brugkanaal heeft eene
van
bodembreedto
23.66 M. en de kuipmuren zijn in
het vlak van den kanaalbodem 1.9 M. en op hunne kruin
1.5 M. dik.
Zoowel de fundeering als de overige samenstelling van
dit kunstwerk is geheel gelijk aan die van de hiervoren
besproken brugkanalen. Om de stoomrichting van de
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hier de contrahelling slechts 0.10 M. bedraagt, zooals in
Fig. 23, plaat VI uit de lengtedoorsnede volgens de verticale
as van eene opening te zien is. De plaatsing der openingen
naast elkander is uit de dwarsdoorsnede te zien; het metselwerk ervan heeft eene doorgaande dikke van 0.54 M.,
die op de punten van aanraking overgaat in die van 0.70 M.
De fundeering van het kunstwerk bestaat uit eene
0.80 M. dikke betonlaag, aan den buitenomtrek met
koffers van trapeziumvormige doorsnede versterkt. (Tig.
23 en 24), plaat VI. Het geheel is besloten binnen een 0.08
M. dikken wand van ingeheide eikenhouten damplanken.
Volgens de lengteas van het kunstwerk is eveneens zulk
een koffer aangebracht tot dezelfde diepte als die langs
den buitenomtrek en van een boyenbreedte van 3M.
Op deze betonlaag is eene 0. 21 M. dikke laag metselwerk
van gebakken steen aangebracht, die tot grondslag van
de buizen dient. Aan de beide uiteinden zijn de buizen
dik 0.48 M., en neemt de wijdte der openingen, zooals
hierboven reeds gezegd is, naar die beide uiteinden toe
(zie hiervoor Fig. 23 en 25).
De tusschen haakjes staande cijfers op deze teekeningen
geven de hoogte aan boven het Middellandsche zee peil.
Boven over de rij buizen is een laag cementmortel
aangebracht, waarop weder een betonlaag tot het verkrijgen van een plat vlak. Daarop word een raamwerk van
eiken balken zwaar 0.20 X 0.15 M. zoodanig gelegd
dat de daardoor gevormde vakken 1.20 M. zijde kregen,
welke vakken daarna met metselwerk ingevuld werden.
De balklaag werd door ijzeren ankers aan het metselwerk
bevestigd en daarbovenop een vloer van 0.80 M. dikke
eikenplanken aangebracht, waardoor een dicht en solied
bed voor de Sesia werd verkregen.
Zooals uit het overzicht van het geheele werk Fig. 26,
plaat VII te zien is, hebben de buizen de zeer aanzienlijke
lengte van 262 M., waarvan 246.6 M. recht midden gedeelte
en het overige gedeelte onder de kunstmatige oevers van
de Sesia (zie hiervoor ook de Fig. 25 1' en c ).
Nabij den bovenmond van den hierboven besproken
svphonduiker is het afvoer- of spuikanaal naar de rivier
Sesia (Fig. 26) evenals bij de Elvo onmiddellijk bij het
ontvangbassin aangebracht.

Dit bassin is 65.39 M. lang en, 6 M. boven den
Roasenda onder het brugkanaal te bepalen zijn ook hier
uitgevoerd.
de meermalen genoemde gemetselde leidammen
ingang van den syphonduiker, 28.50 M. breed. De
Na het Roasenda aquaduct loopt het Cavour kanaal kanaaloevers zijn over dit geheele gedeelte bemetseld en
de bodem door koffers versterkt.
De dorpel van de
over eene lengte van 684 M. in diepe ingraving en bereikt daarna het dal van de Marchiazza dat met een klein spuisluis ligt 2 M. dieper dan de bodem van den syphonduiker bij den bovenmond. Zoowel over de spuisluis als
brugkanaal en het noodige daaraan sluitend aarden aquaduct overgetrokken wordt, 500 M. voorbij dit kunstwerk over het daaraan sluitende kanaal valt niets bijzonders te
wordt de hoogvlakte van Spinetta doorsneden en tusschen vermelden, daar die bouwwerken geheel overeenkomen
dat punt en den straatweg van Vercelli naar Gattinara, met de reeds vroeger besproken kunstwerken van dien aard.
bereikt liet kanaal de rivier Sesia onder welke rivier het
Voor het vastleggen van de Sesia bij den syphonduiker
door middel van een svphonduiker heengeleid wordt.
moesten uitgebreide riviervcorzieningen, gedeeltelijk boven,
Die svphonduiker bestaat uit 5 buizen van gelijke gedeeltelijk echter ook beneden den kanaaldoorgang worden
samenstelling als die bij de Elvo, slechts met dat verschil aangebracht.
Zulks was hier dringend noodig, want de ongeregelde
dat de verticale as van het ovale profil der buizen van
eene lengte van 2.3 tot die van 2.4 M. overgaat, omdat
bergstroom had daar ter plaatse eene breedte van onge-
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rivier in het Cavour kanaal te kunnen beletten.
Deze afsluiting bestaat uit eene sluis met 12 openingen
leidammen
hadden
kruinselk
aangelegde
De daartoe
eene
van 1.682 M. wijdte in den dag en eene hoogte van
3
met
werden
M.
breedte van
taluds van 11/9 op 1 en
3.73 M., die door schuiven gesloten kunnen worden en
de
veronderstelling dat ze boven de hoogste die op de halve hoogte in tweeën gedeeld kunnen worden,
gemaakt in
waterstanden verheven zouden zijn. De buitenvlakken terwijl men naar verkiezing de onderste helft op zijn
werden met hydraulische mortel gemetseld, en aan den plaats kan laten dan wel haar met het bovenstuk mede
voet ervan werd eene stcenstorting aangebracht. Kort omhoog kan halen. De overige samenstelling van dit
na de voltooiing van deze welken had een hooge rivierkunstwerk is geheel gelijk aan die van de overige hierstand plaats, waardoor veel van het aangebrachte werk voren reeds behandelde sluizen.
vernield werd en men zich genoodzaakt
meerdere
3912 Meter voorbij deze afsluitingsinricbting volgt de
kribben met 4 M. kruinsbreedte tusschen de reeds be- onderaardsche doorgang van het Cavour kanaal onder de
staande aan te brengen en ook de normalisatie der rivier beken Biraga en Busca.
over eene grootere lengte uit te breiden. Daarmede dacht
Die beken ontspringen in hetzelfde gebergte als de
men nu dat riviergedeelte verzekerd en den loop der Sesia en lijden evenals deze dikwijls aan waturgebrek;
Sesia aan banden gelegd te hebben, toen de in 1807 om daarin tegemoet te komen zijn weer de noodjge afvoorkomende hooge waterstanden de noodzakelijkheid van voerkanalen uit het Cavour kanaal aangelegd, om ze het
nog meer verdedigingswerken deden inzien.
noodige water te kunnen toevoeren, opdat de waterleiOok na den aanleg dezer nieuwe werken was de oever- dingen, uit (leze beken gevoed, niet droog zouden komen
voorziening niet bestand tegen de in de eerste dagen van te vallen. De syphonduikers vereischen evenals de afOctober 1868 intredende hooge waterstanden van de Sesia, voerkanalen met sluisinrichting geene verdere vermelding;
want daardoor werden niet alleen aan deze normalisatiealleen kan nog worden opgemerkt dat men benedenstrooms
werken, doch ook aan het Cavour kanaal zelf voor zoover van de beek Busca in het Cavour kanaal weer eene sluis
het in het bereik dier rivier lag, belangrijke schade toe- heeft gebouwd ten einde dat kanaal zoo noodig te kunnen
gebracht.
afsluiten, van dezelfde inlichting als die bij del Bosco.
Wat nog bestand was tegen den eersten aanval van
In den verderen loop van bet kanaal werden nog voor
het water, bleek zulks niet op den duur te zijn, toen bet de beken Agogna en Terdoppio onderaardsche doorgangen
water gedurende 8 volle dagen op dezelfde hoogte bleef. noodig geacht. Die voor de eerstgenoemde bestaat uit
2 buizen met. eene totale lengte van 48 M.; die voor de
Tengevolge van zoovele en zoo snel op elkander volgende teleurstellingen besloot men bij het opnieuw uitTerdoppio is eveneens uit 2 bui/.en samengesteld en heeft
voeren van normalisatiewerken aan de Sesia, de leidammen eene totale lengte van 4 M. De buizen zijn volkomen
en kribben op een stevige fundeering aan te leggen. gelijk aan die welke bij de Elvo en Sesia in uitvoering
fundeering bestaande uit beton zijn gekomen, hebben de reeds beschreven ovale doorsnede
Daarvoor koes m
omsloten door damwanden van eikenplanken en bovendien met eene horizontale as van "> M. en eene verticale as
verzekerd door eene nieuw,; ateenstorting. De op die van 2.3 M. Ter verzekering van het bed van de beken
wijze uitgevoerde werken, hebben tot heden aan de verter plaatse van de kanaal doorgangen werden zoowel bij
de Agogna als ook bij de Terdoppio de vereischte leiwachting beantwoord, en koestert, men bet volle vertrouwen dat daarmede de hoogste waterstanden van de Sesia dammen met kribben ter normalisatie van den loop dier
veilig tegemoet gezien kunnen worden, wanneer slechts beken aangebracht.
bet bijwerken der steenstorting niet veronachtzaamd wordt.
Met den syphonduiker onder de Terdoppio sluit do
Reeds in het ontwerp was opgenomen het maken van rij van kunstwerken van groote beteckenis, die voor de
eene inrichting tot afsluiting van het Cavour kanaal beuitvoering van het Cavour kanaal noodig waren. Iïet
nedenstrooms van den Sesia syphonduiker op een afstand zoude, zooals reeds hiervoor werd opgemerkt, te ver
van 1330 M. van het kunstwerk nabij de brug del Bosco. voeren wanneer we ook de kleinere kunstwerken gingen
Die inrichting kwam echter eerst tot stand na de herbeschrijven; echter kan het van belang zijn dezelve in
haaldelijk voorgekomen hooge waterstanden in de Sesia; een tabellarisch overzicht op te noemen, omdat daardoor
dewijl men bij die gelegenheid ingezien had, hoe noodzaeen denkbeeld gegeven wordt van de moeilijkheden, die
kelijk het was om ingeval van doorbraak van de leidambij den aanleg van het Cavour kanaal te overwinnen
men der Sesia het binnenstroomen van het water dier waren.
oevers

tot op 260 M.

1
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Aantal.

TOELICHTING.

lummer.

Eerste Afdeeling.
(Van af de prise d'eau tot aan de beek Elvo).
(39.4 Kilometer).

De bruggen bestaan elk uit 3 openingen
van 7.97 M. wijdte en 0.8 tot 1 M. pijlhoogte. De normale dikte der gewelven is
0.54 M. De hoogte der pijlers en rechtstanden boven den kanaalbodem bedraagt
3.G5 M. met eene helling van y 20
.

1
2
3
4

23

Bruggen voor landwegen

id.

„

gemeentewegen

id.
provinciewegen
den spoorweg Milaan-Turijn, verid.
bonden aan een syphon en een brug voor land„

„

weg

5
G

7
8
9

10
11

Bruggen gekoppeld met aquaducten
id.
gekoppeld met een dubbele aquaduct.
Aquaduct over beken
Bruggen gekoppeld aan twee syphonduikers
Syphons bestaande uit eene buis met eene wijdte
van 0.8 tot 1.3 M
Syphons bestaande uit eene buis met eene wijdte
.

....

van 1.35 tot 2 M
Svphons bestaande uit eene buis met eene wijdte

van 2.25 tot 3.3 M
Syphons bestaande uit 3 buizen, elk wijd 3 M.,
voor de scheepvaart van Saluggia verbonden aan
twee syphons van 1 M. wijdte voor 2 beken
Syphons voor liet kanaal van Ivrea met eene
buis wijd 6 M
Syphons bestaande uit 2 buizen wijd van 0.8
tot 1.2 M. voor verschillende waterloopen
Syphons met buizen van 0.8 tot 1 M. en van
1.3 M. tot 2.4 M. wijdte
Syphons bestaande uit 3 buizen van 0.8 tot
1.5 M. wijdte
Syphons zonder vleugelmuren met een wijdte in
den' dag van 1 M. tot 2.5 M
:

12
13

14
15

16

17

8
4

te zamen

1
3
1
5
1
47
5

De dikte der pijlers op den kanaalbodem
wisselt af tusschen 1.4 en 2.4 M. De

syphons hebben loodrechte schachten met
eene doorsnede gelijk aan die van de syphonbuizen.

2
1

De lengte der syphons is 2.89 M. en de"
dikte der gewelven in den top wisselt af tusschen 0.4 M. en 0.54 M.

1
23
15

1
3

144

Tweede Afdeeling.
Van de Elvo tot aan de Busca beek.
(23.15 kilometer).
Bruggen voor landwegen
in gemeentewegen
id.
id.
provineiewegen
id.
met bogen van 20 M. wijdte
Brug gekoppeld met een aquaduct
twee aquaducten
id.
id. rnet een syphon waarvan de buis 1.5 M
wijd is
Syphons met buiswijdten van 0.8 tot 1.5 M...
id.
id.
tot 2 M
„

„

„

'

over te brengen

6
8
3
2
1
1

1
19
2
43

De bruggen zijn in hare samenstelling
geheel gelijk aan die in het eerste gedeelte.
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lummer.

43

overgebracht
27
28
29

30
31
32
33
34

35

Syphons

met buiswijdten van 0.8 tot 3 M
Syphon uit een buis bestaande, wijd 4 M. voor
de beek Dondoglis
Syphon uit 2 buizen bestaande elk wijd 3 M.
voor de Orcale
Syphon uit 2 buizen elk wijd 3.59 M. voor de

beek Boraga
Syphon uit 2 buizen, elk wijd 0.8 M. voor 2
kleine beken
Syphons uit 2 buizen met eene wijdte van 0.8,
1 èn 1.2 M. voor verschillende beken
Syphon uit 2 buizen van 2.5 en 1.2 M. wijdte.
Syphon uit 3 buizen wijdte 1.3 en 1.2 M
Aquaducten wijd 0.8 tot 1.5 M. tusschende

kuiprnuren

3t>
37

id. niet eene wijdte van 3 M

38
39

Dubbele aquaduct met wijdten van 0.8 M. en 1 M.
Gewelfde kanaaldoorgang zonder vleugels wijd 0.8

tot 1 M

40
41
42

43
44

id. wijd 1 M. tot 1.5 M
id. (dubl)el) wijdten 1.5 en 2 M
id. (drievoudig) wijd 1.3 en 1 M
Gewelfde kanaal doorgangen zonder vleugels
wijdten 3.5 tot 4 M
id. wijd 2 M

5

1
1
1
1

De samenstelling der syphons geheel overeenkomstig die van de eerste Afdeeling.

5
1
1
5
1
1
1
8
4
1
1

met

te zamen

3
1

85
i

Derde Afdeeling.

(Van de Busco

tot aan de

Terdoppio).

(11.22 Kilometer).
45
46
47
48
49
50
51

52
53

Bruggen wijd 3 ;i 4 M
id. voor provinciewcgen
id. voor den spoorweg Novarra—Arona—Alzo..
Brug wijd 5 M. gekoppeld aan een syphon wijd
1 M
Brug met gekoppelde syphon wijd 1 en 22 M..
Brug wijd 3 M. gekoppeld aan twee syphons
met buizen wijd 3 en 1 M
Brug wijd 5 M. tusschen de leuningen gekoppeld
aan twee syphons waarvan de eene bestaat uit eene
buis van 1 M. wijd en de andere uit 2 buizen
wijd ] en 1.2 M
Bruggen wijd tusschen de leuningen 3.5 a4M.
gekoppeld aan aquaducten wijd 1 a 1.5 M. tusschen de kuiprnuren
Brug wijd 3.2 M. tusschen de leuningen, gekoppeld aan twee aquaducten van welke de eene
over te brengen

1
3
1
1
3
1

1
5

19

De bruggen bestaan over het algemeen uit
2 bogen wijd 7.25 M. met een pijl van 1
ii 1.21 M. De hoogte der rechtstanden en
pijlers is 3.32 M.
De gewelfdikte in den top is 0.25 M. de
dikte der pijlers en rechtstanden bedraagt
respectievelijk 1 en 24 M. aan het grond-

vlak gemeten.
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nummer.

19

overgebracht

54

55
56
57
58

59
60

dubbel is en die tusscheii de kuipmuron respectievelijk wijd zijn 1.18 en 1 AI
Aquaducten wijd 1 M
Aquaducten wijd tusscben 1 en 2 AI
id. wijd 3.54 M
iel. wijd 9 M. voor de Mora beek 1
Dubbele aquaduct wijd 1 M
Drievoudige aquaduct met wijdten van 1.5, 3
en 4.5 M. tusscben de kuipmuren
Aquaduct met gekoppelde sypbons wijd 1.2 en
1.3 M

Cl
62

63
G4
65
66
67

1
11
5
I
1
1

De bruggen met de aquaducten gekoppeld
en de aquaducten zelf' bestaan over bet algemeen uit 4 openingen.

1
1
19

.'

Sypbons wijd 1 en 1.5 Al
Syphon met 2 buizen elk wijd 3.5 Al. voor de
Busca
Sypbons wijd 2 en 3 Al
Sypbons uit 2 buizen wijd 1 en 1.8 Al
id. wijd 1 en 3.2 Al
Svphons uit 3 buizen respectievelijk wijd 3.4 en

1
3
4
1
1

1.5 M

Syphon uit 4 buizen respectievelijk wijd 1.8, 1.2
en 1 M

1
71

te zamen

Vierde Afdeeling.
(Van de Terdoppio tot aan het einde van het kanaal).
(8.45 kilometer).

68
69
70
71

72
73

5

Bruggen voor landwegen
id. voor gemeentewegen

3
2

id. voor provinciewegen..
id. gekoppeld aan aquaducten wijd 1 en 2 Al.
tusscben de kuipmuren
Aquaduct wijd tusscben de .kuipmuren 1.2 AI..
Syphon uit 3 buizen bestaande respectievelijk
wijd 1.8, 1.3 en 1.2 AI
•

2
1

Do bruggen bestaan meestal uit eene
opening wijd 10.55 AI. met een pijl van
1 en 1.2 Al. De hoogte der rechtstanden
is 3.35 AI. en de dikte 3.3 M. De gewelfdikte ih den top is 0.54 M. De aquaducten bestaan uit 3 bogen, de sypbons zijn
gelijk aan die der vorige afdeelingen.

3

i*

te zamen

1
Men vindt alzoo voor het aantal der niet nader £e
bespreken kunstwerken verdeeld over de 4 afdeelingen
als volgt:
in de l e afdeeling
144 stuks.
85

2C
>)

11

**

't

11

)»

15

4e
te zanten

316 stuks.

Men ziet hieruit dat men in de 4 e afdeeling met be-

(rekkelijk veel minder moeilijkheden te kampen moet
hebben gehad als in de overige afdeelingen, dewijl het
aantal bruggen en aquaducten daarin slechts tot een
klein aantal beperkt was.
Behalve de reeds genoemde kunstwerken zijn nog langs
het Cavour kanaal 18 wachterswoningen gebouwd, behalve die bij de inlaatsluis. Zulk een wachters woning
bestaat uit:
o.
het woonhuis met eene verdieping, van 12.C M.
lengte en 6.G2 M. breedte, die zoowel in den rez de
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Uit de in den zomer van 1867, een jaar van buiten«hausaée als op de verdieping 2 kamers bevat; in het
midden van het huis is de trap aangebracht, waardoor gewone droogte, bij de stuw voor het Potto kanaal in de
de beneden kamers 4.97 bij 3.73 M.; en die op de Dora Haltea gedane waarnemingen bleek het, dat die
verdieping 5.25 M. bij 3.88 M. zijn; de kamers zijn rivier op die plaats waar haar reeds het water voor alle
met schoorsteenen voorzien, de benedenverdieping heeft gemeentelijke en particuliere leidingen is ontnomen, nog
altijd een vermogen van 110 M per secunde afvoerde.
een gemetselden vloer en gewelfden zolder.
de
de
De vloer ligt op gelijke hoogte met
kanaal oevers;
Er behoefde dus niet de minste twijfel te bestaan dat
hoogte van het huis tot aan de kroonlijst bedraagt 7.29 M. die rivier niet altijd eene hoeveelheid van 70 M per
/-.
een remise van 12.6 M. lengte en 4.39 M. breedte, secunde zou kunnen afgeven.
Een geschikte plaats voor het maken der afleiding werd
die aan de zijde van het erf open, van 3 poorten voorzien
en aan de buitenzijde echter met een muur afgesloten is. even beneden de brug in den spoorweg Milaaii-Turijn
0.
een binnenplaats, die tussehen het woonhuis en de gevonden. De zomerwaterstand bij den genoemden spoorremise gelegen eene lengte van 10 M. heeft en door wegbrug is -f- 174.4 M., die bij het Dora Baltea aqua2.5 M. hooge muren omringd is. In het midden van duct -\- 165.9 M. zoodat voldoende verval aanwezig was;
en met betrekking tot andere gestelde cisehen voldeed
■dat erf bevindt zich de waterput.
die plaats bijzonder goed omdat daardoor een vast doorVoorziening in het onvoldoende debiet van het
stroomingsprofil bij de spoorwegbrug verzekerd werd.
Cavour kanaal.
Het tracé voor het hulpkanaal zooals dat is uitgevoerd,
is
te zien in Fig. 27, plaat VIL Slechts in het laatste
Hij het in werking stellen van het Cavouv kanaal in
het
de jaren 1866 en '67 bleek
duidelijk dat het water gedeelte van ongeveer 500 M. zoude tengevolge van tervan de Po niet toereikend was om in tijden van lage reingesteldheid. de bodem van het kanaal aanmerkelijk bowaterstanden de bij de wet vastgestelde hoeveelheid van ven het omliggende terrein zijn komen te liggen, hetgeen
110 MB per secunde aan het kanaal af te geven en moest men voorkomen heeft door in het lengte profil een val van
1.61 M. te brengen zonder evenwel verandering in den
men dus naar andere voedingswateren omzien. Daartoe
werd den Ingenieur Susinno opgedragen te onderzoeken regel matigen loop der dijken langs den oever te veroorop welke wijze liet mogelijk zou zijn aan het Gavour zaken. De vorm en afmetingen der dwarsprofielen van
kanaal die watorhoeveelhcid toe te voeren om het aan de het kanaal zoowel beven als beneden dien val, in ophoobestemming, waarvoor het was aangelegd, te doen beant- ging als in uitgi'aving zijn in de Fig". 29 en 30, plaat VII
woorden. Ofschoon men oorspronkelijk geen gebruik van te zien. Het toepassen van den gemelden val in het
bet water der Dora Haltea wilde maken bleek het nu lengteprofil geschiedde echter niet alleen om de ophooging
dat het regime van die rivier zich zeer bijzonder eigende van den kanaalbodem te voorkomen, doch ook tot verom de gewenschte hulp te verschaffen. Die rivier bezit mijding van een sterk verhang daarin en ten einde een
namelijk de kostelijke eigenschap, van juist op die tijd- bassin te kunnen vormen waarin de met het water van
stippen waarop de Po aan watergebrek lijdt, door het de Dora Haltea in den zomer medegevoerde stoffen konden
smelten van de sneeuw in haar boyenstroomgebied eefle bezinken, daar die voor de bouwgronden niet dat voordeel
groote hoeveelheid water af te voeren.
aanbrengen als dat van de Po.
Er bestond dus geen beter middel, dan om een deel
De lengte van het geheele hulpkanaal bedraagt 5153
van het zomerwater der Dora 15a!tea op te vangen, en M.: het verval bedraagt zoowel boven als beneden den
tot voeding van het Cavour kanaal te doen dienen. Dit val 0.32 M. per Kilometer derhalve minder dan die in
denkbeeld was reeds geopperd door den Ingenieur Noë; het betrokken gedeelte van het Cavour kanaal.
evenwel was er toen geen acht opgeslagen. SüSIXNO kon
De hoogte van den waterspiegel in het kanaal werd op
daarom niet beter doen dan een ontwerp voor de directe
1.8 M. bepaald, waaruit men met behulp van de overige
afleiding van het Dora Haltea water naar het Cavour gegevens, als verhang en vorm van het dwarsprofil volkanaal op te maken.
1.15 M.
gens Eytelwein voor de gemiddelde snelheid V
Daar het vermogen van de Po bij Chivasso in de jaren in het kanaal verkreeg. Dewijl de waterspiegel bij het
1866 en 1867 gedurende de zomermaanden tot op ongebegin van het kanaal op -\- 174 M. ligt en de waterhet
veer 40 M
per secunde verminderde was
noodig diepte daarin 1.8 M. bedraagt ligt de drempel van de
■om zoo mogelijk aan de Dora Baltea eene hoeveelheid
inlaatsluis op 174
1.8
172.2 M. boven Middellandscb
van minstens 70 M 3. te kunnen onttrekken, ten einde in zeepeil. De inlaatsluis bestaat uit 18 openingen elk wijd
alle gevallen over de bij de wet vastgestelde hoeveelheid 1.5 M. De waterstand voor die sluis liet zich als volgt
van 110 M per secunde te kunnen beschikken.
berekenen. Zij *S de grootte van de doorstroomingsNa onderzoek der verschillende ontwerpen ter bereiking opening der sluis; x bet verschil in waterstand voor en
van dat doel, door verruiming en verwijding van bestaande achter de schuifdeuren; Qde hoeveelheid water die moet
kanalen, besloot men tot het maken van een nieuw kanaal worden aangevoerd en m een contractie coëfficiënt, afdat ook werkelijk tot uitvoering is gekomen en den naam hankelijk van de wijdte en den vorm der openingen en
draagt van „Canale Sussi-diario" of „hulp Cavour kanaal". die bier een waarde van 0.95 M. heeft, zdo is:
3.

3.

.

-O

=

3.

—

3.

=
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0.12 dient tot doorgang van bet water, terwijl de twee daarboven
wordt in dit geval x
waaruit volgt dat om 70 M in het kanaal te kunnen gelegene, bestemd zijn voor de beweging der waterkeeringen.
1.92 De onderste verdieping is door middel van penanten, uit
krijgen, de waterstand buiten de sluis 1.8 -f- 0.12
moet zijn. Daaruit regelde zich van zelf de hoogte deigraniet samengesteld, in negen afdeelingen verdeeld die
verschillende werken, die voor eene geregelde voorziening met gewelven overdekt zijn (Fig. 35), plaat VIL leder
gebouwd moesten worden en die in Fig. 31, plaat VII van die afdeelingen is weder door gemetselde muren nogmaals in tweén gedeeld, zoodat er in 't gebeel 18 opezijn aangegeven.
Nadat de onteigening van een oppervlak van ruim ningen gevormd worden, die zoowel aan de boven- als aan
26.000 Are voor het kanaal en de kunstwerken, die eene de benedenzijde door schuiven afgesloten kunnen worden.
De middelste verdieping is toegankelijk langs trappen
uitgaaf van circa 130.000 lires of ongeveer ƒ 65000
vorderde, was afgeloopen, werden de noodige werken in die aan de uiteinden van de inlaatsluis aan de kanaalden korten tijd van 1 Maart tot einde Jnni 1861) dooi- zijde zijn aangebracht, en verkrijgt haar licht door groote
de aannemers uitgevoerd.
boogvormige openingen aan die zijde; zij dient tot bergplaats en inspectie van do sluizen. De bovenste verKunstwerken van het hulp Cavour kanaal.
dieping vormt eene opene galerij van waaruit het heffen
Tot de besebrij ving van de kunstwerken overgaande en neerdrukken der schuiven geschiedt en is aan den
dienen het eerst vermeld te worden de aarden dammen, linkervleugel nog met een kleinen verhoogden bouwdie bij bet eerste gedeelte van bet kanaal werden aangevoorzien, die den sluiswachter tot woning dient. De
den
schuiven zelf zijn uit dikke planken samengesteld en
legd, voor de leiding van bet water en aan
spoorwegdijk aansluiten, zoodat bet water zelfs bij booge standen worden door hefboominriebtingen bewogen; die aan de
daar binnen begrensd bleef, zijnde de kruin der dammen kanaalzijde, bestaan uit een stuk, die aan de rivierzijde
uit twee deelen. Ten tijde dat de Dora Baltea veel slib
ongeveer 7 M. boven den normalen waterstand gelegen.
De teen der dammen werd door heiwerk van damplanken en zand afvoert wordt het onderste deel der schuiven als
en palen verzekerd, terwijl de tahids gebeel of ten deele dorpels op den sluisbodem neergelaten waardoor het gezooals in de Fig. 32 en 33, plaat VII te zien is door makkelijk indringen van de met de' rivier niedegevoerde
stoffen verhinderd wordt.
steenbekleeding in beton verdedigd werden.
den
Om
Zoowel de hefboominrichting, als de zelfwerkende ontwaterspiegel op de te voren als noodzakelijk
erkende hoogte te brengen werd in de Dora Baltea over koppeling der uit twee deelen bestaande schuiven is in
hare volle breedte, op 200 M. beneden den spoorwegbrug, Fig. 3G, plaat VII aangegeven, en zal wel geen verdere
een stuwdam gebouwd, die aanvankelijk slechts uit bout toelichting behoeven. De spui of afvoersluis (tï Fig. 31)
heeft ten doel het niet in bet kanaal benoodigde, overtollige
en steenstorting uitgevoerd zoude worden, omdat eene
dergelijke samenstelling zich bij bet maken van bet kanaal water af te voeren.
Het is van groot belang, dat de sluiswachter bet in de
van Ivrea reeds meer dan eene eeuw goed gehouden bad.
werd
door
den
van
Tucb
Raad
Openbare Werken de hand heeft om het opperwater zoo snel mogelijk van de
inlaatsluis af te leidon want heeft er, zooals volstrekt
stuw in dien vorm niet goedgekeurd en daarom volgens
onvermijdelijk is afvoer over de stuw plaats, zoo zijn
een ander ontwerp uitgevoerd.
De door de vier dampalen rijen gevormde vakken van steeds verzandingen vóör de sluis daarvan bet gevolg.
de stuw zijn met groote steenen opgevuld (Fig. 34),
De afvoer- of epuialuia dient daarom tevens tot opruiming
en
vormen
die
eenen
sterken
op
onwrikbaren van de zich voor de sluis neergezet hebbende banken van
plaat VII
wijze
Het
de
rivier
toegekeerde vak beeft zand en grint. Oorspronkelijk bestond de spuisluis uit
stuwdam.
eerste naar
boven een horizontaal gedeelte van 1.5 M. breedte, liggende eene groote opening met om een verticale as draaiende
op -f- 174 M., dat zoo noodig door het opbrengen van deur en eene kleine opening met 4 schuiven voorzien.
rijswerk nog verhoogd kan worden. Van daar daalt bet (Fig. 37), plaat VII tot regeling van den waterspiegel op
lichaam van de stuw met een bellend vlak op bet 2 e vak, ieder oogenblik. Die draaiende deuren werden uitgevoerd
liggende op -\- 172.5 M. Het lichaam van de stuw in met de bedoeling om de langdurige manipulatie van het
deze beide vakken bestaat uit gehouwen steen in mortel lichten der schuiven met de hefboominrichting te ontwijken
waaraan zich in het 3 e vak eene storting van ruwen steen en in de gelegenheid te zijn, eensklaps eene groote wateraansluit, die met ongeveer 6 kub. Meter per s.tr. M. in massa te doen doorstroomen. Die draaiende deuren gestand gehouden wordt. Zoowel boven- als benedenstrooms leken op tolboomen die om een verticale as draaien en
van den dam zijn tot meerdere zekerheid stortingen van eenmaal vastgezet iloor het daartegen plaatsen van losse
zwaren steen aangebracht.
planken of naalden de rol van vaste deuren overnemen.
De inlaatsluis (a in Fig. 31) heeft ten doel het inlooDe groote opening van de spuisluis was door een klein
van
het
water
bet
te
in
pen
kanaal
regelen en heeft veel penant in tweén gedeeld en aan dat penant was de as
overeenkomst met die van het Cavour kanaal doch is van de eene deur en de tijdelijke sluiting van de andere
met meer spaarzaamheid uitgevoerd.
aangebracht.
De sluis beeft 3 verdiepingen, waarvan de onderste
De tolboomen werden met behulp van vaartuigen ge-
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«loten, en daartegen naar gelang der behoefte, de bovengenoemde losse planken of naalden gesteld. Die naalden
waren aan hun boveneinde van eene kleine lus voorzien,
waardoor heen een touw gestoken werd dat verder op
-de beide landhoofden aan ijzeren ringen bevestigd was j
zoodat de beweegbare deelen bij het plotseling openslaan
der tolboomen (zie fig. 38), plaat VII niet wegdrijven
konden. Het losslaan der tolboomen geschiedde van af
•de brug door het omdraaien van een zich daar bevindenden hefboom, de geheele inrichting zal wel zonder verdere
toelichting uit de zooevengenoemde figuur zichtbaar zijn.
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de Bonella, Vallino, Barberin en Cornetto was op het
kruispunt hoog genoeg gelegen om over het kanaal heen
geleid te kunnen worden, zoodat voor elk een syphon
duiker moest worden gebezigd, waarvan die voor de Bonella in langsdoorsnede in Fig. 41, plaat VIII is voorgesteld, waarbij geene verdere toelichting noodig is.
Alleen valt daaromtrent nog op te merken, dat aan de
bovenstroomsche zijde de bodem van den syphonduiker
40 c. M. dieper dan het overige gedeelte is gelegd, ten
einde aan de met het water inedegevoerde stoffen gelegenheid tot bezinken te geven en het opruimen daarvan
van tot tot tijd mogelijk te maken.

Den sen5 en Juli 1870 werd voor het eerst het water in
liet hulp Cavour kanaal binnengelaten, en reeds in SepKosten van het hulp Cavour kanaal.
tember had zich voor de inlaatsluis zulk eene groote
hoeveelheid zand en grint neergezet, dat die tot 100 M.
Het hulpkanaal heeft in het geheel 1.182.00 lires
bovenstrooms van de spoorwegbrug in de rivier waargekost waarvan o. a. aan schadeloosstelling en onteigening
genomen werd. Men besloot daarom in die zand- en
eene som van ƒ 130.000 lires; de stuwdam in de Dora
grintbank een kanaal van 10 M. breedte naar de spuisluis Baltea 237.G82 lires, de inlaatsluis 145.364 lires, de
heen te graven, doch moest herhaaldelijk dien maatregel
spuisluis 99.266 lires, de brug met inlaatsluis bij de
hervatten, totdat men, overtuigd van de onvoldoende uitmonding in het Cavour kanaal 66.453 lires enz.
werking van de draaiende deuren, die in 1874 verwijderde.
De reeds meermalen gemaakte opmerking dat het water
De ruimte van die deuren in de spuisluis is daarop
van de Dora 15altea kouder is dan dat van de Po, en
benuttigd voor 8 schuiven, geheel gelijkvormig als bij de stoffen bevatte, die den grond vermagerden, was oorzaak
spuisluis van het Cavour kanaal en na deze wijziging is dat daaromtrent
waarnemingen ingesteld werden, ten einde
de werking aanmerkelijk verbeterd.
de juistheid van dat beweren onder cijfers te brengen.
Tijdens booge waterstanden in de Dora Baltea worden
Die waarnemingen werden reeds godaan tijdens den
al de schuiven van de inlaatsluis gesloten waardoor het aanleg van het Cavour kanaal en bestonden :
water slechts over den stuwdam en door de openingen
l e. in het waarnemen van de temperatuur van de
De verhouding in de lucht
van de spuisluis kan stroomen.
bij de Po en bij de Dora Baltea.
waterhoeveelheden langs deze beide wijzen afgevoerd is
2 C. In het waarnemen van de temperatuur van het
als 34: 5.
water van de Po bij Chivasso en van de Dora Baltea
Aan andere kunstwerken waren langs het hulp Cavour bij Verolingo, en
kanaal nog bruggen en syphons noodig, en wel wat de
3C. in de bepaling van de hoeveelheid en hoedanigheid
<?erste betreft een steenen brug in den weg Dorona bij
van de met die rivieren medegevoerde stoffen.
profil 200.000 in den weg Konca bij profil 170.000 en
Deze met em
groote nauwkeurigheid
voortgezette
WaarneO
o
aan het einde van het kanaal in den weg langs het mingen gaven de overtuiging dat de ongunstige verwachCavour kanaal.
tingen, die van het Dora Baltea water gekoesterd werden,
De bruggen hebben drie openingen met gewelven geallen redelijken grond minsten.
sloten, geheel van steen, zooals die in den weg Dorona
Eindelijk mag hier niet onvermeld blijven, dat het hier
in Fig- 39, plaat VIII is afgebeeld. De loodrechte rechtin het kort beschreven hulpkanaal de toekomst van het
standen en de beide 1 M. dikke pijlers vernauwen wel Cavour kanaal verzekerd heeft.
is waar het doorstroomingsprofil, echter zonder nadoelige
gevolgen. De brug aan het einde van het kanaal dient
Secundaire kanalen van het Cavour kanaal.
behalve voor de gemeenschap langs het Cavour kanaal
Bij het inwerking stellen van het Cavour kanaal, geook nog als sluis om het inloopen van het water in het
voelde
men ook de behoefte om voor de goede verdeeling
Cavour kanaal te regelen. Zooals uit de teekening Fig.
van
het
water daaruit te zorgen en vooral om op eene
40, plaat VIII te zien is, dienen daartoe 20 in de lengte
nuttige aanwending daarvan voor het terrein gedeelte
as der brug aangebrachte schuiven.
Met deze schuiven wordt geheel op dezelfde wijze ge- tusschen de Po en de Sesia bedacht te zijn. Ingenieur
werkt als bij de reeds hiervoor besproken gelijksoortige Noë had de noodige onderzoekingen voor de meest gewerken, slechts met dit verschil dat de ijzeren stangen schikte richting van die aftappingen ingesteld; doch eerst
waaraan de schuiven hangen niet doorboord zijn doch van na vele moeielijkheden was het in 1868 mogelijk om die
tanden zijn voorzien waardoor de schuiven geheel om hoog afleidingen te maken. Tot deze behooren:
:

gehaald kunnen worden zonder dat

een galerij of verdiedaarboven
is.
ping
noodig
Geen van de het hulpkanaal kruisende waterloopen :

Kanaal van Montebello.
l e.

Het kanaal van Montebello, dat in het voorjaar
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van 1868 in werking gesteld werd en eene lengte van
4680 M. met een verval van 0.50 Al. per kilometer
over de eerste 470 AI. lengte heeft, terwijl het overige
gedeelte een verval van 1 AI. per kilometer heeft. Ten
gevolge van de helling van het terrein was het noodig
om elf stortdammen in dat kanaal aan te leggen. Voor
den aanleg van dit kanaal werden ook de waterloopen
A'illata en Sella benuttigd. De bodembreedte van het
kanaal is in het eerste gedeelte 5 AL, de taluds hebben
hellingen van 1 op 1 en do diepte van het kanaal is 1.5 AI.
Tusschen den 2 C en 7 e stortdam is de bodembreedte
4 M. en van daar tot aan het einde 3 Al. met behoud
der overige afmetingen. Door dit secundair kanaal wordt
"

"

het gebied van Borgo-Vercelli, Vercelli en Palestro van
water voorzien.

De prise d'eau van het kanaal uit het Cavour kanaal
bestaat uit eene inlaatsluis met 5 openingen elk van 1 AI.
wijdte in den dag. De openingen worden door schuiven
gesloten, die door middel van schroefstangen naar baren.
en beneden kunnen bewogen worden.
De bediening dezer schuiven geschiedt van af de brug
die tevens tot verzekering der communicatie langs het
Cavour kanaal noodig was. Het water door de sluis
binnengelaten valt niet onmiddellijk in het kanaal van
Montebello; doch komt eerst terecht in een gemetseldbassin van 13.5 AI. breedte en 11 M. lengte. Om de

snelheid van het water te verminderen en den golfslag
die nadeelig op de oevers werkt te breken, is in bet
midden van dat bassin nog een golfbreker in den vorm
van een halven cirkel met een straal van 6.3 Ai. aangebracht, met de bolle zijde naar den stroomgekeerd.
Op dit bassin volgende, heeft het kanaalgedeelte over
8 AI. lengte een geraetselden bodem en bemetselde oevers,
en is aan den linkeroever een met het kanaal correspondeerend bassin aangelegd, dat dient om de hoogte van
den waterspiegel en daaruit het vermogen van het kanaal
te kunnen waarnemen.
Behalve de inlaatsluis waren nog 13 groote kunstwerken
n. m. 10 steenen boogbruggen en 3 groote stortdammen
bij den aanleg van het Montebello kanaal noodig. De
stortdammen in het kanaal werden met loodrechten stortmuur geconstrueerd en toen de aanvankelijk aangebrachte
oeverbekleeding beneden den stortmuur ontoereikend bleek
te zijn, was men genoodzaakt het stortebed door een zware
strenstorting te versterken en de oevers van 10 tot 20
met metselwerk te bekleeden.
Kanaal van Sesiella.
Een tweede secundair kanaal is het kanaal van Sesiella,
dat evenals het kanaal van AJontebello een vermogen van
8 M s per secunde heeft; voor den aanleg ervan waren
behalve de inlaatsluis die met automatisch werkende
schuiven voorzien is, nog een gemetselde doorgang onder
den keerdijk voor de Sesia met de daarbij benoodigde afsluitingsniiddelen, drie bruggen en twee aquaducten, noodig.
.
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Secundair kanaal van Quintino Sella.
Eene voor de riehtige waterverdeeling op 8 Februari
1870 benoemde commissie was na grondig onderzoek tot
het besluit gekomen dat de lioggia Baraga en Busca voor
de bewatering van de terreinstrook tusschen de Sesia
en Agogna te benuttigen was on verder dat de aanleg
van een secundair kanaal noodig was, van een vermogen
van 25 M per secundo om de terreinstreek tusschen de
3.

Agogna en de ïicino te

bevloeien.

Bij de uitvoering van deze afleiding werd zoo snel
gewerkt dat reeds ia het voorjaar van 1872 het Quintino
Sella kanaal geopend kon worden, aldus genaamd naar
den tocnmaligen Minister van Financien, die zich voor
het tot stand komen van die leiding veel moeite had
gegeven. Do prise d'eau van dat kanaal uit hot Cavoup
kanaal is bij Terdoppio en geschiedt de afleiding geheel
op dezelfde wijze als bij de overige kanalen door middel
van inlaatsluizen, waarvan de schuifdeuren door zware
schroefstangen in beweging worden gebracht.
Ofschoon bij de keus der- prise dVau zich geen bezwaren
voordeden, was zulks wel het geval bij do vaststelling
van bet kanaal tracé, want terwijl sommigen het raadzaam
achtten, het kanaal van de stail Novarra verwijderd en
in de nabijheid van de Terdoppio te houden, weuschten
anderen, ten einde het water van liet kanaal behalve voor
de cultures, ook zooveel mogelijk als ba weegkracht te
kunnen gebruiken, de richting van bet kanaal dienovereenkomstig bepaald te zijn.
Aan beiden voorwaarden werd zoover mogelijk voldaan
en zoo kwam bet in Fig. 2 aangegeven kauaaltracé tot
stand.
Het dwarsproöl beeft over de geheele lengte eenc bodembreedte van 10 Ai. met taluds van 1 op 1 en heeft
2.'2 Al. booge oevers.
De grootste waterdiepte is op 1.!) Af. bepaald. liet
debiet is in verband met het verbruik over de eersto 10
kilometer, 30 M s per secunde, in do daaropvolgende 3
kilometer 21 AP., vervolgens 24 AT', voor de volgende
fi K. AI. en eindelijk in het laatste gedeelte tot St. Anna,
alwaar het kanaal zich in twee takken splitst, 2) Al 2 ,
per secunde. Naar die debieten regelt zich ook het verhang van den kanaalboden), dat over het gedeelte van
117(1 Al. lengte gerekend van af het Cavour kanaal
0.60 AI. per kilometer bedraagt en achtereenvolgens over
de bovengenoemde kanaalgedeelten overgaat in 0.5, 0.4
en 0.3 per K. Al.
Deze verhangen zijn ook zeer goed
in overeenstemming met de geaardheid van den grond in
de verschillende kanaalgedeelten, want de eerste 10 kilometer lengte van het kanaal is in kleigrond ontgraven,
terwijl de grondsoort van daaraf voortdurend lo=ser wordt
en eindelijk bij St. Anna de minste samenhang bezit.
De lengte van het kanaal Quintino Sella is van zijn
oorsprong tot bij de verdeeling te St. Anna 23.58 K. Al.,
die van de vertakkingen aldaar 4.G3 voor de rechter-en
5 K. Al. voor de linkervertakking.
.
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deze vertakking van het kanaal Quintino Sella noodig.
Kanaal van Gambolo.
Het biel-bovengenoemde kanaal van Gambolo vormt een
30 K. M. lange voortzetting van rle ovengenoemde vertakking van het kanaal Quintino Sella, en is daarmede
aan de wenschen van de gemeenten van Garlaseo, Gropello, DornOj Zinasco, Carbonaro, Sommo en Torre di
ïorti o:n het water van het Cavour kanaal ook op hun
gebied geleid te zien voldaan, dewijl eene hoeveelheid van
5 M per secunde daartoe beschikbaar gesteld was.
De rechtsche vertakking van het Quintino Sella kanaal
zou volgens ministrieele beschikking van 8 Februari 1870
eindigen bij den weg van Mortara naar Aigevano en
zoude van af dat punt voor rekening van de belanghebbende gemeenten de verdere leiding van het water moeten
geschieden. Dewijl echter die gemeenten het onderling
niet eens konden worden zoo deden zij het verzoek om
door de Cavour kanaal Maatschappij tenen terugbetaling
van de noodio-e uitgaven het geheele kanaal van St. Anna
tot Lomello uit te doen voeren. Zulks was voor die
onderneming zelf van bijzonder gToot voordeel; want
daardoor werd de snellere verdeeling en aanwending van
het IJol J o water verzekerd en de afleiding ervan in de
3.

Agogna mogelijk gemaakt.
liet door de Maatschappij reeds uit te voeren eerste
gedeelte tot aan den weg Mortara-Vigevana kwam in den
zomer van 1872 gereed; de verdere voortzetting ervan
werd met zooveel kracht aangevat dat reeds in Juli 1873
het water voor de geheele verdere lengte tot Lomello, zijnde
een afstand van 1.85 K. Al kon binnengelaten worden.
De bodembreedte van het kanaal is tot aan profil 12.300
5 M., het verval 0.3 M. per kilometer 1 De taluds
evenals die van de linksche vertakking H/g op 1. Van
profil 12.300 tot aan het eindpunt in de bodembreedte
3.8 M. en het verval 0.4 M. per K. M.
Kunstwerken \an eenige beteekenis komen in dat gedeelte niet voor: alleen valt hierbij op te merken dat de
syphonduikers volgens eene nieuwe wijze uit buizen van
beton met cirkel of ellipsvormige doorsnede zijn samengesteld. De dikte dier buizen varieert met de grootte
der openingen, zooals uit onderstaand tafeltje te zien is.
.
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in tijden van watergebrek te kunnen voeden. Veertien
verschillende kunstwerken waren voor den aanleg van

Dewijl de natuurlijke helling van het terrein grooter
is dan het kunstmatige aan het kanaal gegeven verhang,
was men genoodzaakt, over de geheele lengte 20 stortdammen van verschillende hoogte aan te brengen.
Drie van de belangrijkste heeft men in de nabijheid
van het spoorwegstation Novara aangelegd, ten einde de
daardoor geleverde levende kracht (van meer dan 2400
paardekracht) zoowel door die hoofdplaats als door het
spoorweg centrum eene nuttige toepassing zou kunnen
vinden. Ook bij hot ontwerpen der overige stortdammen
was men er op bedacht die zooveel mogelijk in de nabijheid van hoofdwegen aan te leggen ten einde een nuttig
gebruik van de waterkracht mogelijk te maken. Over
de totale kanaallengte kan op deze wijze over eene beweegkracht van ruim 9000 paardekrachten beschikt worden, die de verschillende industriëale inrichtingen en den
landbouw zeer te stade komt.
De stortdammen zijn eensdeels als loodrechte Stortdammen, voor een ander deel als hellende vlakken samengesteld; in beide gevallen heeft de overstorting van het water
pjaats in beneden de stortdammen gemaakte gemetselde
bassins waarin de kracht van het water gebroken wordt.
Beneden die bassins zijn de kanaaloevers over eene lengte
van 20 a 30 M. bemetseld. De hoogte der verschillende
stortdammen varieert tusschen 0.357 M; en 2.773 M.
Het aantal verschillende kunstwerken voor den aanleg
van dit kanaal benoodigd bedraayt 84 stuks, waaronder
meerdere gekoppeld, en naarmate der belangrijkheid, in
baksteen dan wel in gehouwen steen uitgevoerd.
Het secundaire kanaal Quintino Sella eindigt zooals
hierboven gezegd is, bij St. Anna, waar een verdeelwerk
is gebouwd dat het in twee vertakkingen splitst. De
linker vertakking snijdt den weg van Mortara naar Vigcvano en vereenigt zich daarna met het kanaal van Gambolo.
Het verhang van deze liukervertakking bedraagt over
hare volle 5 K. M. lengte 0.4 M. per K. M. en is
daarin slechts op een plaats bij profil 1775 een stortdam
van 1.79 M. hoogte noodig. Over de geheele lengte
wordt hetzelfde dwarsprofil aangetroffen, met 7 AI. bodembreedte taluds van 11/2 op 1 en oevers 2.3 tot 3 M.
hoog, waar de oevers hooger zijn dan 2.3 M. is oen berm
van 1.5 M. langs het kanaal gelaten.
Het vermogen van het kanaal is per secunde op 20 MB
vastgesteld en zoo groot genomen om de beek Terdoppio
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Al dezo syphonduikers zijn op een op ingeheide palen
rustend betonbed aangelegd en bobben zicb uitstekend
gehouden. Behalve 16 van deze syphonduikers vindt
men langs dat kanaal 20 andere kunstwerken.
Kanaal van Malaspine.

Italië.

f let verval van het kanaal bedraagt over de eerste
ÓUO M. van af de inlaatsluis 0.4 M. per kilometer; van
daar tot aan het verdeelpunt 0.3 M. per kilometer.
Het kanaal van Alto heeft over zijn geheele lengte een
verval van 0.25 M. per kilometer, dat van Hasso heeft
afwisselende verhangen en wel van 0.3 M. per kilometer
tusschen de profielen 0 tot 904, van 0.25 M. tusschen
de profielen 904 tot 4122 en van 0.5 M. tusschen de
profillen 4122 tot 5002. De bodembreedte van het hoofdkanaal bedraagt 10 M. over eeno lengte van 300 M.
beneden de inlaatsluis, vermindert dan over de volgende
200 M. tot 8 M., welke breedte behouden blijft tot aan
de verdeelsluis, dat is bij profil 3207.
De kanaaltaluds hebben hellingen van 11/4 op len de

In den loop van het jaar 1873 werd nog de bron van
Custi en het kanaal van Malaspine door de Kanaal maatschappij overgenomen en het daardoor mogelijk gemaakt
om de bewatering ook op de terreinen van Ottobiano,
Ferrera en Zannazzero uit te strekken. De hoofuleiding
voert eene hoeveelheid van 3 MB aan en de goede resultaten op deze wijze verkregen, waren oorzaak, dat ook
nog de bronnen van Aqualunga en Burio benevens het
kanaal van Bea en de bron van Magnaghi gekocht werden. oevers zijn over de geheele lengte van het hoofdkauaal
Met deze bronnen kon men het zak- en afstroomendwater 2 M. hoog boven den kanaalbodem. Het kanaal van
van de hoogere terreingedeelten van ('ibavegna, en Parona Basso heeft eene breedte van 5 M. over eene lengte van
benuttigen, benevens ook dat van het grondgebied van 4129 en van 4 M. over het overige gedeelte. De oevers
Mortara, van waar deze kanalen afkomstig zijn. De zijn 1.5 M. hoog met taluds van 1 op 1. Het kanaal
kanalen werden behoorlijk genormaliseerd en met de van Basso vertoont groote verandering en in bodembreedte
vertakking van het kanaal Quintino Sella in verbinding en zijn die achtereenvolgens 7, 6, 5, 4 en 3 M. voor de
gebracht ten einde in tijden van watergebrek daaruit opvolgende lengten van 1053, 1164, 1896, 2980 M. en
het overige gedeelte. De oevers zijn overal 1.5 M. hoog
water te kunnen ontvangen.
Langs het kanaal Quintino Sella en zijn rechtsche en hebben taluds van 1 op 1.
Met een waterdiepte van 1.42 M. in het Casalekanaal
vertakkingen werden 3 wachterswoningen gebouwd waaris
het vermogen ervan 10 M per secunde, waarvan aan
te
St
De
samenvan een bij de verdeelsluis
Anna.
dezer
het
kanaal van Basso 4 M en aan dat van Alto G M*.
stelling en afmetingen
woningen zijn geheel overwordt
afgegeven.
eenkomstig met die van de langs den in de nabijheid
De werken aan de prise d'eau uit de Po bestaan in
gelegen spoorweg.
hoofdzaak weer uit een stuwdam, die hier in het belang
Kanaal van Casala,
der scheepvaart met eene opening is voorzien, de inlaatTen slotte valt nog een kanaal te vermelden dat door en de spuisluis, en behoeven deze kunstwerken geene
de ondernemers van het Cavour kanaal uitgevoerd moest verdere bespreking, omdat deze in principe geheel met
worden en dat dienen moest voor de bevloeiing van de die van het Cavour kanaal overeenkomen. Langs het
aan den rechter Po-oever gelegen vlakte van Casale.
hoofdkanaal van Casale zijn de volgende kunstwerken
liet
noodijj geweest:
Ofschoon het kanaal van Casale geen zijtak van
Cavour kanaal is, zoo dient het hier toch te worden verl e de steenen boogbrug in den weg naar Ranzone in
meld als gevende eene verdere uitbreiding aan de be- eene scheeve richting van 50°, met eene wijdte van 9 M.;
2 e de eveneens onder een hoek van 9° scheeve brug
vloeiing. Aanvankelijk lag het in de bedoeling een kanaal
van voldoend vermogen aan den linker Po-oever aan te in den weg van St. Anna.
3e de onder een hoek van 24° steenen brug van
leggen en het water daaruit voor zooveel noodig over de
rivier naar de velden op den rechteroever te voeren; I'riveco; en ten 4e de onder een hoek van 45° scheeve
doch men kwam tot de overtuiging dat daaraan nog brug in den weg van Casale naar Allessandria. Bovenmeerdere moeielijkheden verbonden zouden zijn dan aan dien zijn nog 5 kleinere bruggen in uitvoering gekomen.
het maken van een nieuw kanaal met inlaatsluis aan den
Het hoofdkanaal eindigt bij de verdeelsluis voor de
rechteroever. Het daartoestrekkend ontwerp werd in 1872 beide takken het Basso en het Alto kanaal, welk kunstopgemaakt en reeds in 1871 werd het kanaal van Casale werk geheel gelijkvormig met reeds te voren besproken
in werking gesteld voor de zomerbevloeiingen.
sluizen is en uit 6 openingen bestaat.
De prise d'eau uit de Po voor dit kanaal ligt op 2
Voor het Basso kanaal waren 11 verschillende kunstKilometer bovenstrooms van de spoorwegbrug Valenza- werken voor dat van Alto 39 stuks, als: bruggen syphonVercelli. Het kanaal bereikt bij profil 3200 de plaats duikers enz., en zijn 4 wachterswoningen gebouwd, beCasale en verdeelt zich daar in twee armen, het kanaal stemd voor het met den kanaaldienst belaste personeel.
van Basso en dat van Alto waarvan de laatste zijne
Eindelijk verdient van dit kanaal nog vermelding dat
richting hoofdzakelijk naar het zuiden neemt en na een bij den stortdam bij het begin van het Basso kanaal een
loop van 5 kilometer lengte bij den weg della Madonna arbeid van 2000 paardenkrachten ontwikkeld wordt, waardel Tempio eindigt.
van de stad Casale eene nuttige toepassing gemaakt heeft.
.
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Het Cavour kanaal heeft bij aanleg met al zijne verwaarvan hierboven sprake is geweest, eene
uitgaat' van G0.800.000 Lives gevorderd. Bovendien
zijn echter in het belang van dat kanaal alle tusschen de
Dora Baltea, de Po, en de Agogna gelegen kanalen
takkingen

NAAM

2
o

O

4
5
6
7
8
9
a.

I,.

c.
d.

e.

Lengte

secunde.

.

in K. M.

Kanaal van Ivrea

17.400

230.009

Kanaal van Ciyrliano

50.000
15.660

270.568

Kanaal
Kanaal
Rogjria
Kanaal
Vercelli

del Roto..
van Casanova en

5.988

Quinto..

uit

1.102
19.720

1.856

81.070
124.119
34.800

0.850
110.000

73.453
169.723

1.000
1.000

19.500
8.250

Bea

„

„

„

4.000
3.000

Magnaglii

10.000

22.000
19.500
19.500

245.366

1.247.241

Malaspina
Casale.
Totaal

53.400

50.314

Het kanaal Curti
„

70.435

4.065

di Sartirana
van Ospedale Maggiore di

Roggione di Sartirana
Roïrjna Gamarra
Verschillende kleine kanalen
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Hierbij komt Cavour kanaal

AANMERKINGEN.

in M 3 . per

VAN HET KANAAL.

£2

1

hieronder volgt

Vermogen

Cl

31

en waterloopen die gerekend worden eene waarde van
20.300.000 .Lires te vertegenwoordigen, aangekocht geworden en het zal daarom van zeer veel belang zijn, de
volledige verdeelingswijze van het Cavour kanaal in den
gemakkei ijksten vorm tabellarisch aan te geven zooals

Kosten van het Cavour kanaal

I

Italië.

Van de vorenstaande totale waterhoe veelheid van 245.366
per secunde zijn echter 33.3 M met een blijvend
recht bezwaard en blijft daarom aan het bestuur van liet
Cavour kanaal een hoeveelheid van 212 M per seconde
beschikbaar. Deze waterhoeveelheid vormt in verband
met de verschillende verhangen een arbeidsvermogen van
11542 theoretische paaidekrachten waarvan 3062 benuttigd worden.

Afgeleid uit de Dora Baltea; onder de
opgegeven lengte van het kanaal is die
van zijne vertakkingen begrepen,
als boven,
als boven.
Afgeleid uit de beken Elvo en Cervo.
Afgeleid uit de Ccrvo.
Afgeleid uit de Sesia.
Ontstaat uit bronnen.

In de opgegeven lengte is ook begrepen
die van liet hulp Cavour kanaal van het
kanaal van Montebello, Quintino Sella
en vertakkingen.

Met inbegrip van de Roggia Arbogaetta.
Alto en Basso.
„

„

„

„

30 September, de tweede vangt aan op 1 October en
eindigt op den laatsten Februari.
De maand Maart is beschikbaar gehouden voor de
uitvoering der onderhoudswerken van het kanaal. In die
maand worden de kanalen geheel droog gelegd (chömage)
welke omstandigheid de voorjaarsdrooglegging genoemd
wordt, ter onderscheiding van die welke somtijds in den
herfst hoogstens gedurende 8 a 10 dagen noodig blijkt
voor het opmaken der kostenberekeningen van de noodExploitatie van het kanaal.
zakelijke belangrijke herstellingen, die in de voorjaarsdrooglegofini!: ten uitvoer moeten worden gebracht.
Het afgeven van het water voor de bevloeiing en de
Bij de waterverdeeling voor de bevloeiing geldt de bij
de wet vastgestelde Italiaansche module, die eene hoemeting van de afgestane hoeveelheid geschiedt naar plaatveelheid van 100 Liter per secunde voorstelt. Daar de selijke omstandigheden door openingen onder water, vrije
voor het gebruik benoodigde waterhoeveelheid elk jaar uitstrooming door eene opening, dan wel door overstorting.
verschillend is, zoo is ook de duur der tijdelijke overeenDe laatste manier is het meest in toepassing gebracht
komsten, die getroffen worden, slechts voor één jaar geldewijl op die wijze gemakkelijk zelfs eene groote hoeveeldig, en wordt die tijdruimte nog in een zomer- en winter- heid afgegeven kan worden, zonder den waterspiegel in
periode verdeeld. De eerste begint op 1 April en eindigt het kanaal te veel in beweging te brengen.
Ms
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Uit het hiervoren medegedeelde blijkt, dat de geldelijke
opbrengsten van het Cavour kanaal van jaar tot jaar
veranderlijk moeten zijn. Zij hebben nog lang niet hun
maximum bereikt want behalve de zooevengenoemde genootschappen, moesten ook nog aan andere voorname
gebruikers van het bevloeiingswater prijsvermindering
worden toegestaan, opdat de verbetering van de economische toestanden des te spoediger vooruit zouden gaan
en daardoor het algemeen welzijn tot voordeel van den
staat zou gedijen.
Met het einde van 1883 zijnde belangrijkste van deze
tijdelijke prijsverlagingen afgeloopen en zal dientengevolge
de opbrengst van het Cavour kanaal aanzienlijk het cijfer
van 2.600.000 lires overtreffen dat te voren als jaarlijksche inkomsten genoemd is. Het kanaal bestuur heeft
zijn zetel en algemeene directie te Turijn, is onmiddellijk
ondergeschikt aan het Ministerie van Financiën, met onderafdeelingen in de steden Novara, Montara, Casale en
Monferato. Op die plaatsen wordt het beheer uitgeoefend
door den districts Hoofd-Ingenieur aan wien weder de
plaatselijke Ingenieurs of Architecten te Chivasso, Vercelli, Salastro, St. Giorgio, Lomellina en Santinara ondergeschikt zijn.
Voor de bediening der kunstwerken zijn tegenwoordig
82 wachters aangesteld, die naar gelang der behoefte door
tijdelijk personeel versterkt kunnen worden.
De kosten van het beheer en toezicht beloopen jaarlijks
ongeveer 500.000 lires. Het zoude eenige moeite geven
om de tegenwoordig door het Cavour kanaal bevloeide
oppervlakte met juistheid op te geven, want de grootste
hoeveelheid water wordt afgestaan uit gevraagde en vastgestelde aftappingsmonden en laat zich op die wijze de
bewaterde uitgestrektheid in vlakte maat niet afleiden.
Zoo zijn in de laatste jaren gemiddeld 143 M per jaar
op de evengenoemde wijze gebruikt, terwijl met onbeperkte
slechts 500 hectaren bevloeid worden.
b.
60
aftappingsmond
grasveld
of
e.
korenveld 15 lires.
Men zal intusschen de werkelijkheid zeer nabijkomen
wijnbouw
Het bestuur is echter bevoegd, den normalen prijs van door aan te nemen, dat met het Cavour kanaal en zijne
het zomerwater bij bepaalde doorstroomings opening tot vertakkingen een oppervlakte van 120.000 hectaren van
levend water voorzien wordt.
op 1500 lires te verlagen vcor die gemeente of genootschappen die bij het tot stand komen van de secundaire
en tertiaire kanalen uit het Cavour kauaal behulpzaam
•waren geweest.
(Vertaald uit de „Algemeine Bauzeituncf 51 e jahrgang).

De kunstwerkjes voor het afstaan van het water langs
de kanaaloevers zijn in den regel op kosten van de belanghebbenden naar de ontwerpen door het kanaalbestuur
aangegeven in gehouwen steen uitgevoerd. De onderlinge
overeenkemsten zijn aan de goedkeuring van de Kegeering
onderworpen en moet het verzoek om watergebruik de
juiste opgave bevatten van de grootste waterhoeveelheid
die belanghebbenden uit het kanaal wenschen af te tappen
en moeten die verzoeken voor het einde van Januari
voor de zomerbeproeving en voor het einde van Augustus
van elk jaar voor de winterbesproeiing ingediend worden.
Behalve voor bevloeiinü' wordt het water ook als beweegkracht afgestaan en daarbij voor een tijd van ééne maand
5 lires per theoretische paardekracht berekend. Komt
het water na gemaakt gebruik niet weder in de tot de
Maatschappij behoorende kanalen terug, dan wordt bovendien voor die hoeveelheid ook nog het tarief voor de
bevloeiing bij in rekening gebracht.
De kleinste hoeveelheid die wordt afgegeven door eene
bepaalde opening is op 10 liter per secunde gesteld. Op
plaatsen echter waar de bevloeiing met toegemeten water
niet mogelijk is, wordt naarmate van de te bevloeien
oppervlakte toegestaan het water af te leiden uit een
onbeperkte opening; deze wijze is echter minder verkieselijk dan die waarbij het water uit een opening van
vastgestelde afmeting moet stroomen, en verdient de laatstgenoemde wijze bij gebrek aan water in de kanalen altijd
de voorkeur.
De prijs van het water wordt door de Regeering vastgesteld en gold tot einde 1883, daarvoor het navolgende tarief.
Voor de zomerperiode voor één module (100 liter per
secunde) 2300 lires; voor de winterperiode, voor één module (100 liter per secunde) 180 lires voor de bevloeiing
met onbeperkte opening:
a. voor een hectare rijstveld 100 lires.
„
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DE STUWWERKEN IN DE SPREE BIJ CHARLOTTENBURG
in den loop der gekanaliseerde beneden-Spree
DOOR
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188G).

IV bis VI; VII bis IX.

(Hierbij de platen X—XIV).
Het ontwerp voor de kanaliseering der beneden-Spree
waarvan plan en gronddenkbeeld te vinden zijn in een
geschrift van het jaar 1881 met vervolg van den Geh.
Oberbaurath AViebe, is in de jaren 1883 tot '8Ö onder
leiding van ondergeteekende uitgevoerd en mag nu in
alle opzichten als voltooid beschouwd worden.
In het algemeen is de rectificeering en de bevestiging
van dezen waterweg gedeeltelijk door in de Spree uitgebrachte rijswerken op de te breede gedeelten, gedeeltelijk
door het afsnijden van uitspringende oevers geschied, en
overal zijn de aangevallen oevers door wilgenrijslagen
verdedigd.
Het doorstroomingsprofil heeft echter daar waar de
nieuwe bodem kan gerekend worden te liggen slechts 25 m
breedte gekregen d. i. juist zooveel als de scheepvaart
bepaald noodig had. Op verlaging van den hoogwaterstand
is hierbij niet gerekend. Om dezelfde reden is ook slechts
eene coupure, die bij Kuhleben, uitgevoerd, waardoor de
loop van de Spreo ongeveer 1 km wordt bekort.
De breedte van het rivierbed volgens het ontwerp 50 m
ter hoogte van den gemiddelden waterstand, is overal
aangehouden.
Hot baggerwerk geschiedde in aanneming tegen 96 pf
per m'\ terwijl alle rijswerken in daggeld door de directie
werden uitgevoerd, de materialen daarvoor werden echter
door aannemers geleverd. Aan kunstwerken van minder

heteekenis zijn uitgevoerd:
I°. de brng over de coupure bij Ruhleben, een eenvoudige houtconstructie op 8 paaljukken met 2 dooi'vaartopeningen naast elkaar, waarbij onder de rechtsgelegene
tevens het jaagpad loopt.
2°. 12 houten bruggen in het jaagpad van verschillende afmetingen, alle met paaljukken.
Buitendien echter zijn voor het opstuwen van de Spree
l>ij Charlottenburg en voor het passeeren der schepen
aldaar twee groote kunstwerken uitgevoerd, de sluizen
en de stuw, welke, zoowel wegens de daarbij in toopassing
gebrachte nieuwe denkbeelden als ook wegens de bezwaren
aan de uitvoering verbonden, verdienen door vele vakgenooten gekend te worden.

Daarom is beproefd in het onderstaande aan de hand
van teekeningen een gedetailleerde beschrijving van deze
bouwwerken te geven, echter slechts wat de afwijkingen
van reeds bestaande constructies of bijzondere mocielijkheden bij de uitvoering betreft.
De situatie toont aan dat de Spree in haar oude bed,
even beneden de Charlottenburger spoorwegbrug, door een
dam wordt opgestuwd, waardoor de boven waterstand steeds
op -j- 30,40, d. i. de vroegere gemiddelde waterstand,
wordt gehouden. Bij laag water benedendams is dan het
verval 1,23 m.
Ten behoeve van de scheepvaart is naast de stuw een
sluiskanaal gegraven van 340 m lengte en 35,40 m
bodembreedte. Aan bet benedeneinde van dit kanaal
liggen naast elkaar twee sluizen, terwijl voor een derde
reeds het noodige bouwterrein is verkregen.
De taluds van het sluiskanaal zijn, zooals de figuur
aantoont, ter dikte van 1 steen bekleed met klinkers in
cementmortel onder een belling van ]: 1. De voet daarvan wordt verzekerd door een rij damplanken, waarlangs
aan de landzijde een sloof is aangebracht, die ter ondersteuning van het metselwerk loodrecht op het talud is
afgeschuind. Deze goedkoope wijze van oeververdediging
wordt sints ongeveer

10 jaar in het Rejnerunirsbezirk

Potsdam met voordeel, zelfs in sluiskamers, toegepast.
De bodem van het sluiskanaal ligt aan den bovenmond
op + 28,10 m, daalt naar de sluis geleidelijk tot -f- 27,20
de drempelhoogte en stijgt tot aan de spoorwegbrug tot
+ 28,92 m.
a.

Sluisweiiken.

Zooals reeds gezegd is zijn er twee sluizen, een voor
4 Finnowkanaalschepcn, de andere, die nog een tusschensluishoofd heeft, voor 2 Finnowkanaalschepen of voor een
Elbevaartuig van de grootste soort ingericht. De lengte
van de groote sluis bedraagt 87,14 m tusschen de drempelpunten, van de kleine sluis tusschen boven en middenslnishoofd 50,22 m, tusschen boven en bencdensluishoofd
70,99 rri; de dagwijdte der hoofden is in afwijking van de
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stijl wordt gezet, die door schoren in het bovenvlak der
sluismuren wordt gesteund en waartegen dus, nadat de
sluis leeggepompt is, de schotbalken steun vinden. De
plaatijzeren kleppen in de riolen zijn 1,48 m breed en
1,076 hoog, terwijl de as 5 mm onder het midden is aanDe einden hunner afgedraaide assen bewegen
gebracht.
pels in metselwerk zijn uitgevoerd. ledere sluis heeft
rondom eene afheiing van damplanken en bovendien voor in metalen tappannen, die met gietijzeren kussenblokken
rusten in een houten raam, dat ook als aanslag voor de
en achter de hoofden damplankenrijen overdwars.
De inrichting van damwanden en paalfundeering is in klep dient. Deze ramen zijn van dennenhout gemaakt, met
fig. 3 (plaat X) te zien. De lengte der draagpalen is steenschroeven in het metselwerk bevestigd en bovendien
6,7 m, wat bij dezen bouwgrond, die uitsluitend uit goed nog opgesloten door in den bodem aangebrachte houten
hoewel sterk met water doortrokken zand bestond, zeer wiggen. O.n de aansluiting zoo dicht mogelijk te maken,
voldoende geacht werd. De damwanden reiken tot 4,40 is het metselwerk ter plaatse van het houten raam met
een 20 cm dikke cemontlaag bedekt, die blauw geslepen is.
a 4,70 m onder den sloof.
De beweging der kleppen geschiedt met hefboomen
De bovenkant houten vloer ligt tusschen de hoofden
der
en
trekstangen op de wijze, zooals reeds in het tijdschrift
op
+
bemetseling
2G,90
de
bovenkant
26,20,
op
+
de
1878 blz. 373 is beschreven. Een uitzondering
de
Om
jaarg.
27,20 m.
drempel op
(schutkolkvloer),
maakt
is
daaronder
alleen de geleiding van de trekstang in het
hierop
houten vloer meer waterdichtheid te geven
overal een 30 m dikke laag van kalksteengruis ingestampt. boyengedeelte door 2 leistangen, waartusschen zich een
De bovenkant der sluismuren en het gegaliseerde terrein crosshead beweegt fZie fig. 1G tot 20) (plaat XI). Deze
tusschen en naast de sluizen ligt 0,50 ff» boven den hoogst inrichting is gemaakt, omdat men bij de verschillende in
dit Bezirk gemaakte sluizen de ervaring had opgedaan, dat
bekenden waterstand (+ 32,20), dus op -4- 32,70 m.
klinkers
sluismuren
van
uit
de trekstangen in hun boveneind nabij den hefboom, waar
De
zijn geheel gebouwd
ze
van
en
Wildauer
cementvroeger geen geleiding hadden, licht doorbogen, ja zelfs
de fabriek
Ascher in Stuttgart
van
den
grond,
braken, zooals b. v. aan do Öranienburger sluizen i3
mortel; de dikte vermindert naar gelang
n
druk van 1,59 m tot 1,03 m. De tig . 2 en 4 (plaat X) voorgekomen. De sluisdeuren zijn van dennenhout (iedere
geven den platten grond aan ter hoogte van de riolen deur 5,44 m lang), op de bekende' wijze (zie jaarg. 1878
pag. 3G9) beslagen en door het aanbrengen van twee U
met de (to kort geteekende) sluiskamer; een dwarsdoorsnede door de sluiskamer en hoofden met do fundeering;
ijzers met tegenwichten in evenwicht gebracht. In iedere
hieruit
de
ook is
inrichting van het remmingwerk en de deur bevindt zich een klep van 1,50 m lang on 0,405 m
breed, die eveneens door hefboomen bewogen wordt.
houtverbindiugen daarvan zonder verdere uitlegging duiIn afwijking van de vroeger hier gebruikelijke inrichdelijk na te gaan.
Alle hoeken der sluismuren zijn óf met graniet of met tingen bij sluisdeuren is de achterhar slechts gedeeltelijk
Scholwiner ijzerklinkers (cisenklinker) bekleed; de drempels uit hout vervaardigd, n. 1. voor zoover dit ter verkrijging
van een dichte sluiting noodig was. De vroeger tegen
bestaan uit graniet.
den
vullen
der
zooals
de
slagstijl passend gemaakte halfronde achterkant der
Het
en ledigen
sluizen geschiedt,
n
ieder
har
is
nu door hoekstukken van gietstaal vervangen, welke
.
langsdoorsneden fig 1 en 2 (plaat X) aantoonen, bij
het
vierkante deel der har zijn verbonden en den
hoofd door 2 riolen en 2 openingen in de deuren.
aan
De afsluiting dezer openingen geschiedt door kleppen
vorm hebben van dubbel T ijzer met ongelijke flenzen.
die om een horizontale as draaibaar zijn. De riolen zijn Elke achterhar heeft 3 van dergelijke hoekstukken, terwijl
in den dag wijd 1,50 m, hebben een halfcirkelvormige ook de boven en beneden draaipunten daarvan zijn voorafdekking en in den top eene hoogte van 1,80 m tot 2,70 in- zien aantal en sterkte der hoekstukken zijn door bereOm de wrijving van het water bij het in en uitstroomeu kening bepaald. In gesloten stand wordt de waterdruk
in de kanalen te verminderen zijn overal de hoeken aftegen de deur door deze hoekstukken op den siagstijl overgerond Ten einde de noodige herstellingen aan de klep- gebracht. De kleine flens is 10 om breed en is bij de
aansluiting aan den slagstijl volgens den straal daarvan
pen te kunnen aanbrengen zonder het verkeer te stremmen, cl. i. zonder de sluizen zelf te moeten uitpompen, afgerond en ingeslepen. Hierdoor verkrijgt men het voorkunnen de riolen door twee er voor en er in te plaatsen
deel de toch reeds zoo zware afmetingen van den achter
noodschuiven geheel van boven en benedenwater worden har aanzienlijk te kunnen verminderen.
De slagstijlen zijn op de gewone wijze uit granietblokken
afgesloten. Tusschen de sponningen in de riolen en de
sluishoofden zijn iv den bodem houten ribben ingemetseld samengesteld, zouden echter zeer goed door eene bekleeding
om de schuiven en schotbalken zoo dicht mogelijk to laten van gietstaleu platen tegen gewoon metselwerk kunnen
sluiten. Om de laatste bij hunne groote vrij dragende vervangen worden. In fig. 13, 14, 15, 26, 27 (plaat XI)
lengte niet te zwaar te maken, is midden tusschen de is de inrichting dor slagstijlen, van de achterhar en van de
hoofden in den bodem een ijzeren schoen aangebracht, steunijzers, tevens van de boven en beneden draaipunten in
waarin, nadat de schotbalken geplaatst zijn, een verticale verbinding met de steunijzers, op grooter schaal voorgesteld.

die in de schutkolk
het
in- en uitvaren
waardoor
gelijktijdig
9,60 m genomen,
De sluiwordt.
Finnowkanaalsehepen
mogelijk
van twee
hebben
de
sluisin
en
zen rusten op een paalfundeering
de
dremkamers een gewone houten vloer, waarop echter
aan
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Bij de uitvoering werd eerst de bouwput aan de rivierzij
door een kistdam afgesloten om al het werk in den drooge
te kunnen uitvoeren. A'adat daarop de grond zoover was
uitgegraven als de sterk met water doortrokken zandbodem
zonder te sterke verschuiving toeliet, werden de daniwanden om de sluis ingeslagen en daarop deze kuip ontgraven
0,50 m beneden den bovenkant vloer; tevens werden
tot
de damwanden geschoord en de draagpalen ingeslagen.
Het ontgraven van den fundeeringsput begon 10 Juli
1883 en reeds 26 Juli d. a. v. kon met het heien en 25
Januari '84 met het opmetselen der sluismuren begonnen
worden. Ondanks den tusschenliggenden winter werd
het werk zoo krachtig voortgezet, dat reeds den 20™
Augustus 1884 de beide sluizen voor liet verkeer konden
worden opengesteld.
Bij het heiwerk waren 4 stoomlieiën, l kunsthei en 6
trekheiën ingebruik, terwijl voor het drooghouden van defundeeringsput 4 locomobiles met bijbehoorende rotatiepompen waren opgesteld.
Het werk verliep zonder eenigc storing door hooge
waterstanden of wellen, uitgezonderd het volgende. Den
28en Februari 1884 's morgens tusschen 8 en 9 uur
brak de 0.70 m dikke bemetseling boven den boyendrempel
van de groote sluis, door de oppersing van het water.
De groote drempelstcenen waren ongeveer 81 cm omhoog
gekomen en naar boveti omgekanteld, terwijl de geheele
bemetseling bol stond en in de voegen gescheurd was.
Het metselwerk was versch en de rollaag tot afdekking
daarvan eerst den vorigen dag aangebracht. De di-empelsteenen en liet metselwerk moesten natuurlijk opgebroken worden, waarbij het bleek, dat de vloerde sloven
en palen geheel onbeschadigd waren; het water was klaarblijkelijk door de vloernaden onder het metselwerk gedrongen en had dit opgebroken. Er werd nu in den
vloer een gat van ongeveer 20 cm in het vierkant gebakt
en daardoor een houten koker door de laag kalksteengruis
heen tot op het drijfzand geslagen. Op ongeveer 1 m
boven den drempel werd nu liet water afgevoerd en zoo
de druk op het metselwerk weggenomen, ten minste
onschadelijk gemaakt. Nadat de bemetseling hersteld was
bleef de buis nog bijna 6 weken staan, waarbij echter het
afsti'oomende water voortdurend verminderde en eindelijk
geheel ophield. Daarna werd de buis verwijderd en het
gat met beton gedicht. Toen bleek bet dat het water
een anderen weg had gevonden en wel door een spleet
van den buitensten damwand heen naar het kanaal en
dat dientengevolge elk gevaar voor het kunstwerk geweken
was. De drempel vertoonde ook sints dien tijd geen
enkel gebrek.
De pnturaving, de levering van alle materialen voor
metselwerk, timmer- en ijzerwerk evenals het vervaardigen
der sluisdeuren zijn publiek aanbesteed, het drooghouden
van den bouwput en het heiwerk zijn door de Directie
op daggeld uitgevoerd. De totale kosten der sluis werken
hebben, behalve de kosten voor aankoop van terrein,
421000 Mark bedragen.
±
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Bij het gebruik-der sluizen bleek bij 0.62 m niveauverschil de duur van het schutten te zijn:
I°. bij de groote sluis rechts, voor 4 vaartuigen van
af het binnenkomen van den voorsteven van het eerste
vaartuig in het bovensluishoofd tot het uitvaren van den
achtersteven van het laatste schip uit het beneden sluishoofd 18 minuten.
2°. bij de kleine sluis links voor 2 vaartuigen 68/4 minuut.
3°. bij dezelfde voor een groot Elbevaartuig 10 minuten.
De besparing in tijd bij deze sluizen vergeleken bij de
anderen in hetzelfde Bezirk is eenvoudig het gevolg van
het verwijden der sluishoofden tot de breedte van de
sluiskamer, waardoor het gelijktijdig in en uitvaren van
twee schepen mogelijk wordt.
b.

Dr.

stuw.

Bij den bouw der stuw was als eisch vooropgesteld,
dat elk oogenblik het volle profil, noodig voor liet maximum debiet der Spree, verkregen kon worden. Hierbij
mag dan het water niet boven -I- 31,77 stijgen, wanneer
eens, door ontgraving van het volle profil in het beneden
water tot Spandau, voldoende capaciteit is verkregen.
Dientengevolge heeft de stuw eene totale wijdte van
50 tn gekregen en is do kruin op -f- 27,60, d. i. ter hoogte
van den bodem van het benedcnvak der Spree, gelegd.
Het kunstwerk bestaat uit metselwerk van klinkers in
cementspecie met hardsteenbckleeding, rustende op eene
betonfundeering, die rondom door een damwand teven
ontgronding beschermd is.

Met hetzelfde doel is de rivierbodem tot 8 m boven
en 50 m beneden de damwanden over de volle breedte
met door graniet belaste zinkstokken beschermd, waarop,
zoover de damplankenrij van de oeverbekleeding i'eikt, nog
rijswerken volgens het talud zijn aangebracht.
Vier stroompj'lers verdeelen de stuw in vijf openingen,
waarvan de vier op den linkeroever gelegen 10 m opening bebben en met schuiven gesloten zijn, terwijl de
vijfde opening op den rechteroever door een trommelklep
is gesloten. Zoowel de schuif- als ook de trommelklepinrichting zijn gebouwd naar het voorbeeld van de stuw
in de Küddow bij ïarnowke in West-Pr nissen, vroeger
in een afzonderlijke brochure beschreven; echter heeft
de trommel hier niet zooals daar 5.20 m maar 10 m
breedte en is eene eenvoudiger en meer doelmatige inrichting gemaakt voor het op en neer bewegen der klep.
Bij de schuiven is om de beweging gemakkelijk te
maken het kussenblok met kogels van Weikuin in toepassing gebracht. Daar wij de inrichting te Tarnowke
als bekend veronderstellen (1) zullen hier slechts de afwijkingen van de constructie aldaar nader worden toegelicht.
Ie.

De

trommelklep.

Om bij hoog water in de stuw evenals in de vrije
rivier het geheele dwarsprofil te kunnen benutten is de
Zie ook Centrelblatt der Bauverwaltung 1882

j>ng.

.'I4G.
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bovenkant van de dekplaat des trommels ter hoogte van
den rivierbodem d. i. op -f- 27,(30 gelegd; het midden
van de as ligt dientengevolge op + 27,44; de bovenkant
van de bovenklep op -f- 30,40; de onderkant van de
benedenklep op + 24,10 m. Elf smeedijzeren armen
geven aan het plaatijzer van de 10 m lange klep de
noodige stijfheid. Platte grond en doorsnede maken de
uiterst moeielijke fundeering vau de trommelstuw duidelijk.
Tusschen damwanden van 0,20 m dikte, waarvan de
onderkant tot -f- 18,40 reikt, alzoo 9,20 m onder den
rivierbodem, is de grond tot + 22,38 ontgraven en daarin
een betonlaag gestort tot -f- 23,89.
Hierop is de eigenlijke trommel opgemetseld in klinkers
met cementspecie. De binnenkant is geheel volgens een
cirkelboog met. een rollaag afgedekt, en de geheele voorkamer, d. i. die ruimte waarin zich de benedenklep beweegt, is met een 4 cm dikke laag blauw gepolijste cement
bedekt. In het laagste punt van het metselwerk dient
een kleine geul, waarvan de onderkant 0,13 m dieper dan
de cementlaag ligt, om het vuil op te nemen. Deze
goot staat door een aan het metselwerk aangepast uitgehold granietblok met hot spoelkanaal naar het benedenwater in verbinding, zooals de langsdoorsnede fit;. 1 en 11
(platen XII en XIII) en de op grooter schaal geteekende
fig. 15 (plaat XIII) aantoonen. De steunpunten der
klepassen rusten op een smeedijzeren ligger, die zooals
fig. 10 aangeeft door een schuine uit 4 hoek ijzers bestaande stijl in het midden van de achterkamer is ondersteund, ten einde met kleinere afmetingen te kunnen
volstaan. Do trommel is van boven gesloten door 12
mm dikke ijzeren platen, die aan de eene zijde op een
ingemetseld U ijzer rusten en aan den anderen kant in
inkervingen grijpen van de kussenblokken voor de draaiarmen van de klep. In de voorkamer zijn deze dekplaten bovendien nog door twee dubbel T ijzers ondersteund.

Voor en achterkamer hebben ieder een mangat, waarin
een ladder kan gehangen worden om toegang tot do kamers te verkrijgen. De kleine assen zijn Bern zwaar,
de openingen om ze uit den naaf te nemen zijn in de
achterkamer achter de benedenklep gelegen.
Om te voorkomen dat het plaatijzer van de klep bij
het neerleggen wordt beschadigd, wanneer, zooals reeds is
voorgekomen, steenen of andere voorwerpen zich op de
dekplaat van de achterkamer hebben neergezet, is aan de
achterzijde der draaiarmen een doorgaande houten regel
aangeschroefd, die de klep in liggenden stand op voldoenden afstand van de dekplaat der kamer verwijderd houdt.
De afmetingen voor de verschillende Ijzerwerken, alsmede
de afstand der armen onderling, zijn door berekening

bepaald.
Voor het uitnemen van enkele armen bij mogelijke
reparatie, waarbij dan iedere as afzonderlijk uit den naaf
moet geslagen worden wat licht tot scheuren aanleiding
geeft, is een kleine inrichting uitgedacht om de assen uit
den naaf te drukken, welke in fig. 10 en in fig. 11 is

voorgesteld.

In een huls, die bij het inzetten in een naaf met haren
daartegen steunt, bevindt zich een schroef, welke met
een inrichting als bij een ratelboor voor en achterwaarts
kan bewogen worden. Zet men nu zulk een toestelletje
in den naaf, na eerst de spie van het asje dat men wil
uitnemen losgeslagen te hebben en draait men nu de
schroef uit, zoo moet het asje uit den naaf gedrukt worden, zonder dat zicli schokken als bij het uitslaan met
hamers voordoen. De waterdichte sluiting der benedenklep langs de wanden geschiedt met leer, dat met houten
randen tegen het plaatijzer der klep is geschroefd. Om
de kleine veranderingen in de lengte, die door temperatuurverschillen in de hoofdliggers en de kleparmen kunnen ontstaan, voor het metselwerk onschadelijk te maken,
is in de steunpunten aan de achterzijde een speelruimte
van 1 cm tusschen liggereind en muurwerk gelaten. De
draagplaten van den hoofdligger en van de schuine stijl
liggen op bewerkte granietblokken, terwijl die voor de
hulpliggers eenvoudig in het metselwerk zijn ingelaten.
De U ijzers voor het bevestigen der dekplaten van den
trommel zijn door ankers verzekerd tegen opheffing door
waterdruk van onderen bij het leegpompen van den stuw.
liet spoelkanaal, een 40 cm wijde gietijzeren buis, ligt in
den eersten stroompijler aan den rechterkant en wordt
met een smoorklep gesloten, die van-boven van den pijler
af bewogen kan worden. De monding der buis ligt op
-\28,02, dus 1,15 m onder laagwater benedendams.
De buis zelf is in den pijler ingemetseld alleen het korte
gedeelte waarin zich de smoorklep bevindt kan van boven
door een koker in den pijler bereikt worden en bij herstellingen worden los gemaakt. In dezen koker bevindt
zich ook de kruk voor de beweging van de klep. De
bewegingsinrichtingen met alle toe en afvoerkanalen zijn
in het rechterlandhoofd geborgen, hetwelk daarom den
vorm heeft verkregen als in de situatie is aangegeven.
In dit landhoofd liggen naast of onder elkander de 4
riolen, die, van boyenwater, benedenwater, voor- en achter
kamer komende, uitloopen in een in het landhoofd aangebrachten koker van 2,02 m vierkant. De kanalen heliben alle een minimum profil van 0,4 m-, hetwelk zich
echter in krommingen en aan de. mondingen verwijdt om
de samentrekking der waterstralen op die plaatsen zooveel
mogelijk te compenseeren. Die gedeelten der riolen, welke
door hunne ligging en vorm het toelieten, zijn in metselwerk van klinkers opgetrokken en overwelfd; in de
overige deelen zijn gietijzeren kokers ingemetseld. De
mondini'in in de voor- en achter kamer en in den verticalen koker in het landhoofd zijn eveneens van gietijzer.
De fig n 13 en 14 geven nauwkeurig de inrichting daarvan evenals van de kanalen zelve aan. Tusschen de
vier buismonden in den koker is een vierwegskraan van
1,25 m drameter en 1,0 m breedte geplaatst, die in een
gietijzeren met schroefbouten in elkaar gezet huis om
eene horizontale as kan draaien. Deze kraan geeft door
zijn S vorm in den met dikke lijnen aangegeven stand
in fig. 13 tegelijkertijd gemeenschap van boyenwater met
voet

;

.
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van benedenwater met achterkamer en
daardoor het oprichten der klep, terwijl in

voorkamer en

veroorzaakt

den gestippeld geteekenden stand bovenvvater met achterkamer en benedenwater met voorkamer in verbinding staat
en dus de klep neergelegd wordt. Door een enkele beweging van de kraan voor of achterwaarts kan dus de
klep opgericht of neergelegd worden. Het gietijzeren
buis waarin zich de vierwegskraan beweegt is van binnen
afgedraaid, evenals de holle plaatijzeren kraan zelf. Tusschen kraan en huis is een speelruimte van 5 mm, zoodat
geen wrijving kan voorkomen. Waterdichte sluiting in
de beide eindstanden der kraan wordt verkregen dooreen
aanslag tegen houten randen langs de ronding van het
huis en tegen met leer voorziene hoekijzers langs de zijwanden. Om te verhinderen dat de houten lijsten worden
weggedrukt, zijn ze met plaatijzeren banden vastgezet
zooals op fig. 13 te zien is.
De as van deze kraan rust in metalen bussen en steekt
aan de landzijde buiten het kraanhuis uit ter verbinding
aan de hefboomstang, die door een op den pijler aangebracbten hefboom op en neer wordt bewogen. De inrichting van stang en hefboom, welke in eiken stand
kunnen vastgezet worden, blijkt uit fig. 12 en 13. Hieruit is ook te zien, dat bij een stand van de kraan ongeveer
midden tusschen de twee geteekende alle vier kanalen
van elkaar zijn afgescheiden en dus de klep moet blijven
staan, zooals zij stond, toen de kraan in dien stand gebracht
■werd. Werkelijk is deze proef meermalen bij de in werking zijnde stuw genomen en steeds gelukt.
Om het uitnemen van het geheele kraanhuis mogelijk
te maken hebben de buizen die op zij daaraan aansluiten
scheef geplaatste flenzen. Bij voorkomende stoornis in den
gang van zaken en daardoor noodig wordende herstellingen
moet dientengevolge op de volgende wijze worden gehandeld. De mondingen der kanalen naar het boven- en
benedenwater worden door noodschuiven, waarvoor spanningen in het metselwerk zijn aangebracht, gesloten; vervolgens wordt de buis, die het boyenwater naar de trommel
in den koker voert, losgeschroefd en uitgenomen, daarna
worden de verbindingen met de buizen naar voor- en
achterkamer en naar het benedenwater losgeschroefd en
de hefboomstangen afgenomen.
Daarop kan de vierwegskraan met het huis uit den
koker naar boven geheschen en hersteld worden. Door
de verhouding der hefboomsarmen kan de bediening
door een man zonder eenige moeite geschieden. Deze
soort van inrichting voor de klepbeweging is voor het
eerst bij deze stuw toegepast. In de beide pijlers, die de
trommelklep insluiten, zijn ingevolge de ondervinding bij
Tarnowke opgedaan, luchtkokers van 0,12 m aangebracht,

die onder dekplaten uitmonden, ten einde de lucht, die
tusschen de trommelklep in het overblijvende water bij
het neerleggen wordt samengedrukt, af te voeren. Deze
lucht wordt door 3 op verschillende hoogte aangebrachte
draineerbuizen van 0,10 m diameter in den luchtkoker
gevoerd.
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stuw met schuiven.

Ook bij de stuw met schuiven bestaat de fundeering
uit beton tusschen damplankeh, echter was bier een diepte
van 4,57 m onder den kruin der stuw voldoende. De
betonlaag 1,20 m dik heeft een 0,35 m dikke bemetseling
van klinkers, waarvan de bovenste laag een rollaag is.
Ter plaatse waar de schuiven op den bodem rusten en
tusschen de schotbalksj)onningen zijn houten ribben gelegd
om betere sluiting te verkrijgen. De dikte der 3 middenpijlers bedraagt 1,29 m, en de trommelklep 1,94 m. De
platte grond is de, voor stroompijlers algemeen gebruikelijke rechthoek, bovenstrooms door een spitsboog, benedenstrooms door een halven cirkel gesloten. Het landhoofd heeft naar gelang van den gronddruk eene dikte
die van 2,59 tot 1,03 m vermindert. Fig. 5 geeft de
fundeering alsmede een aanzicht van het landhoofd aan,
waaruit de inrichting van de sponningen voor de schotbalken en voor de schuiven te zien is; alle pijlers zijn
in klinkers en cement specie uitgevoerd, gedeeltelijk met
graniet bekleed en ook daarmede afgedekt. leder der
vier openingen van de groote stuw heeft 5 schuiven rustende tegen geslagen ijzeren stijlen, die met schroeven
zijn bevestigd in gegoten ijzeren schoenen, welke in den
vloer der stuw zijn ingelaten. Deze bestaan uit een
dubbel T ijzer waarop bovenstrooms een T ijzer dat de
sponning voor de schuif moet vormen is vastgeklonken.
Fig. 19 en fig. 20 (plaat XIV) geven platte grond en
doorsnede van den voetplaat en van den stijl. De stijlen
zijn van boven door dwarsliggers van U ijzer bevestigd
aan den bovenstroomschen hoofdligger, die als plaatijzeren
ligger met hoekijzer en versterkingsplaten is geconstrueerd.
De horizontale verbinding tusschen de enkele dwarsliggers
bestaat uit overkruis gelegde bandijzers. Op de dwarsliggers zijn als benedenstrootnsche hingsdrager 2 U ijzers
vastgebout. Deze liggen zoover uit elkaar dat zich daar
tusschen de schroefstang voor de schuif kan bewegen;
onderling zijn ze door platen en hoekijzers verbonden.
De afstand van het midden van den dubbel T ligger tot
het midden van de twee U liggers bedraagt 1.36 m.
Het midden der IT ijzers is weer van het midden van den
dubbel T ijzeren stijl 0,28 m verwijderd.
Deze inrichting heeft het niet geringe voordeel dat men
voor het verven bij al het ijzerwerk goed bij kan en dat
ook de afzonderlijke stijlen gemakkelijk uitgenomen kunnen worden.
Over de dwarsliggers zijn tusschen de
langsliggers houten ribben gelegd, welke met planken
belegd, een doorgaande brug voor voetgangers over de
geheele stuw vormen. Aan weerszijden zijn ijzeren leuningen aangebracht. Bovendien loopt over de brug over
de geheele stuw een verzonken spoor waarvan de koprail ter hoogte van het brugdek ligt. Hierop loopt een
kleine lier voor liet opslaan der schuiven. Dit opslaan
was noodig omdat de schuiven moesten reiken van den
vloer der stuw tot aan den vereischten waterstand bovenstrooms dus 2,80 m hoog moesten worden. Wilde men
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deze schuiven geheel tot beven hoogwater ophalen
o,n
het noodige profil voor den afvoer bij hoogwater te
verkrijgen, dan zou dit een aanzienlijk grootere hoogte
der pijlers en daardoor meer kosten veroorzaakt hebben.
Men heeft het daarom zoo ingei'icht dat de onderkant
schuif met de schroefstang slechts tot 2,99 m boven den
vloer wordt opgeheschen dus tot -f- 30,59. Is de schuif
in dezen stand dan wordt met bovengenoemde lier de
schuif naar voren opgeslagen en met een eenvoudige haak
en ring aan het brugdek opgehangen. Doordat de schuif
uit twee deelen bestaat die door een scharnier verbonden
zijn wordt het bij het opslaan mogelijk dat de schuif niet
buiten de loopbrug uitsteekt. Ka het ophijschen komt
de schuif in den in fig. 19 met stippellijnen aangegeven
stand en hangt dus boven den hoogsten waterstand van
-}- 33,20.
Om dit opslaan ook mogelijk te maken voor
de schuiven, die aan de pijlers aansluiten, zijn in het metselwerk de op fig. 19 aangegeven uitsparingen gemaakt
ter diepte van 7,5 cm.
De fig". 17, 18 en 19 toonen aan hoe de schuiven
bestaande uit vurenhouten ribben door ijzeren veeren
verbonden, met de aangeschroefde glijhouten en hun overige ijzerwerken en bewegingsinrichtingen zijn gemaakt.
Om de wrijving te verminderen die bij grooten waterdruk veel
te veel krachtsinspanning voor het opdraaien der schuiven
zou vorderen, is de glijdende wrijving van de moer, welke
door een stel kamraderen bewogen wordt en zoo de
schroefstang ophaalt of neerdrukt, door het aanbrengen
nu

van een kogelondersteuning volgens Weikum in rollende
•wrijving omgezet. De fign 21 tot 26 geven deze inrichting in platten grond en doorsneden, het zal daarom voldoende zijn ter verklaring slechts het volgende te zegoen.
De in een conisch rad bevestigde moer van tombak waardoor de schroefstang wordt bewogen, heeft aan haar benedengedeelte een rand met een uitholling boven en onder.
In het benedendeel van de gietijzeren kast ligt een gietstalen ring die van boven eveneens is uitgehold zoodat
de daarop rondloopende geelkoperen kogels altijd slechts
één raakpunt daarmede gemeen hebben. Deze zes kogels
van 3,5 cm middellijn welke op die gietstalen ring loopen
zijn door een smeedijzeren ring (fig. 23 en 25) die bij de
beweging door de kogels wordt meegenomen, van elkaar
gescheiden zoodat ze niet tegen elkaar kunnen schuiven.
Op dezelfde wijze rust boven op de kogels de moer,
hangt er dus eigenlijk op. Het is duidelijk dat door deze
inrichting bij het. ophalen der schuiven, waarbij dus de
moer naar beneden gedrukt wordt, daardoor, dat deze
slechts op rollende kogels rust een groote vermindering
van de wrijving plaats vindt. Hetzelfde voordeel wordt
bij het neerlaten der schuiven door de bovenliggende 6
kogels met ring verkregen. Daar in dit geval de weerstanden echter veel geringer zijn hebben deze kogels
slechts 2,5 cm- middellijn en loopen ze op gietijzer. De
bepaling van de grootte der kogels en de keus van het
materiaal voor kogels en r.>lvlakken is door den uitvinder
den heer Weikum zelf geschied.
.

bij

Charlottenburg.

Opdat onder allo omstandigheden ook bij liet begin
der beweging één man voor de bediening voldoende zij,
is het mogelijk, zooals fig. 24, aangeeft bij hoogen druk
de kruk direct en bij geringen druk met een versnellende
overbrenging op de conische wielen te laten werken. De
uitsla< r heeft aangetoond dat de berekeningen geheel juist
waren, altijd konden de schuiven zonder moeite door één
man worden bewogen.
C.

Brug

over

de

trommei.klep.

Terwijl de langsliggers over de schuivenstuw tegelijkertijd de voor de behandeling der stuw noodige loopbrug
vormen, moest om deze met het eiland te verbinden over
de opening der trommelklep een afzonderlijke brug worden gebouwd.
Hierbij was de voorwaarde gesteld dat de breedste
Elbeschepen ook bij het hoogste water vrij door de opening
konden varen. Om nu zooveel mogelijk aan ijzer en
metselwerk te besparen, werd, zooals uit fig. 8 en '.I te
zien is, een kleine smeedijzeren boogbrug van 11,55 m
opening gebouwd met een dek van asphaltbeton op gegolfd
ijzer. De vorm van de hoofdliggers is voor den onderrand
een korf boog uit 3 bogen van 24,13 en 23,3 m straal.
Boven- en onderrand die 1,10 m van elkaar liggen zijn
door verticalen en diagonalen met elkaar verbonden. De
drie middenvakken hebben gekruiste diagonalen. De
middenverticalen bestaan uit eenvoudige L ijzers; de 10
naar de einden liggende verticalen bestaan ieder uit twee
L ijzers. In de 8 eindvakken bestaan de diagonalen uit
twee, in de overige vakken uit slechts één bandijzer. De
aansluiting aan de randen geschiedt door boekplaten. In
1(5 vakken bestaat de onderrand uit een L ijzer en een
U ijzer, in de drie middenvakken uit twee U ijzers, de
bovenrand heeft overal het eerstgenoemde kleinere profil.
De dwarsliggers bestaan uit U ijzers, buiten de hoofdliggers verlengd en daartegen door L ijzers geschoord.
Het benedenste sterk gebogen deel van den korf boog is
van boven trapswijze door asphaltbeton bedekt, die op
zijde dc?or plaatijzer is ingesloten en van boven met aantreden van eikenhout is voorzien. Het middengedeelte
heeft op het gegolfd ijzer alleen een laag asphaltbeton
volgens denzelfden boog als de onderrand van de brug
afgewerkt. Tot bescherming van de asphalt tegen zonnewarmte is er overheen een 2,5 cm dikke laag épureé
aangebracht op dezelfde wijze zijn de stootborden der
trappen bedekt.
De hoofdliggers der brug eindigen in twee steenen
pilaren die met zandsteen zijn afgedekt en als bekroning
ieder een gietijzeren kolom met signaalschijf (leuchtscheibe)
dragen. De verbinding met de brug over de schuivenstuw en ook met het eiland geschiedt door trappen, de
eerste is een eenvoudige trap met ijzeren wangen en houten treden, de laatste bestaat uit twee ijzeren hoofdliggers
door gegolfd ijzer verbonden, met asphalt bedekt en van
'eikenhouten treden voorzien, beide hebben ijzeren leuningen,
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voor de brug zelf vormen de hoofdliggers de leuningen.
De maten van de verschillende ijzerwerken zijn in de
teekenino-en ingeschreven, wegens de eenvoudigheid van
de inrichting is het onnoodig de berekening ervan hier
•weer te geven.
Uitvoering

van

iikt werk.

De bouw van do stuw, waarbij de eisch was het werk
in den kortst mogelijken tijd uit te voeren en daarbij
•waterdicht metselwerk te leveren in een rivierbed bij
ongeveer 8 m waterdruk, had op de volgende wijze plaats.
Daar eene verlegging van de Spree gedurende de bouwperiode door de omstandigheden geheel onmogelijk was
en het ook niet raadzaam scheen, gedurende dezen tijd
liet nieuwe kanaal en de sluizen voor den geheelen waterafvoer te gebruiken, moest het kunstwerk in twee gedeelten worden uitgevoerd, om altijd eene helft van het
bed der Spree voor den waterafvoer open te houden.
Op den rechteroever werd het werk den l en Juli 1884
aangevangen met de trommelklepstuw en eene opening
van de stuw met schuiven. Eerst werd bovenstrooms
een dam geslagen, bestaande uit een buitenwand van damplanken en op 2 m afstand een binnenwand van palen
met schoeiingsplanken. Hierdoor was de fundeeringsput
beschermd tegen liet binneudrijven van bezinksel uit de
Spree. Met een stootnbaggermolen werd nu de bouwput
zoo diep als de emmers konden reiken, uitgebaggerd en
daarna benedenstrooms een dergelijke dam als bovenstrooms
geslagen en eindelijk de bouwput naar de rivierzijde in
den vorm van een halven achthoek op dezelfde wijze

Nu weid ook de eigenlijke fundeeringskuip
met twee stoom- en twee trekheien ingeslagen en ten slotte,
nadat de damwanden der kuip tegen elkaar en de kistdam tegen de kuip was geschoord met een verticalen bnggermolen het zand uit de eigenlijke betonkuip tot de
vereischte diepte uitgebaggerd. De maximum opvoerhoogte van dezen molen bedroeg hoogstens 8 m. Op
deze wijze gereed gemaakt werd de kuip gevuld met beton,
bestaande uit klein geslagen graniet, zeer scherp metselzand
op de bouwplaats gevonden en Wildauer cement in een
verhouding van 1 vat cement, 0,45 m* zand, 0,19 m s
steenen. De beton werd met bakken gestort voor de
trommelstuw 1,50 m en de andere opening 1,20 m dik.
Te dien einde was over de bouwput tusschen de betonkuip en den kistdam op -\- 2 J1 ,10 m hoogte een steiger
gebouwd en op de wanden der kuip waren rails gelegd
waarop zich de loopwagen met de stortbakken evenwijdig
aan en loodrecht op de kuip kouden bewegen. Er werd
in twee lagen gestort met afzonderlijke bakken en wel
zoo dat deze kort na elkaar geplaatst werden en dus
met zekerheid er op gerekend kon worden dat de twee
lagen tegelijk verhardden. Nadat de beton 10 volle weken
had gelegen en uit verschillende onderzoekingen de voldoende vastheid van den beton was gebleken, word met
het leegpompen der put begonnen. Drie locomobiles
gesloten.
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waren hierbij in gebruik terwijl twee anderen altijd geheel

gereed stonden. Twee dezer machines moesten den waterspiegel tusschen kistdam en betonkuip op -)- 26,50 m
houden, terwijl de derde locomobiel, waarvan de pompbuis
in den bovenst.roomsehen vleugel van het landlioofd was
gelegd, den waterspiegel in de betonkuip tot beneden
den bovenkant beton had te pompen. Tot dit hulpmiddel, om de pompbak in den landhoofdvleugel te leggen
moest men overgaan, omdat ter besparing van kosten de
damwand aan het metselwerk aansluitend was gemaakt
en een afzonderlijk pompreservoir niet in de begrooting
was opgenomen. Om zeker te zijn dat de beton door den
zeer grooten waterdruk niet omhoog geperst zou worden
werd, vóór met het pompen werd begonnen eene belasting
van 60,000 klinkers in de fundeeringsput neergelaten,
kruisvormig daarin verdeeld en nadat het water tot iets
boven den beton was gedaald zooveel mogelijk in regelmatige hoopen langs de hartlijnen der fundeering opgestapeld, tegelijkertijd echter op de open plaatsen slib en
losse steenen van de beton verwijderd en het ommetselen van
de muren begonnen. Om dit werk geheel van het weer
onafhankelijk te maken, was over den geheelen put een
gesloten loods gebouwd die verwarmd werd en met gasetherlampen verlicht kon worden. Door buizen werd van de
locomobiles uit, warm water aangevoerd, zoowel om de
klinkers te ontdooien als voor de bereiding van den mortel.
De damwand bleek overal geheel dicht, ook was de beton
zonder wellen, het doorzweeten, waarschijnlijk tengevolge
van de geringe dikte was echter zoo aanzienlijk, dat voor
het afvoeren van dit zweetwater afzonderlijk gezorgd moest
worden. De damwand was zoo geplaatst dat het metselwerk
met den buitenkant gemiddel 0,20 m daarvan verwijderd
bleef. Het metselen geschiedde nu met gebruikmaking
van de vroege.)- in den put neergelaten klinkers van binnen
naar buiten met uitsparing van kleine kanaaltjes van 1
tot 7 cm wijd welke naar de achterste sleuf langs den
damwand voerden en zoo aan het water gelegenheid gaven
naar den pompbak te loopen.
Hoewel liet ondanks deze
voorzichtigheidsmaatregelen herhaaldelijk voorkwam dat
de voegen van enkele lagen werden uitgespoeld en vernieuwd moesten worden gelukte het eindelijk toch deze
buitenmuren waterdicht op te trekken. Vervolgens werd
de afgesloten binnenruimte met handpompen leeggemalen
en mot de overmetseling volgens fig. 6 aangevangen.
Wegens de steeds afnemende dikte van het metselwerk
waren hier nog meer hulp middelen noodig om waterdichtheid te verkrijgen. Op sommige punten gelukte het,
het opkomende water naar een kleinen koker te leiden
die door het opzetten van drameer- en aarden buizen in
het metselwerk was gevormd en van waar het dan door
een als hevel dienende elastieke buis naar de handpompen
afliep. Deze inrichting moest zoolang in dienst blijven
totdat het den koker insluitende metselwerk zoover veihard
was dat uitspoeling der voegen niet meer te vreezen was.
Niettegenstaande dit alles moest echter menig stuk metselwerk telkens en telkens vernieuwd worden eer een
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waterdichte sluiting boven op den beton verkregen was,
een tijd van werkelijk groote moeiten en zorgen. Daarbij
kwam nog in dien tijd het wassen van het water in de
Spree tot op -f- 30.35 tegen ongeveer + 30 bij het
begin van het binnenwerk. De sterke stroom langs de
buitenzijde van den kistdam vooral aan den naar den
linkeroever gekeerden kant, had ondanks het openen van
de deuren der kleine sluis, waardoor het water ook nog
over dat profil beschikte, niet onaanzienlijke verdiepingen
van het rivierbed veroorzaakt, ter verdediging waarvan
meer dan 500 zandzakken werden gestort. Ook begon
de grond tusschen kistdam en betonkuip tengevolge van
den hooo-en waterdruk en van het los maken door het
pompen te schuiven en daardoor aan den kistdam den
steun te onttrekken dien het vroeger door zijn talud had
verleend. Fa- moest daarom achter den kistdam een tweede
kleinere dam gelegd worden ongeveer 1,0 m boven den
buitensten i'undeeringsput dus op -f- 27,50 m en eveneens
uit palen, schoeiingsplanken en grondaanvulling bestaande.
Bij het laagste deel van de trommel bemetseling moest
wegens de geringe dikte van het metselwerk van slechts
0,30 m nog voorzichtiger worden gehandeld. Nadat
de onderste vertanding van de achterkamer voor den
aanslag der klep was gemetseld en de spuibuis in de
middenpijler op de voorgeschreven wijze was aangebracht
werd de goot gemaakt. Om hier het doorsijpelende water
onschadelijk te maken, werd van tijd tot tijd een stootvoeg in het onderste deel van het gootje uitgekrabt en
zoo het water van het laatste deel van den trommel naar
die goot gevoerd. De daarop volgende laag kon clan
nadat aan de specie in de onderste laag ongeveer 24 tot
28 uren tijd tot verharding gelaten was, zonder moeielijkheid
waterdicht gelegd worden. De aansluiting tusschen gootje
en spoelbuis, werd door een bijzonder daarvoor bewerkt
granietblok verkregen (fig. 15). Nadat het op deze wijze
gelukt was het geheele metselwerk van den eigenlijken
trommel waterdicht te maken werd daaraan volgens profillatten de kwartcirkel vorm gegeven door gelijk maken
van het metselwerk en het opbrengen van de rollaag.
Intusschen waren ook in het landhoofd de kanalen en
kokers aangebracht, de buizen ingemetseld en de liggers
met draagplaten gelegd.
Hierop volgde het opstellen
der armen en nadat deze arbeid geëindigd was, het opbrengen van het pleisterwerk. De cement werd in zeer
dunne lagen opgebracht. Het blauwslijpen van de pleister
gelukte boven verwachting goed. Op het onderste' deel
van den linkersluitmuur van den trommel (middenpijler)
t>n een daaraansluitende kleine strook van het cilindervlak
verhardde de cement echter slecht door het zweetwater.
Daarom wurd op deze plaats nieuwe cement opgebracht
en daarop planken die van onderen met zink bekleed
waren door stutten op het pleisterwerk vastgedrukt.
Na verloop van eenige dagen bleek de nieuwe pleister
zoo verhard dat het afslijpen kon geschieden.
Na het gereedmaken van de ijzeren klep werden de
openingen tusschen metselwerk en damwand met beton
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gevuld en de locomobiel in het binnenste van den bouwput buiten werking gesteld, de vleugel die zoo lang als
pompbak gediend had tot op de hoogte van de afsluiting
van den trommel met beton volgestort en het metselwerk
opgetrokken. Ook kon nu, daar de dooi was ingevallen,
dat gedeelte van de stuw met schuiven, dat binnen de
kistdam viel, gebouwd worden, de loods verwijderd en tot
de opstelling van de brug over de trommelklep worden
overgegaan. Toen liet water daalde werd ook de kistdam
verwijderd. Op 16 Mei 1885 was dit gedeelte van het
bouwwerk voltooid. Keeds den 14™ April was het water
in de rivier zoover gedaald en was men met het opruimen
van den kistdam zoover gekomen, dat zonder bedenken
met de uitvoering van liet tweede gedeelte der stuw kon
begonnen worden. Wegens de geringe breedte en diepte
van den fundeeringsput werd van het maken van een kistdam afgezien en werd tot afsluiting van den fundeeringsput
alleen de betonkuip zelf gebruikt, die daarom tot boven
water moest reiken.
Het uitdiepen tot onderkant beton
was reeds vroeger verricht. Nadat nog bovenstrooms een
noodbrug was gelegd voor het aanvoeren der materialen
van af het eiland, werd de beton gestort en wel in dit
gedeelte met kokers. Bestanddeelen en verhouding zoowel als de gemiddelde dikte bleven hier hetzelfde als bij
de trommelstuw. De bovenkant beton ligt op -4- 27,25.
Nadat men de beton van 9 April tot 19 Juni had laten
liggen werd met het uitpompen der put begonnen; het
opmetselen van pijlers en landhoofd, het stellen der stijlen
en de bemetseling van de beton ter hand genomen.
Moeielijkheden hebben zich hier niet voorgedaan slechts
op den benedenstroomschen kant moesten wegens het
sterk opkomen van water tusschen beton en damwand
bijzondere maatregelen worden genomen en de geringe
dikte der vleugelmuren noodzaakte, ze later door tusschen
beide geslagen begon tegen elkaar te steunen. Het verschuiven dezer bogen langs de vleugels bij mogelijk wegnemen van de achtervulling is door ankers voorkomen.
Het opstellen der ijzerwerken voor dit gedeelte der stuw
het aanbrengen der schuiven en der bewegingsinrichtingen
alsmede het in werking brengen liep vlot van stapel en
nadat ook de aansluitende oeverversterkingen alsmede de
jaagpaden waren aangebracht, kon op den 2G en September
ook dit gedeelte der stuw in dienst worden gesteld.
Resultaat van

het werk.

Zonder overdrijving kan gezegd worden, dat het werk
in alle opzichten volkomen aan de gestelde eischen voldoet. In den reeds verloopen tijd zijn nergens eenigszins
beteekende gebreken bemerkt. Het op peil houden van
het boyenwater geschiedt op do gemakkelijkste wijze door
de bewe<nn<i der schuiven door een man.
De grootste vei'schillen hebben 2 cm naar boven en
beneden niet overschreden. De bediening van de trommelstuw geschiedt even gemakkelijk door denzelfden man
en zij wordt sints de indienststelling door de stroom
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afgaande vlotten en ongeladen schepen zonder gevaar
gebruikt. Bij het doorlaten van schepen is bij de trommelklep het volgende opgemerkt.
1. De lage ligging der as, de niet te vermijden kleine
lekken, de onreinheid van het Spree water (ondanks een
slikrooster voor de instroomingsopening van het water
voor de beweging, en van een draad-vlechtwerk van het
remmingwerk aan de landzijde tusschen a —b—c op de
situatie en eindelijk de schokken van het, bij geopende
klep, doorstroomende water, hebben de beweging van de
klep zooveel langzamer gemaakt dat bij het nu voorgekomen grootste niveauverschil van ongeveer 0,90 m
de beweging ongeveer 10 minuten vereischt, de klep blijft
bij dezen stand 8 cm van haren aanslag verwijderd doch
het laat zich aanzien dat bij lagere standen beneden, de
klep zich geheel tegen den aanslag zal leggen.
2. De verlaging van den boven waterspiegel bij het
openen der klep gaat niet verder dan tot 150 m boven
de stuw.
3. In de stuwopening is de helling van den waterspiegel van dien aard dat naar ons gevoelen ook geladen
schepen zonder gevaar de stuw stroomaf passeero.n kunnen.
4. Zelfs bij de laagste tot nu toe waargenomen niveauverschillen van 0,20 m herstelt de zich oprichtende klep
binnen 2 minuten de voorgeschreven opstuwing.
5. Bij een niveauverschil van 0,G2 m heeft men bij
het passeeren van een schip van af het neerleggen van
de klep tot dat de opstuwing hersteld is, geen volle It/2
minuut noodig.
6. Bij een niveauverschil van 0.20 m zijn hiervoor
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7 minuten noodig. De opgerichte stand der klep is verschillend naar gelang van de waterstanden en wel zijn
de afstanden van klep en aanslag bij 6,'JO m niveauverschil 8 cm bij 0,20 m verschil 60 cm.
In den loop van het najaar werd de trommel stuw
door het inbrengen der schotbalken en het leeg pompen
nog eens drooggelegd om na te gaan of, en in hoeverre,
slibafzetting had plaats gehad en of het ijzerwerk onveranderd gebleven was. Het resultaat
ongeveer 4 emmers
slib, die uitgeschopt konden worden en de overtuiging
dat noch metselwerk noch pleister of ijzerwerk iets hadden
«'eleden was dus in alle opzichten bevredigend.
De kosten van de geheele stuwinrichting hebben 180,000
M. bedraden. De ontwerpen zijn door ondergeteekende
opgemaakt wien ook het oppertoezicht over de uitvoering
was opgedragen. Met do directe leiding van den bouw
der sluis en het sluiskanaal was de Reglerungsbauineister
Jasmund, met de werken in de rivier en den bouw der
stuw de Regierungsbaumeister Hoffmann belast. Ook
hier zijn, met uitzondering van het heien, alle overige
werken en levenrantien uitbesteed. De ijzerwerken voor
de trommelklep zijn door de fiima Rösskmann & Küiixi;mann, die voer de stuw met schuiven door Belten &
Schneevogl, beide in Berlijn uitgevoerd.
Ten slotte zij hier nog vermeld dat de hier beschreven
werken, wat inrichting en afmetingen betreft, de eerste
van dien aard op het vasteland van Europa zijn.
—

(w. g.) E. MOHR.

DE MENENTENG WATERLEIDING
IN HET DISTRICT

LOSARIE
RESIDENTIE

CHERIBON.

(Platen XV tot XXI).

Het district Losarie vormt een deel van de af'deeling
Cheribon in de residentie van dien naam.
Het grenst ten noorden aan de zee, ten oosten aan
Tegal, waarvan het door de Tjisangaroeng en de oostelijke afHuent daarvan, de Tjiangkelok, gescheiden is; ten
zuiden aan de afdeeling Koeningan, ten westen aan het
district Sindanglaut, zijnde het daarvan door de rivier

.

Djoerang Djerook genaamd gescheiden.
De grens van Koeningan en Losarie is een bergketen
van geringe hoogte, die door ettelijke rivieren wordt doorsneden. Ongeveer in het midden is een merkwaardige
rotskloof, meer bepaald Menenteng genoemd, waardoor
zich eene vrij aanzienlijke rivier de Tjisangaroeng een
weg baant. Deze rivier neemt haar oorsprong boven de
hoofdplaats Koeningan nabij de dessa Tjieageur, in het
45 paal boven de evengenoemde
district Kadoe gedeh
kloof, doorloopt de districten Lebak wangie, Loeragong
en Tjiawie Gehang der afdeeling Koeningan en komt met
een middelmatig verhang over die grens, om in verschillende sterke bochten haar loop voort te zetten, en van
af de hoofdplaats Tjiledoek van het district Losarie, na
de samenvloeiing met de Tjiangkelok de grens uit te
maken van de Residentie Tegal. Het stroomgebied van
de Tjisangaroeng boven de samenvloeiing met de Tjiang622.5 km 3
kelok bedraagt
dat van de Tjiangkelok tot op datzelfde punt. 162.5
+

.

„

te zamen.

785

Het stroomgebied van de Tjiberes boven de dessa Ambit
bij den voet der heuvels bedraagt 103 km 1
Verder heeft men nog behalve de westelijke grens rivier:
de Djoerang Djerook, twee kleine stroompjes de Tjikoening en de Tjipanoendang. De Tjiberes-is door een zijtak
bij Tjankoeang verbonden met de Djoerang Djerook.
Wat de watervoorziening betreft behoort het district
Losarie in 3 verschillende afdeelingen verdeeld te worden
als:
l e het voornaamste gedeelte gelegen tusschen de Tjisangaroeng, Tjiberes en Djoerang Djerook.
2 e het gedeelte tusschen Tjisangaroeng en Tjiangkelok.
3 e. het gedeelte tusschen de Djoerang Djerook en de
Tjibereszijtak naar de eerstgenoemde rivier.
Het 2e gedeelte ontvangt geen besproeiingswater uit
rivieren; de sawahs zijn alleen van regen afhankelijk, en
ter voorziening van water voor de aldaar gelegen suikerriettuinen van de particuliere fabriek Tjigobang heeft de
eigenaar een stoompomp opgesteld, die het water uit de

km 2 .

Behalve het gedeelte dat den voet van den bedoelden
grensketen beslaat en waar zich voor het meerendeel niet
zeer rijke djatibosschen uitstrekken, is het district Losarie
tot aan zee vlak, en zijn meest alle gronden tot aan den
grooten postweg van Cheribon naar Tegal voor aanplant
van padi of suikerriet bestemd. De gronden aan de
overzijde van den postweg tot aan zee, zijn zilt en voor
bebouwing ongeschikt.

Ten westen van de Tjisangaroeng treedt de veel kleinere rivier Tjiberes in het district Losarie en verdeelt
dat vervolgens in twee ongelijke helften. Hij dessa Tjikoelak doorsnijdt die rivier den postweg, die van de
districtshoofdplaats Sindanglaut naar Tjiledoek loopt.

.

.

Tjisangaroeng ophaalt.
Op de hooggelegene doelen wordt het regenwater voor
de sawahs in een paar vijvers opgevangen, waaruit zoo
doende nog eene onbeteekenende irrigatie tot stand wordt
gebracht.
Het 3 e gedeelte ontvangt water door opdamming van
de Tjiberes onder dessa Ambit en verder van de Tjikoening en de Tjipanoendang. De beide laatsten zijn in den
oostmousson droog en in den westmousson wordt het
water van de Tjipanoendang gedeeld met Sindang.
Het l e en voornaamste gedeelte heeft, behalve de uit
het Koeningansche komende rivieren, nog twee hoofdwaterleidingen, de Tjiberes en de Menentengleiding.
De eerste, niet te verwarren met de rivier van dien
naam is de voortzetting van de in de jaren 1840 —1841
door den toenmaliyen Regent van Koeninean Akia Soera
Dl Redja gegraven Soerakatiga leiding, die 26 paal boven de Menentengkloof haar water uit de Tjisangaroeng
ontvangt doch beneden Tjiberes leiding heet, omdat zij
bij Ambit een gedeelte van het Tjiberes water ontvangt;
terwijl het overige Tjiberes water door de leiding Tjigaroegak het bovengenoemde 3e gedeelte besproeit.
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Menenteng waterleiding.

Volgens opgave van den Ingenieur A. M. van Deinse
in zijn rapport over de opstuwing van de Tjisangaroeng
van April 1857, werd de bovengenoemde Soerakatiga
leiclinc ter lengte van 121' g paal in heerendienst gegraven
met eene tegemoetkoming van ƒ 1080.—
Nu gaf deze leiding niet voldoende water voor de
tweede gewassen in Koeniiigan en voor de vroege sawahs
(oelon oelon) of voor de tijdige bewerking der rijstvelden
in Losarie. Te meer was dit het geval door dat de
twee op contract met het Gouvernement werkende suikerfabrieken Tjiledoek en Tersana door water werden gedreven, en ook ruim van bevloeiingswater moesten worden
voorzien, waarvoor reeds 2 m 3 noodig was. Nadat meermalen te vergeefs werd gepoogd de Tjisangaroeng even
beneden de Menentengkloof op te dammen, ging men in
1844 over tot de uitvoering van een door den Ingenieur
,1. A. KrAJENBRINK, ontworpen kunstwerk bestaande uit
een tusschen gemetselde landhoofden besloten dam van
op een paalfundeering rustende houten raamwerken met
kalisteen aangevuld. Deze dam zou het water stuwen
in een leiding die in de Tjiberes leiding zou uitkomen.
De damkruin was 5.77 m boven laagwater aangenomen,
en de plaats gekozen 600 m beneden de kloof. Toen de
dam nagenoeg voltooid was werd het O. landhoofd achterloopsch en werd het geheele werk véVnield (29 December 1849). Hierop maakte de Ingenieur KrAJENBRINK
een nieuw ontwerp op voor een in den drooge te bouwen
steenen stuwdam met een afsluitdain in de bestaande
rivier, welk ontwerp te kostbaar werd geoordeeld en
daarom door den Ingenieur TROMP werd herzien waarna
bij Gouvernements Besluit dd. 11 Februari 1852 n°. 5
daarvoor / 111.919.60 werd toegestaan. Deze fondsen
waren op verre na niet toereikend, zoodat toen men nog
aan het graven van den put bezig was (uit. 55), er nog
De Directeur
maar ƒ 23.290.01 beschikbaar was.
Uheenbeck, die het een voddig project noemde, droeg
den nieuwen Eerstaanwezend Ingenieur VAN Deinse op
over het werk rapport uit te brengen.
Deze kwam
daarop met een nieuw ontwerp vpor den dag waarvoor
bij gebruikmaking van het reeds uitgevoei-de, eene suppletie van ƒ 580.564.— noodig zoude zijn; de Directie
kon zich echter ook hiermede niet vereenigen en zoo
bleef het werk liggen totdat in '63 na eene inspectie van
den Directeur der Burgerlijke Openbare. Werken H. de
Bruijn de goedkeui'ing gehecht werd aan een plan van
den toenmaligen (1873) regent van Cheribon Aria Soeria e-i Red.JA tot opdamming der rivier boven de kloof.
Aan dit werk werden echter geheel andere eischen gesteld
dan vroeger. De beide genoemde fabrieken waren met
stoomkracht gaan werken en het plan van den Ingenieur
van Deinse om het kanaal een capaciteit van 16.25 m s
te geven, ten einde met een brugkanaal over de Tjiberes
nog 2000 bouw in Sindanglaut te kunnen besproeien was
hierbij niet opgenomen. Het ontwerp van den Kegent,
de eigentlijke Menenteng leiding die ook het water naar
de Tjibere! leiding moest voeren, was een proef waaraan

steeds het denkbeeld van verdere uitbreiding verbonden
bleef.
Doordat de leiding nu zooveel kleiner weid, verviel
het gioote bezwaar dat anders liet kiezen der prise d'eau
boven de kloof aankleefde n. 1. het brengen der leiding
door den grooten bergrug (Menentengkloof).
Bij de inlaatsluis te ïjikessik moest de rivier elk jaar
door een dam van kalisteen worden gesloten.
Bij de uitvoering bleek het dat het, wegens herhaalde
afschuivingen niet doenlijk was de leiding langs den
ouden rivierarm Setoe heen te voeren en werd daarom
deze er geheel in opgenomen en daarbeneden een tweede
inlaatsluisje gebouwd. Tegelijk met de leiding werd ook
de binnenweg Waled Koeniiigan die over de bergen bewesten de kloof liep, door de kloof verlegd, waartoe in
de rotskloof een stoute kaaimuur werd gebouwd, die nog
aanwezig is en waarvan .de aanleg volgens opgaven der
inlandsche hoofden 7 voet bedraagt bij eene hoogte op
veel plaatsen van 6 m.
De E. A. Ingenieur, die van het toezicht bij de uitvoering werd uitgesloten, en alleen de voltooiing had te
constateeren, maakte in zijn rapport melding van de vele
gebreken die het werk aankleefden, waarop later een
ontwerp tot verbetering werd goedgekeurd.
Jaarlijks echter werd het opdammen der Tjisangaroeng
bezwarender, door dat de rivier daar steeds broeder werd
en do grootere kalisteenen voortdurend verloren gingen.
Ook was het debiet der leiding ten eenenmale onvoldoende
n. 1. slechts 0.9 m
Uit de statistieke opname was
gebleken dat dit water voor 20891/2 bouw diende, terwijl
2337W2 bouw met putten moest geholpen worden. Bij
voldoende inrichting der Menenteng leiding zouden echter
op den linkeroever der Tjisangaroeng 10.500 bouws
kunnen bevloeid worden; terwijl ook het water uit de
Soerakatiga leiding, zoo noodig in Koeniiigan, zou kunnen
worden gemist. Nog zou men het voordeel hebben, eerder met het overplanten te kunnen beginnen, waardoor
meer zorg aan de cultures zou besteed kunnen worden
en op de sawahs, toen van regen afhankelijk, waar slechts
padie gendjah werd geplant, zou dan padi dalem gewonnen
kunnen worden. Een nieuw plan tot verbetering der
Menenteng leiding werd in 'G 8 door den Regent ingediend.
Bij eene tegemoetkoming van 121/2 cent daags voor de
heerendienstplichtigen zou dit werk ƒ 67.060.51 kosten;
doch, zoo als hij veronderstelde zou, na de uitvoering de
landrente in Losarie met ƒ 20.000.— 'sjaars vermeerderen.
Het ontwerp in handen van den E. A. Ingenieur
van Haastert gesteld, bleek hoogst onvoldoende te zijn.
Deze ingenieur verrichte zelf eenige opmetingen, doch
werd spoedig overgeplaatst. De Ingenieur Nedekburg
die daarna het ontwerp in behandeling kreeg, wilde
vergadet kommen aanleggen om in den oostmousson te
bevloeien waaraan echter de bevolking wegens de verplichte
cultures, die juist in den Oostmousson vallen, toch niets
zou hebben.
3.
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Ook om het hoogst kostbare, daar dessa's moesten
ontruimd worden, werd het plan ter zijde gelegd.
Daarop volgde de aanbieding van een door den Ingenieur de Meijier opgemaakt ontwerp, volgens hetwelk
de leiding zou worden verlengd tot boven Tjikessik, de
rivier aldaar worden afgedamd, en bij liantarawie een
overlaat gemaakt over het hooge terrein, waarvan de
bodem zou worden behouden door 2 kistingen van palen
met steenen opgevuld 10 m breed en afgedekt met metselwerk in baksteen. Aan den leidingmond was een inlaat als duikersluis ontworpen. De bestaande richting der
leiding zou worden behouden alleen capaciteit en bodem
helling; benevens de kunstwerken worden verbeterd. De
watervoorziening van Tjigobang zou plaats hebben door
een plaatijzeren brugkanaal in de. kloof over de Tjisangaroeng.

Ter bepaling van de capaciteit der leiding was uitgegaan van het debiet der Tjisangaroeng dat volgens van
DeiKoE, bandjir uitgezonderd, is in:
9.75 m 3
November
11.70
16.35
18.
15.75
16.80
14.10

December
Januari
Februari

„

~

—

Maart
April
Mei

„

„

„

„

Juni
10.05
Juli
9.75
8.55
Augustus
8 55
September
October
7.95
Het vermogen der Menenteng werd nu bepaald op
8.5 m*, zijnde dus het geringe debiet van de Tjisangaroeng in den oostmousson en de kruin van den overlaat gelegd ter hoogte van den waterstand in de rivier
bij een afvoer van 8.5 m*.
De afvoer der rivier bij bandjir werd bepaald uit waterstanden en verhang en is uit de formule:
50 F. \/Tï- J- afgeleid en daaruit gevonden Q
Q.
600 nfi en V.
2.395 m.
Deze berekende afvoer gaf in de kloof reeds een snelheid
van 4.8 in., er werd daarom afgezien van het cijfer van
1040 m s voor dien afvoer door VAN Deinse, en van
1232
8 door den Directeur der Burgerlijke Openbare
Werken Unr/ENBECK uit regenval en stroomgebied afireleid, welke opgaven als ongeloofelijk werden beschouwd.
Voor eene opstuwing bij dien maximum afvoer tut hoogstens gelijk met terreinhoogte werd met behulp van de
formule voor den onvolkomen overlaat een lengte voor
den overlaat op de kruin gevonden van 81.7 m. Het
diepste punt der rivier en de hoogte van den overlaat
bepaalden de waterdiepte in de Menenteng leiding op
0.80 m waardoor, daar men de hoogte van den waterspiegel in de leiding bij de kloof wilde aanhouden, het
kanaal tot aan de kloof / 3000 verhang moest krijgen.
Uit een gemiddelde van
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J- volgens Tadini en

53.813 F. \/~H. J. volgens Krajenbrink werd de
bodem breedte op 10 m bepaald bij taluds van 1: 1.
Om in liet tweede gadeelte van de kloof tot aan de
ïjiberes leiding eveneens een verhang van Y3OOO te kunnen
verkrijgen en den bestaanden waterstand aan de samenvloeiing der leidingen te kunnen aanhouden, moest aan
de inlaatsluis bij de Setoe een verval staan van 0.65 m.
Mocht gevaar voor opslibbing bij de inlaatsluis te Tjikessik ontstaan, dan zou men later in den dam eene
spuisluis hebben gebouwd; en voor het geval dat de
overlaat mocht vernield worden deze door eene naaldstuw
of ccn 1 stcenen overlaat vervangen hebben.
De leiding Menenteng-Tjigobang, zijnde de afleiding
uit de Menenteng leiding in de kloof door het ontworpen
aquaduct, zou door de hooge ligging der sawahs slechts
Yjooo verhang hebben kunnen krijgen, de bevloeiing voor
sommige gedeelten bleef dan toch nog onmogelijk.
De inlaatsluis te Tjikessio was ontworpen met 5 kokers
elk van 2 m wijdte, aan de voorzijde door schotbalken,
achter door schuiven gesloten, en vlak aan de rivier gelegd.
De sluis aan de Setoe, niet in eene waterkeering gelegen, was als open sluis behandeld.
De terrein plooien (Lebaks), zouden- met steenen aquaducts worden overgetrokken, waarbij de bogen in baksteen,
het overige metselwerk in kalisteen was ontworpen ; eenige
leidingen zouden met houten aquaducts over de Menen=

teng leiding gevoerd worden.
liet eindcijfer der begrooting was:
a.
Voor de werken ter besproeiing van de 10500
bouws bewesten de Tjisangaroeng ƒ 207.236 en 948.088
dagdiensten.
b. Voor de 675 bouws beoosten die rivier ƒ 60.952
en 145.106 dagdiensten; totaal / 268.188 en 1.093.194
dagdiensten of in vrijen arbeid tegen ƒ 0.25 koelieloon.
Voor de werken sub a
/ 337. 741
?>
~

„

„

~

»

totaal

78.391

ƒ 416.132

Nadat echter de Ingenieur G. A. Pet als eerstaanwezend in de residentie Cheribon was opgetreden, verzocht
de Resident dezen voordat hij het ontwerp inzond, zijne
meening daarover te zeggen.
In eene door hem opgemaakte nota zeide de Ingenieur
Pet, na eene opsomming der bij dit ontwerp voorgestelde
verschillende werken, zich in hoofdzaak wel met het ontwerp te kunnen vereenigen, doch stelde hij de volgende
wijzigingen voor.
Veiligheids halve diende de overlaat bij de prise d'eau
100 m breed te zijn.
Wanneer l.ij de drempels van dien overlaat geen muren
werden gemaakt om het zijdelingsch uitschuren te beletten zouden ze nutteloos zijn. Het heien in gi-ond mét
veel steen zou moeielijk gaan; beter zou het zijn, de
bcschoeiing door diep gaande schermmuren te vervangen,
die in den drooge gemaakt zouden kunnen worden.

'De Menenteng
De drempels zouden echter toch onvoldoende zijn, daar
sterke uitschuring te vreezen was en het verdiende daarom
overweging dadelijk een gemetselden stuwdam te maken.
In den afsluitdam behoorde een spuisluisje te komen.
Bij de inlaatsluis moesten aan de vloereinden koffers
worden gemaakt; de vloer moest vlak zijn zonder schuifsponning de schotbalken konden gemist en de schuiven
aan de rivierzijde aangebracht worden.
De beschoeiingen waren door steenstorting te vervangen,
de sluis moest van boven bestraat zijn en de sponningen
van gehouwen steen worden gemaakt. De houten aquaducts waren door steenen te vervangen.
Voor den duiker Lebak Tjiroké konden ijzeren buizen
in de plaats komen.
De sluis aan de Setoe moest ook koffermuren hebben,
beneden aanslag werd niet wenschelijk geacht, de sponningstijlen moesten van gehouwen steen, de windwerken
van ijzer zijn.
Benige kleine doorlaten konden door buizen vervangen
worden, alle sluisjes behoorden van koffermuron voorzien

zijn.
Ingenieur Pep raadde aan af te zien van de besproeiing der 675 bouws op de oostzijde der rivier te
Tjigobang, welke te kostbaar zou wezen, maar stelde
overigens voor, na de aanbrenging van de voorgestelde
wijzigingen het ontwerp goed te keuren.
te

I)''

Volgens den conti-oleur van Sindang zou het werk in
vrijen arbeid, maar ook wel in heerendienst uitgevoerd
kunnen worden, daar jaarlijks duizende dagdiensten dooide bevolking van Losarie gepresteerd werden om den
gebrekkigen tijdelijken dam te herstellen.
Daar vele dessa's verafgelegen waren vond hij het

echter noodig 121/2 cents tegemoetkoming daags te geven.
Het werk zou dan in 5 jaar voltooid kunnen zijn.
Er was nu uit latere waarnemingen gebleken, dat de
bandjirs aanmerkelijk hooger stegen dan vroeger was opgegeven ; waardoor eenige meerdere wijzigingen noodig
waren geworden.
Verder wenschte de ontwerper wegens den doorgaans
lagen waterstand in den Oostmousson, een stuwdam met
spuisluis in de rivier zelve te bouwen en niet zooals bij
vroegere ontwerpen was verondersteld in den drooge, om
na voltooiing de rivier daarheen te verleggen.
Volgens dat denkbeeld zoude na voltooiing van de
inlaat- en spuisluis aan den linker oever en de geleiding
muur aan den rechteroever, het eigenlijke lichaam van
den stuwdam in één Oostmousson gereed gemaakt moeten
worden.
Hierdoor zou een groote besparing van arbeid verkregen worden, daar de zijdelingsche afleiding der rivier en
de afsluitdam onnoodig werden.
Het ontwerp vond echter nog niet volkomen instemming
doch er ontstond daarover eene langdurige gedachtenwisseling, die nieuwe onderzoekingen en gewijzigde constructies noodzakelijk maakte.
Eerst in Januari 1878 werd een gewijzigd ontwerp
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aangeboden dat aan de door het Departement van Burgerlijke Openbare Werken gestelde eischen voldeed, en
waarop bij besluit van 17 Maart 1878 n°. 12 de machtiging tot uitvoering verleend werd.
De uitvoering zou geschieden in heerendienst met eene
tegemoetkoming van 121/2 cent daags waardoor het eindcijfer kwam op / 520.450.—
Met de dagelijksche leiding van de uitvoering werd
eerst belast de toenmalige Ingenieur der l e klasse van
Os die echter, na niet veel meer dan eeflige voorbereidende werkzaamheden, als: het maken van loodsen, gereedschappen, woningen enz. te hebben verricht, overgeplaatst werd naar Padang, waarna de uitvoering werd
opgedragen aan den Ingenieur der 2 e klasse W. F.
Heskes, aan wien opvolgend de opzichters uit liet vaste
corps der Burgerlijke Openbare Werken W. Klaxjs, P.
Beef en J. G. Gebel werden toegevoegd.
Tijdens de uitvoering bleek liet noodig andere voorzieningen te nemen tegen een der kleinere affluenten van de
Tjisangaroeng; n. in. de Tjikessik, dan waarop in het
vastgestelde ontwerp gerekend was. De Tjikessik die
ter plaatse van den ontworpen stuwdam in de Tjisangaroeng uit mondde, had volgens het gearresteerde project
een nieuwen mond even boven de stuw verkregen.
Deze rivier voert echter zooveel zand af, dat in de
hoofdrivier zware bankvorming plaats had en daardoor
vrees voor het verleggen der bedding en aehterloopsch
worden van liet kunstwerk ontstond.
Er werd daarom voorgesteld de Tjikessik die bij bandjir
±
74 m* afvoert door een coupure te vereenigen met
de kali Nganbo die een maximum debiet van 10 m? heeft
en als dan gozamentlijk over de leiding te voeren naar
een afgesneden bocht van de Tjisangaroeng waar de bank
vorming niet kon schaden. De bedding van de vereenigde kalis zou 10 m breed worden welke afmeting ook
voor de wijdte van het aquaduct is aangehouden.
Voor dit werk werd afzonderlijk een bedrag van
ƒ 18.963.— toegestaan, bij uitvoering opdezelfde wijze
als van de overige Menenteng werken.
Toen gedurende de uitvoering der werken bleek, dat
voor de te gebruiken natuurlijke steen uit den omtrek
geen voldoende vast materiaal te verkrijgen was, werd
voorgesteld daarvoor in de plaats kunststeen van Portland
cement beton te gebruiken, vervaardigd van
1 deel Portland cement
8 deelen zand
6
stukgeslagen kalisteen.
In die vehouding werden de avant- en arrière becs der
penanten van de inlaatsluis, met de daarin voorkomende
sponningen op hun plaats in lagen van 0.50 m hoogte
in houten vormen gegoten, die naarmate het metselwerk
vorderde, hooger gesteld konden worden; terwijl door het
al of niet inbrengen van een houten schot in die vormen,
de opvolgende lagen de noodige vertandingen verkregen,
die voor eene goede aansluiting met het overige metselwerk.
„
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De zelfde samenstelling van het beton werd ook gebezigd
om de kruin van den stuwdam over een breedte van
ongeveer 1 rn volgens den daarvoor aangegeven vorm
op de plaats te gieten; verder voor het maken van hoeksteenen, dorpels enz., terwijl voor het beton voor de
koffers der fundeering gebruik werd gemaakt van de
volgende verhouding.
1 deel Portland cement
3 deelen zand
grint.
7
Deze wijziging in het ontwerp werd mede goedgekeurd.
[n November 1879 kwam het heiwerk voor het linkerlandhoofd en van de spui- en inlaatsluis gereed. De
inrichting van de inlaatsluis met daaraansluitende stuwdam en spuikokers is uit de daarvan gegeven teekeningen
te zien en vereischt geene verdere toelichting.
De doorlaten Lebak Garoet, Lebak Menenteng en
Pangoerijangan even voorbij de Menenteng kloof waren
oorspronkelijk ontworpen als duikers zonder frontmuren
zoodat de taluds doorloopen tot op den koker. Daar
wegens de slappe geaardheid van den grond taluds van
2: 1 noodig zouden zijn, was dus uitvoering volgens het
project onmogelijk. In de plaats daarvan zijn frontmuren
opgetrokken waarop aan de rivierzijde gemetselde leuningen
zijn aangebracht.
De overlaat Tjikantjas bij de Setoe moest eenc veel
diepere fundeering verkrijgen dan bij het ontwerp was
aangenomen daar men bij de ontgraving op de aangegeven
diepte op boomstammen en andere zaken stuitte, die niet
als een goede grondslag te beschouwen waren.
De genoemde overlaat nabij des sa Kantjas bleek boven.
dien spoedig niet voldoende om bij hevige regens het
vele water dat in het heuvelachtig terrein in de leiding
terecht kwam, af te voeren, waarom werd noodig geacht
te Djatinantoeng nog een overlaat van gelijke constructie
„

te bouwen.

Eene belangrijke wijziging van het ontwerp door den
executant voorgesteld betrof de afscheiding van het Menenteng water en het Tjiberes water. Het in uitvoering

zijnde ontwerp omvatte de verbetering van de Menenteng
leiding van af Tjikessik tot aan de samenvloeiing met de
Tjiberes leiding. Deze laatstgenoemde leiding heeft aan
hare prise d'eau bij Ambit geene afsluiting, zoodat bij
bandjir de leiding een soort bergstroompje wordt en vaak
overstroomingen veroorzaakte. De Menenteng leiding
ondervond hierdoor opstuwing en opslibbing die veel handenarbeid ter opruiming vorderde.
De weinige vermeerdering van het debiet der Menenteng
door de Tjiberes leiding, woog niet op tegen de nadeelen
die in den regentijd door die verbinding werden veroorzaakt. Daarom werd voorgesteld de Tjiberes leiding door
een kanaal van
1100 in langs den weg van Walet
naar Goenoengsarie naar liet bed der Tjiberes rivier terug
te voeren en tevens de Menenteng leiding door eene
kleine coupure in het oude bed der Tjiberes leiding te
voeren waardoor de twee nieuwe bruggen Penkolan en
+

Wangandiredjo achterwege zouden kunnen blijven. Op
deze wijze zou nog een bezuiniging van ƒ 4.698.80
kunnen worden verkregen.
Daar nu het Tjiberes water voor een kleinere uitgestrektheid behoefde gebezigd te worden, kon ook met een
minder hooge dam te Ambit volstaan worden.
Hierdoor werd aldaar betere bevloeiing verkregen en
tevens het gevaar voor overstrooming verminderd zoodat
de bevolking dan ook zeer met het plan was ingenomen.
Bij besluit van 7 Mei 1881 werd door de Regeering
de toestemming tot deze wijziging verleend.
Nadat bij het rechterlandhoofd van den stuwdam bij
de prise d'eau de put voor den aansluitenden stuwdam
was drooggemaakt bleek het dat zich daarachter op de
dichte naar de rivier toe hellende padaslaag veel water
had verzameld dat nu door het muurwerk en onder de
fundeering door, zich een weg zocht en daardoor toen de
harde klei op enkele punten onder de beton was uitgespoeld de muur en de i'undeering op twee plaatsen deed
scheuren.

Nadat door ontgraving en door het maken van een
afvoerkanaal in den vorm van een hoefijzer, met breuksteen gevuld, buiten het landhoofd om, de oorzaak was
weggenomen en de fundeering en de scheuren weder
waren gedicht deden zich geene nieuwe zettingen voor.
In den loop van het jaar 1878 aangevangen, was in
Mei 1882 het geheele werk beëindigd. De verschillende
kunstwerken zijn met geringe afwijkingen van het vastgestelde ontwerp volgens de hierbij overgelegde teekeningcn uitgevoerd.
Op de richtingskaart is het tracé van de leiding van
af de prise d'eau te Tjikessik tot aan de uitmonding in

het oude bed der Tjiberesleiding bij Waled te zien.
Het lengteprofiel en enkele dwarsprofillen van dat kanaalgedeelte zijn mede op de teekeningcn aangegeven.
In September van het jaar 1882 had zich na hooge
bandjirs in de Tjisangaroeng even beneden den stuwdam
zooveel riviersteen neergezet, dat die tot boven de kruin
van den stuwdam uitstak er bestond dus gevaar dat de
spuisluis den geul niet zou kunnen openhouden; opruiming dier steenmassa's was dus dringend noodig, en werd
daarom door den Resident, onder nadere goedkeuring een
groot aantal heerendienstplichtigen aan het werk gezet
voor de opraiming van die steenmassa.
De afvoer van steenen en zand bij bandjir en de groote
veranderlijkheid van den stroomdraad maakte het noodig
het gedeelte der Tjisangaroeng voor zoover die in de
nabijheid van de Menenteng leiding loopt, onder voortdurend toezicht te stellen, ten einde dadelijk die werken
te kunnen voorstellen als: kribben, of leidainmen als
noodig zijn ter voorkoming van belangrijke beschadigingen
aan leiding en kunstwerken.
leder jaar moeten in den Oostmousson dergelijke voorzieningen ter beteugeling en geleidelijke normaliseering
van de rivier worden uitgevoerd.
Het reglement op het beheer der leiding en bijbehoo_
;
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rende kunstwerken kwam in October 1884 tot stand.
Tevens werd hierbij de instructie vastgesteld voor den
Europeeschen Opzichter en de twee mantries die aan den
Eerstaanwezend Ingenieur in de residentie Cheribon ondergeschikt zijn.
Omtrent de eigentlijke verdeeling van het water uit
de hoofdleiding en verder op de velden na de voltooiing
der hierboven besproken werken, is niets bekend, en kan
dus ook niet worden nagegaan of de besteede uitgaaf
werkelijk aan de verwachtingen heeft beantwoord, die
men er van koesterde bij het voorstellen.
De sedert de voltooiing der inlaatsluis van 1880 gebezigde windwerken voor de beweging der schuifdeuren van
die sluis, waren uit gewone dommekrachten met verlengde
heugelstangen samengesteld en vorderden veel herstelling
en voldeden bovendien minder goed.
Daarom werden in 1887 naar een ontwerp van den
Ingenieur Guinwis Plaat, voor de beweging der bovenstroomsche schuiven nieuwe windwerken' met schroefstangen aangemaakt; waarvan de overgelegde teekening de
details aangeven; terwijl de oude windwerken verplaatst
werden naar de benedenstroomsche schuiven.
Door het zoo noodig gelijktijdig doen werken der boyenen beneden, stroomsche schuiven en het daardoor verdeelen
van den waterdruk bij hooge rivierstanden, is de manipulatie voor het openen en sluiten der deuren veel ver-
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helften bestaande gietijzeren bus geplaatst, die met twee
stalen spiëen in de stoel is opgesloten. De moer kan
dus wel eene draaiende maar geen vertikale beweging
aannemen. Om den schroefstang niet onnoodig lang te
maken, werd de stoel zoo laag mogelijk' geplaatst en
tevens zoo ingericht dat van de ankerbouten der consoles
die thans aan de binnenzijde doch vroeger buiten aan de
sluis geplaatst waren, gebruik kan worden gemaakt.
Er is gezorgd dat geen der deelen van de stoel aan
slijting onderhevig is.
Voor de berekening der onderdeden is de coëff. voor
de wrijving van
beslag op de gladde betonsponning
met in achtneming van het eigen
0,2
aangenomen op
gewicht van deur en schroefstang en van de oppersende
kracht; bij indompeling vindt men dan de:
inax. kracht noodig voor het openen 3600 kg.
sluiten 3380
Voor de schroefstang moet natuurlijk van de drukkracht,
als gevende de grootste afmetingen, uitgegaan worden.
In verband met andere windwerken en om geene al te
zware afmetingen te verkrijgen, werd de gemiddelde diameter der schroef op 45 m. m. aangenomen, de berekening toont dan echter aan dat eene geleiding noodig
is om het knikken der stang te verhinderen. De geleiding bus, die hiervoor moet dienen, en die slechts zelden
noodig zal zijn is ook op de teekening aangegeven. Voor
de verhouding van de grootte der tandraderen moet
natuurlijk van de grootste aan te wenden kracht, dus die
voor het openen der deur noodig, uitgegaan worden.
Nemen we nu den spoed der schroef
15 m. m. zoo
vinden we voor de kracht aan de moer Pj uit
„

„

„

„

„

„

Wegens deze inrichting is dan ook bij de constructie
der nieuwe windwerken gerekend dat het altijd mogelijk
zal zijn aan de buitenschuiven eenig achterwater te geven.
Hoeveel nu tijdens hooge banjirstanden de schuiven
wel gesloten zullen blijven diende er toch op gerekend
p
p f + e
te worden dat door een of ander toeval verzuimd was de
kracht aan de schroefstang
schuif op tijd de sluiten, zoodat dit nog bij den hoogsten waarin P
dan
moeten
f
wrijvings coeff. voor ijzer op brons =a 0,1
waterstand zou
geschieden. Daar er echter
door de hevige beweging van het water wel eenige trilling
e
tg hellingshoek der schroef
omtrek
in de schuif zal zijn en men bovendien hoog achterwater
zal hebben, mag de onderstelling waarop de berekening
750 kg.
Pj
De moer dient minstens wanneer de draaddikte m
is gebasseerd n. 1. dat buiten hoogste banjirstand, binnen
het gewone leidingpeil voorkomt en er geen overgang van 7,5 m. m. is, een aantaal schroef'gangeu n te hebben, te
rust tot beweging plaats heeft, als aan de hoogste eischen
vinden uit:
worden.
voldoende aangenomen
t X d X i" X n X F
P
Voor de beweging der schuiven werd de vroegere in- waarin d
middellijn der schroef'
toe te laten belasting voor afschuiving bij
richting met heugelstang en rondsel verworpen. Behalve
F
de meestal minder regelmatige beweging heeft men daarbij
brons 1.90 kg. p. mm 8
ook het nadeel, dat bij het begin van het openen der
kracht aan de schroef
P
deur wanneer dus de grootste kracht moet uitgeoefend
3600
worden het altijd op een en derzelfde tand van den heugel
45
X
X 7-5 X 1-8
aankomt. Daarom werd de voorkeur gegeven aan eene
De constructie eischt echter van zelf een veel aanzienbeweging met schroef en moer. De krachtsoverbrenging lijker lengte.
van de kruk geschiedt met tandraderen en is zoo gekozen
Nemen we nu aan dat in het hier veronderstelde geval
dat in alle gevallen één man de schuif zal kunnen bedienen. van de grootste uitteoefenen kracht, hetgeen natuurlijk
Zooals uit de teekening blijkt is op de moer met spieën zelden zal voorkomen, de arbeider tijdelijk eene kracht
een tandrad bevestigd, dat bewogen wordt door een rondsel van 15 kg. aan de kruk kan uitoefenen, en nemen we
op welks as een kruk kan geplaatst worden. Tusschen verder den knikarm slechts 250 m. ra. lang, om de
twee aan de moer aangegoten ringen wordt een uit twee
taudradereii niet te groot te maken, en toch de kruk
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vrij langs de schroefstang te kunnen bewegen zoo vindt
men voor de verhouding van klein en groot rad
1:5.

De stralen der steekcirkels zijn daarom aangenomen op
60 en 300 m. m.
Daar bij de berekening van zeer ongunstige veronderstellingen is uitgegaan en men het smeeren van het
windwerk geheel in zijn macht heeft is de wrijving in
het windwerk buiten rekening gelaten.
Voor de berekening van de zwaarte afinetingen der
tandraderen is van de veronderstelling uitgegaan dat de
deur op de een of andere wijze is vastgeklemd en de
arbeider aan de kruk een kracht van 30 kg. uitoefent.
Dit is niet toegepast op de schroefstang daar deze
vooreerst niet zooals de tanden schoksgewijze belast zou
worden maar bovendien hoogstens eene kleine buiging
zou ondergaan.
Is dan P de kracht op den tand werkende
°C de tanddikte
p
breedte
hoogte
7
toetelaten
T de
spanning dan vindt men aannemende:
„

„

„

5

=

„
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==
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T
o

en T
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2.5 kg. per m. m 2
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nemende, vinden we dat op
De steek ongeveer
2,1
liet groote rad 75 op hot kleine 15 tanden kunnen komen waarbij dan de steek nog iets kleiner wordt.
Het aantal armen van het groote wiel is bepaald volgens den empirische regel:
A
24 -+- 0,04 z waarin z het aantal tanden is.
vindt
men:
Hieruit
A
5,4 waarvoor dus 6 is te nemen. We geven
aan de doorsnede der armen den kruisvorm en berekenen
de dikte en de breedte der in het vlak van het wiel
liggende rib uit de empirische formule
=

=

li =s 0.1193

—

%-

afronding
12 /3
50 y

%

—

6*7

T

met eene
*

=

=

=

18 m. m.

VpTb: 3

en b

—

1,2

-3-

waarin P de kracht aan den omtrek
R
straal van den steekcirkcl
„

24 te nemen
zekerheids coè'ff.
5
met eenige afronding is dan
55 b
h
12 m. m.
De lengte der naaf is volgens den empirischen regel
=

„

=

=

gemaakt:

j 3 + O.OG E dus afgerond 70 m. m.
Voor de beweging der schuif van gesloten tot geheel
open, dus over 2.20 w hoogte, zijn noodig
220
—

uit de form. P

<£

=

1,5

X
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735 slagen der kruk.

Rekenen we nu gemiddeld een slag der kruk per secunde
dan is de tijd voor het volledig openen eener deur noodig
121/2 minuut.

VERBETERING EI UITBREIDING
van de bevloeiing uit de kali Amprong in de districten Malang en Gondanglegie der afdeeling Malang, residentie Pasoeroean,
in «lc jaren 183» en 1833.
(Hierbij de platen XXII
De kali Amprong ontspringt nabij Goeboek Klakah
aan de zuidelijke en westelijke hellingen van het Tengergebergte en den Smeroe. Na eerst ongeveer 9 palen in
eene westelijke richting te hebben geloopcn buigt zij zich
noordwaarts om, neemt dan na U/2 paal de kali Ladjang
op, herneemt over 3 palen eene westelijke richting om
dan de kali Tjokro op te nemen, stroomt vervolgens
1 paal westelijk, en neemt alsdan de kali Djiloe op.
Voorbij hare vereeniging met de kali Djiloe behoudt zij
nog 1 paal haar loop in westelijke richting, buigt zich
dan zuidwaarts, om zich, na een loop van nog circa 4
palen dicht bij Malang met de Brantas te vereenigen.
Ongeveer 3 palen boven dit vereenigingspunt neemt zij
alsnog de kalie Sarie op.
Behalve door de genoemde afHuenten wordt de kali

XXV).

dooi* de hooge gronden, aan den voet waarvan
de leiding was gegraven, ten zuiden door de kali Meri
en ten westen door de Brantas.
Uit door den aspirant Ingenieur van der Worff
in de maand November 1872 verrichte stroomdrijvingen,
werd de totale afvoer der kali Amprong bepaald op 9.2
ra 3 per 1", waarvan 3.6 m s in de leiding kwam, terwijl
de overige 5.6 m s door den gebrekkigen overlaat voor
de bevloeiing verloren gingen.
Reeds sedert geruimen tijd koesterde de bovengenoemde
Regent het denkbeeld om dit verloren water zooveel mogelijk te benuttigen, waartoe slechts eene waterkcering
van duurzame constructie in den aarden afsluitdam gevoi'derd werd ter vervanging van den inlandschen overlaat
van
80 cm hoogte die slechts weinig water keerde en
ieder jaar nagenoeg algeliecle herstelling vorderde.
Het onderzoek dienaangaande werd aan den toenmaligen
aspirant Ingenieur van df,u WoRFF opgedragen, door
wien een ontwerp werd opgemaakt dat in het jaar 1875
werd goedgekeurd en uitgevoerd.
Bij dit ontwerp was op den voorgrond gesteld, dat het
te Kedong Kandang opgestuwde water, behalve voor de
reeds daarmede besproeide 900 bouws, zou strekken tot
bewatering van de vlakte bekend onder den naam van
vlakte van Pandoe, waarvan de uitgestrektheid bebouwbare, doch toenmaals van water verstoken grond door
den Regent voornoemd werd opgegeven te bedragen 1500
ten oosten

+

Amprong nog door verscheidene kleinere bergstroomen
gevoed.
Op ongeveer D/2 paal bovenstrooms van het vereenigingspunt met de Brantas rivier, was de Amprong vóór liet
jaar 1875 door een aarden dam, Kedoeng Kandang genaamd, geheel afgesloten en het water dier rivier in zuidelijke richting afgeleid ten behoeve der bevloeiing van
sawalis.
De afmetingen van dezen aarden dam, in 1846 zonder
eenig technisch toezicht door den voormaligen Regent van
Malang A. N. Diningrat daargesteld, verdienen bewondering.
Bij eene lengte van ongeveer 600 meters, heeft die bouws.
dam een maximum hoogte van circa 25 meters, en is
Uit het hierboven medegedeelde omtrent den waargegeheel door grondspoeling daargesteld. Op de bijgevoegde nomen afvoer van de Kali Amprong blijkt dat voor nieuw
teekeningen, vindt men de situatie, zoomede een aantal te irrigeeren vlakte over eene meer dan voldoende waterprofillen, waaruit dat reusachtig weik in zijn geheelen hoeveelheid te beschikken was.
Ter bereiking van dit doel werd in de eerste plaats
omvang kan beoordeeld worden.
Aan de noordzijde van den dam werd een uit wildhout onderzocht op welke wijze de waterkcering in den aarden
samengestelde overlaat aangetroffen, waardoor oen gedeelte afsluitdijk zou moeten daargesteld worden.
Na overweging van de voor- en nadeelen van eene
van het overtollige water bij baudjir weder in de kali
Amprong teruggevoerd werd; aan de zuidzijde van den vaste stuw tevens overlaat, of van eene beweegbare wadam ving de waterleiding Kedoeng Kandang aan.
terkcering werd de keus op de laatstgenoemde inrichting
liet water van den overlaat vormt ongeveer 500 m bepaald.
benedenwaarts den bekenden prachtigen waterval.
Tot deze beslissing kwam men voornamelijk uit vrees
Het opgestuwde water diende ter besproeiing van circa dat de aarden afsluitdam, alhoewel toen reeds 27 jaren
900 bouws, begrensd ten noorden door de kali Amprong bestaan en daardoor het bewijs geleverd hebbende van
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togen gewonen waterdruk bestand te zijn, niet bestand
zijn tegen zooveel hoogere waterstanden, die het
gevolg zouden zijn van de opstuwing door eenen vasten
overlaat bij hooge rivierstanden.
Als men toch naging op welke wij»a de daarstelling van
dergelijke dammen plaats had gevonden (zie ook dienaangaande het verslag over soortgelijke werken door den
Ingenieur van Gendt en de verhandelingen van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs jaargang 1867/68
blz. 1) en wanneer men bovendien op de dooi-kwellingen
achter den dam acht gaf, werd men huiverig om het
werk aan zwaardere beproevingen bloot te stellen. Ook
de Regent verklaarde zich daartegen.
Het denklieeld van eene vaste stuw eenmaal prijs gegeven,
kwam een stelsel van schuifdeuren als het meest aanbevelenswaardig voor. In vergelijking met schotbalken of
naaldstuwinrichtingen heeft het stelsel van schuifdeuren
het groote voordeel van tot weinig waterverlies aanleiding
te geven en, wanneer voor behoorlijk krachtige windwerken fezorgd is, het spoedig openen en sluiten der waterkeering mogelijk te maken.
Daarbij is liet echter een vereischte dat de schuifdeuren
tot boven den hoogst hekenden handjirstand opgehaald
kunnen worden, daar anders het kunstwerk aan te groote
schokken en do vloer ervan aan de nadeelige werking
van den versnelden stroom in de schuifopeningen wordt
blootgesteld.
Zooals uit de teekening van het gebouwde kunstwerk
te zien is, is aan deze voorwaarde bij de daarstelling niet
geheel voldaan, daar de schuiven in hun hoogsten stand,
nog tot stuwing van het bandjirwater aanleiding moesten
geven.
Bovendien waren de windwerken, uit eene stroefstang
met moer en kruk bestaande, niet krachtig genoeg om
onder alle omstandigheden, de beweging der schuifdeuren
in de macht te hebben.
Ofschoon het dus bij het voorstel in de bedoeling lag
van de schuifinrichting als waterkecring gebruik te maken,
en de bovendien voorgestelde schotbalk-sponningen meer
als hulpinrichtingen te beschouwen, bleek het al dadelijk
na voltooiing en indienststelling van het kunstwerk dat
het verkieslijker was die schuiven geheel buiten gebruik
te laten en de zooveel eenvoudiger regeling met schotbalken aan te houden.
Op de bijgaande teekening is aangegeven hoe het
kunstwerk oorspronkelijk is uitgevoerd geweest krachtens
Gouvernements Besluit dd. 1 April 1875 n°. 25, en hoe
het in 1885 is gewijzigd geworden door het opruimen
der houten schuiven met daarbij behoorende jukken.
Sedert geschiedt de regeling der waterkeering eenvoudig
door het inbrengen of uithalen der schotbalken in de
bovenstroomsche sponning.
Bij het ovengenoemde Gouvernements besluit werd voor
uitvoering van het werk in heerendienst toegestaan een
bedrag van ƒ 26360.— terwijl het aantal dagdiensten
van heerendienstplichtigen op 14156 was geraamd.
zou

de kali

Amprong.

Het werk bestaat, zooals uit de teekening te zien is,
uit 2 landhoofden waartusschen op onderlinge afstanden
van 4 m acht steenen pijlers of penanten zijn opgetrokken.
Tusschen de pijlers en landhoofden zijn steenen vloeren
gemetseld boven- en benedenstrooms afgesloten door koffermuren van 1.50 m hoogte, terwijl de driehoekige ruimte
noodig geweest voor het ontgraven dier koffermuren met
beton is opgevuld; de slagdrempels, sponningen zoowel
voor de schuiven als voor de schotbalken zijn van be-

hakte trachietsteen vervaardio-d.
De bovenvlakken der penanten en landhoofden zijn met
een halfsteens rollaag van waalmoppen in sterke tras
afgedekt. Eene eenvoudige loopbrug is, ten behoeve van
het bedienend personeel, over de penanten heen gelegd.
Volgens de door den ontwerper opgemaakte nota was
het totale doorstroomingsprofiel zoomede de hoogte der
slagdrempels zoodanig bepaald dat van het bandjirwater
slechts een gering gedeelte in de leiding Kedong Kandang
zou komen en deze daarom dus niet behoefde afgesloten
te worden.
Mocht nochtans later blijken dat er te veel bandjirwater in de leiding kwam, dan lag het in de bedoeling
om, instede van den mond der leiding door eene sluis
aftesluiten, aan het bandjirwater op circa 500 m beneden
den mond der leiding de gelegenheid te geven door sluis of
overlaat terug te vloeien in de oude bedding der Amprong.
Uit de overzichts kaart blijkt dat de waterleiding
Kedong Kandang eene nagenoeg recht zuidelijke richting
volgt.
Over ongeveer één paal lengte was de leiding door
hooge gronden gegraven, en van voldoende afmeting om
al het op te dammen water af te voeren. Daar waar
zij echter de hooge gronden verliet, werden hare afmetingen 6teeds geringer en overeenkomstig aan het toen
bestaande doel; aan de westzijde toch werd overal het
water voor de besproeiing afgetapt cii verminderde de
hoeveelheid in de leiding jjaandeweji.
Om dus het water der kali Amprong te benuttigen
voor de besproeiing der oro oro gronden in de vlakte
van Padoe ten zuiden der kali Penganten gelegen, moest
de leiding Kedoeng Kandang onder behoorlijk profiel worden gebracht en doorgetrokken worden tot in de bedding
der kali Merie (zie overzichtskaart), boven het punt van
afdamming der rivier bij Soemberwoenie.
Uit laatstgenoemde rivier bestond boven het punt van
afdamming bij Soemberwoenie eene afleiding van dien
naam, waarvan de afvoer in December 1872 door den
Ingenieur van der Worff werd bepaald op 0.539 m s
welke hoeveelheid gebezigd werd voor de besproeiing van
150 bouws sawahs, gelegen tusschen de kali Merie ten
noorden, de leiding Soemberwoenie ten oosten, de kal
(Kernanten) Peganten ten zuiden en de Brantas ten westen.
Benedenstrooms van de afdamming bevond zich in de
waterleiding een overlaat, waardoor het overtollige water
weder in de bedding der kali Merie vloeide.
Het water van Kedong Kandang zou zich dus boven
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dam Soemberwoenie met dat der kali Merie vereenigen
en gezamentlijk de leiding Soemberwoenie volgen, waarvoor laatstgenoemde leiding weder eene groote capaciteit
moest worden gegeven, terwijl van af ongeveer 1 paal
beneden den dam eene nieuwe leiding moest worden gegraven om bet water hetzij over, betzij in de kali Penganten
te brengen.
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dembreedte van 4,50 m en eene bodem helling van 1 / 1000
Die bodem van de kuip ligt ongeveer 25 m boven de
bedding van de kali Penganten.
Uit die teekening en uit de overziebtskaart blijkt dat
de van ouds bestaande leiding Loembang onder bet aquaduct door gevoerd is, en tot dat einde aan den boyenen benedenzijde van den 7 e pijler vleugels ter lengte van
5 m aangebracht zijn.
Het water van de kali Penganten blijft daarbij als
vroeger door de leiding Loembang benut, en daar de
daarvoor benoodigde dam in die kali van geringe hoogte
is, kan de zorg er van zonder eenig bezwaar aan de be.

"

De Penganten (Kernanten) was reeds afgesloten door
een dam Soekoredjo, waardoor bet water in eene leiding
(Loembang genaamd) werd gebracht tot besproeiing van
169 bouws gelegen tusseben de kali Penganten te noorden, de leiding Loembang ten oosten, de vlakte van
Padoe ten zuiden en de Brantas ten westen.
Eerst werd bet denkbeeld onderzocht om do doorgetrokken leiding Kedong Kandang in de kali Penganten
te brengen, deze rivier beneden het punt van samenvloeiing weder op te dammen en het opgestuwde water
in de leiding Loembang te brengen. In Januari 1874
werd door den Resident van Pasoeroean ren ontwerp
daarvoor aangeboden vergezeld van eene begrooting van
kosten wijzende op een eindcijfer van ƒ 52064 en den
kosteloozen arbeid van 1761% heerendienstplichtigen. Tegen dit ontwerp rezen echter bedenkingen van technischen
aard, waarom de stukken den Resident teruggezonden
werden met verzoek zijn voorstel nader toetelichten.
Daarop werd in 1875 een nieuw voorstel van den
Resident ontvangen, waaruit bleek dat een voortgezet
terreinondérzoek een meer doelmatige en voordeelige
wijze om het beoogde doel te bereiken aan het licht had
gebracht. In stede van het water der leiding Kedong
Kandang in de kalie Penganten te leiden en deze rivier
op te dammen, werd daarbij voorgesteld bedoelde waterleiding over de rivier te brengen door middel van een

gemetseld brugkanaal.
Uit de toelichting tot dit ontwerp, opgemaakt door den
Ingenieur 3e klasse SCHEUIUS bleek dat op die wijze een
belangrijk grondverzet vermeden werd; terwijl men een
16 m hooger gelegen waterleiding verkreeg, die de mogelijkheid daarstelde om de te irrigeeren vlakte van 1500
bouws op 2500 bouws te brengen, zonder dat in den loop
der nieuw te maken waterleiding andere kostbare kunstwerken noodig zouden zijn.
Dit ontwerp werd goedgekeurd en bij Gouvernements
Besluit dd. 4 November 1875 n°. 20 machtiging verleend
tot uitvoering, wat den koelie arbeid betreft, in heerendienst
en overigens in daghuur. De kosten van die wijze van
en het aantal
uitvoering waren geraamd op / 77.200.
dagdiensten op 90072.
Omtrent de constructie en afmetingen van het brugkanaal wordt naar de ovei'gelegde teekening verwezen.
Zooals daaruit te zien is de totale lengte van het brugkanaal 114 m bestaande uit 5 midden openingen elk wijd
12 m, en aan weerszijden twee openingen elk wijd 5 m,
de dikte der pijlers is bij de groote openingen 3 m en
bij de kleinere openingen 2 m. De kuip heeft eene bo—

volking worden overgelaten.
De uitvoering van het aquaduct onder de leiding van
den Ingenieur SCHEBIUS, werd aangevangen in December
1875 en was het werk in Mei 1877 geheel voltooid.
Toen de voltooiing van dit kunstwerk naderde werd
het noodig geacht ook zoo spoedig mogelijk aan te vangen
met het verruimen van de bestaande leidingen van af de
beweegbare waterkeering Kedong Kandang tot aan dat
aquaduct en met bet graven van de nieuwe leiding ter
lengte van ongeveer 10,000 m van af dat aquaduct tot
aan het zuidelijkste gedeelte der te irrigeeren velden.
Aan de te verruimen leiding zou een bodembreedte
van 6 m, taluds van 1 op 1 en eene waterdiepte van
1,25 m worden gegeven. Van af' liet aquaduct zou de
nieuw te graven leiding met het ovengenoemde profiel
aanvangen en gaandeweg naar gelang di r aftappingen
in afmetingen verminderen. Het voor dit gezamentlijke
graafwerk noodig geachte aantal van 100,000 dagdiensten
werd bij Gouvernements Besluit dd. 16 October 1877
n°. 7 toegestaan.

Na voltooiing van de hierboven beschreven kunstwerken
en van de leiding werd voor liet beheer en toezicht over
deze waterwerken een reglement en eene instructie afgekondigd (Staatsblad 1877 n°. 30).
Daarbij werd bepaald dat het dagelijksch beheer en
toezicht zou berusten bij ccn 1 inlandschen beambte op
's maands, den titel voerende van mantri sluisƒ 35.
wachter, onder de bevelen staande van den AssistentResident van Malang.
Blijkens de in het jaar 1885 van het Gewestelijk Bestuur
ontvangen opgaven werden in dat jaar uit de verbeterde
—

en doorgetrokken Kedong Kandang leiding reeds bevlocid
eene uitgestrektheid van 2127 bouws sawahs als:

in de controle afdeeling Malang
Toeren

„

„

„

~

468 bouw 3.
1659
„

2127 bouws.
eene jaarlijksche productie aan paddie van 42 a 51
te zamen

met

picol per bouw, en eene waarde van ± ƒ 30.000.—
aan 2 e gewassen.
De voor de verbetering der Kedong Kandang leiding
uitgegeven gelden hebben dus reeds ruim hunne winsten
afgeworpen.
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VERVAARDIGEN VAN CEMENTVOORWERPEN.
(Hierbij de plaat 26
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De houten vormen worden door ijzeren oplegplaton
tegen beschadiging en vervorming gevrijwaard. De binDe hier beschreven voorwerpen worden vervaardigd nenwerksche boyenafmetingen zijn gelijk aan de vereischtc
van Portland Cement, zand en grint.
maat der tegels.
De benedenafmetingen zijn allen 0,0025 m kleiner dan
11. Vereischten der Grondstoffen
die maat.
Op den bodem van den vorm (a) komt een losse ijzeren
De Portland Cement, moet voldoen aan de vereischten,
dik 3 mm te liggen, die middels de trapper (b)
bodem,
het
van
SöHNE.
prospectus
vermeld in
DIJCKERHOFF EN
met
stempel
(c) opgelicht kan worden. De losse bodem
de
moet
vervaardiging van ongekleurde tegels
Voor
moet
mogelijk in den vorm sluiten en
kleur
zoo
naauwkeurig
gelet worden.
vooral op gelijkmatigheid van
met
het
bovenvlak van den vorm gelegen zijn.
liet zand moet bij voorkeur Banka-zand zijn van de evenwijdig
De hoogte van den vorm van bovenkant tot bovenvlak
grofste der fijnere soorten.
van den lossen bodem bedraagt 2
Ook andere zand is bruikbaar.
Men kan de tegels in alle vormen vervaardigen tot
Het zand moet vooral goed gezuiverd (gewasschen en
van 0,30 m, in 't vierkant.
afmetingen
daar
de
onzuiverheid
scheuren
doet
minste
gezift) zijn,
Van
de
kleine
tegels worden er een viertal te gelijk
ontstaan.
vervaardigd.
Het grint moet zuiver gewasschen riviergrint of beter
stuk geslagen riviersteen zijn, de stukken ongeveer groot
•"1 mm*.
V. Vervaardiging der tegels.

Grondstoffen.

I.

111.

Mengverhoudingen.

Voor tegels wordt eene specie van 1 Portland Cement
op U/2 a 2 zand gebruikt.
Voor putringen, bodems en sluitstukken van 1 Portland
Cement op 3 zand en 1 grint.
Voor riolen van 1 Portland Cement op 2 zand en 1
grint.
Voor neuten 1 Portland Cement op 2 zand.
Voor overloopgoten verklikkers enz. van 2 Portland
Cement op 2 zand en 1 grint.
De hoeveelheden worden droog gemeten en zonder
schudden.
Het zand en het grint worden droog goed gemengd,
daarna wordt de Cement er droog doorheen gewerkt en
de specie met zoo min mogelijk water aangemaakt tot
een stijf deeg, dat er uitziet als nat zand; eerst bij sterke
persing mag vocht uit de specie komen. Voor putringen
en sluitstukken wordt iets meer water toegevoegd.
,

IV.

Vormen voor tegels.

De tegels worden gevormd op de hierbij geschetste
bank (fig. I a, b en c).

Nadat de losse bodem in den vorm is geplaatst wordt
deze gezand en met de versch aangemaakte specie gevuld.
Door er eenen houten stempel Fig. I d op te plaatsen,
die zoo juist mogelijk in den vorm past en daarop met
een houten hamer te slaan wordt de specie aangedrukt
en vastgeslagen.
Nadat dit behoorlijk is geschied moet de vorm tot ongeveer 3 mm beneden den bovenrand gevuld zijn. Het
bovenvlak van den tegel wordt nu met eene sapoe lidie
schoongeveegd en daarna de vorm volgegoten met enkele
Cementspecie, al of niet met eene kleurstof vermengd.
Tijdens de verharding wordt met eene stalen liniaal
over de bovenkant van den vorm gestreken, waardoor
men een zuiver vlak bovenvlak verkrijgt.
Door daarna op den hefboom (b) te trappen wordt de
tegel gelost op den lossen ijzeren bodem.
De versche tegels worden met den lossen bodem opstellingen opbewaard in een zooveel mogelijk open vertrek, waar echter de zon geen toegang mag hebben.
Na 24 uur in dat vertrek te hebben gelegen wordt de
ijzeren plast onder den tegel weggenomen en worden
de tegels in een donker lokaal op een nat zandbed

opgelegd.
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bestaat uit een stevig geraamte, de
buitenzijde bekleed met planken dik 5 cm en zoo zuiver
mogelijk volgens een cylindervlak bewerkt.
Aan de bovenzijde heeft men een kraag, breed 3 of 4
cm en hoog 5 cm voor het vormen der sponning.
In den bodem zijn een viertal gaten, die juist passen
op de pennen in den vloer.
Boven op de halve kern heeft men 2 ringen, waardoor
een bamboe gestoken wordt om de kern op te lichten, of
te verplaatsen zie verder sub IX.
Verder heeft men op de kern twee overvallen om de
twee, deelen tot een geheel te vereenigen.
De twee deelen sluiten niet geheel aan, de aansluitings2 cm van elkaar verwijderd, men vult
vlakken zijn
die tusschenruimte, aan den omtrek met twee wiggen aan
(Fig. 2 e).
Het buitenoppervlak van de zoo geplaatste kern, komt
overeen met het binnenoppervlak der te vervaardigen ring.
De mantel bestaat uit vier stukken. Elk deel bestaat
uit een houten geraamte, de holle zijde bekleed met planken en zuiver afgewerkt volgens een kwartcylindervlak.
Aan de onderzijde heeft men een kraag hoog 5 cm dik
3 of 4 cm voor het vormen der sponning.
De 4 deelen worden vereenigd door ijzeren koppelplaten,
op aan de buitenzijde bevestigde schroefbouten te schui-

Gedurende de 8 dagen, dat zij in dit lokaal verblijven, deelen. Elk deel
worden zij driemaal daags begoten.
Om het snel verdampen van het water tegen te gaan,
worden de tegels met nat gras bedekt of beter worden er
op 25 cm matten op bamboelatten overgelegd.
Nadat de tegels het zandbed verlaten hebben, worden
zij gedurende drie weken in open loodsen, buiten de zon,
te droogen gezet en zijn dan voor het gebruik gereed.
Wil men zeer mooie, gladde tegels hebben, zoo moet
men ze nadat ze 3 dagen op het zandbed hebben doorgebracht op schuren met een stuk Escozijnsche tegel, een
flesch of een klapperdop.
Gedurende het schuren moet men de tegels van tijd
tot tijd met eene dunne pap van Portland Cement en
water bestrijken.
Het leggen van de tegels.

VI.

De tegels moeten op een goed ingewaterd en aangestampt zandbed worden geplaatst om vooral gelijkmatig
te dragen, daar hier de duurzaamheid grootendeels van

afhangt.

in een dun mortelbed van 1 kalk op
roode
Cement gelegd.
1 zand op 1
Men legt de tegels niet aansluitend maar met voegen
van 0,005 in, daar anders, door trillen of werken van den
vloer, de scherpe kanten afbrokkelen.
De voegen worden volgegoten met specie van 1 Portland Cement op 1 zand en bolvormig opgevoegd.
De

tecel wordt

+

ven en met moeren vast te zetten.
De vier stukken vereenigd zijnde, vormt het binnenvlak
een cylindervlak, geheel overeenkomende met het buitenvlak der te vervaardigen ringen.

Voor de sluitstukken en riolen (eigentlijk langu putringen, met eene andere doorsnede) gebruikt men hiermee
Een geoefend Cementwerker (1) maakt, met behulp van overeenkomende vormen, de inrichting blijkt uit de bijgeschetsen (Fig. 3 en 4 a, b en c).
een koelie, per dag 50 groote tegels, van de kleine tegels, voegde
Een
hoofdvereischte
van de vormen is stevigheid, daarzij
er
worden
kan
hij
gemaakt,
waarvan er vier tegelijk
anders
licht
werken
en
hun zuiveren vorm verliezen, echter
150 stuks per dag vervaardigen.
uit
het
oog verliezen, dat lichtheid voor
moet
men
niet
Per 10 wt2 tegelvloer is verder benoodigd / 5 3 specie
de gemakkelijke behandeling zeer gewenscht is.
(van 1 Portland Cement op 2 zand) of wel 0,7 vat Portland Cement en 0,225 3 gezuiverd zand en voor de deklaag
IX. Vervaardiging van putringen, sluitstukken en riolen.
0,24 vat Portland Cement.
het
zonder
zandaanvulling,
Voor
leggen der tegels is,
Dè vloer wordt goed stevig, horizontaal in de werkbenoodigd per 10 2 1/t ms specie of wel l /7 ff»B kalk,
plaats
s
zand en / 7
/7 m
3 roode Cement en aan werkvolk, Men geplaatst.
plaatst de beide halve kernen met de gaten op
ook voor het opvoegen, 3 metselaars en 2 koelies.
de pennen in den vloer, brengt de wiggen aan en sluit
de overvallen.
VIII, Vormen voor putringen, sluitstukken en riolen.
De mantel wordt om de kern geplaatst en de vierDe putringen worden gemaakt in vormen, die bestaan stukken met de koppelplaten tot een geheel vereenigd.
uit een vloer, een kern en een mantel (Fig. 2 a en b).
Men verschuift nu den mantel tot die evenwijdig met
De vloer bestaat uit een plankier dik 5 cm stevig be- de kern staat cl. i. een zelfde middelpunt heeft.
vestigd op een drietal liggers.
Men meet daartoe de opening tusschen mantel en kern
Op den vloer zijn een viertal ijzeren pennen (a) om met den passer of wat eenvoudiger is, men slaat er juist
de kern in den juisten stand daarop te kunnen plaatsen. passende wiggen (a) tusschen.
De kern bestaat uit twee ongeveer half cylindervormige
Daarna slaat men op den vloer klampen, sluitend tegen
den
buitenkant van den mantel om dezen een vasten
(1) De Cementwerker! werden uit de beste metselaars genomen, nogthans
te verzekeren en verwijdert c. g. de wiggen (a).
hadden zij vrij veel oefening noodig voordat zij aan de aan een geoefend stand
Alvorens ze te plaatsen bestrijkt men de kern en den
Cementwerker te stellen eischen voldeden.

VII.

Kosten der tegels
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mantel met eene dunne laag groene zeep om met meer
gemak te lossen; olie is hiertoe niet voldoende, deze trekt
te veel in het hout.
De specie wordt snel met emmers in de ruimte tusschen
de kern en den mantel gegoten, men bevordert het zakken door togen den vorm te kloppen en moet de specie
aanstampen met platte houten stampers.
Eenige minuten nadat de vorm gevuld is, zakt deze
gewoonlijk na, wat men terstond moet aanvullen.
Twee uren nadat de ring gegoten is wordt de kern
gelost, men begint de overvallen te openen en de wiggen
uit te trekken, door zacht kloppen en verschuiven komen
de beide heften van de kern los in den ring te staan.
Men steekt nu een bamboe door de ijzeren ringen en
licht met 2 man de kern uit den putring, een 3e man
zorgt daarbij, dat de kern niet slingert en daardoor den
verschen ring doet scheuren of beschadigt.
Dit lossen moet met zeer veel zorg geschieden.
Om de kern zoo gemakkelijk mogelijk te lossen, moot
men de ijzeren ringen zoo plaatsen, dat het zwaartepunt
van de kern juist onder de draagbamboe valt, de kern
blijft dan loodrecht hangen en slingert liet minst.
Een uur nadat de kern gelost is, wordt de ring aan de
binnenzijde met een laagje enkele Cementmortel gepleisterd, om een netter aanzien te krijgen.
Acht of tien uur na de kern wordt de mantel gelost,
langer mag dit niet duren, daar anders de ring te veel
aan den vorm hecht en bij het lossen afbrokkelt.
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Cementvoorwerpen.

Om bij het aanslaan den ring niet te knellen en daardoor de sponning niet te beschadigen, legt men bamboe
in de stroppen als op bijgaande schets is aangegeven.
De bamboe steekt aan weerszijde 5 cm buiten den ring
uit (Fig. 5).
Alvorens den 2 en ring geheel te laten zakken, legt
men in de sponning van den eersten ring eene dunne
laag specie van 1 Portland Cement op 2 zand, waardoor
de ringen vast op elkaar worden bevestigd.
Het zakken van den put gaat verder op de gewone
wijze, door telkens ringen boven op te plaatsen.

XI.

Kosten berekening,

De putringen van 0,80 m binnenwerksche middellijn
zijn hoog 0,60 m, de wanddikte is 0,06 m, de sponning
is boog 5 breed 3 cm.
Voor een ring is noodig:
29 dm* P. C.
0,23 vat,
29 dm s gebroken grint,
87 dm 3 zand,
11/2 Cementwerker (metselaar),
3 Koelies,
Voor een ring van 1.20 m binnenwerks, boog 0,60 m,
dik 0,08 m met eene sponning hoog 5 breed 4 cm is
benoodigd
54 dm s P. Cement (0,43 vat),
95
grof' zand,
95
fijn grint (3 a 4 mm),
52
grof
(1 a 2 cm),
=

:
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Het lossen geschiedt, nadat de sluitplaten zijn afgenomen en de klampen zijn verwijderd, door met beitels
3 Cementwerkers,
tusschen de sluitnaden van den mantel te wrikken.
5 Koelies,
]>ij het lossen van den mantel bestaat het meeste geVoor een sluitstuk is benoodigd voor putten wijd 0,80 m.
vaar den ring te breken of te beschadigen, dit lossen
221/2 dm s Portland Cement (0,18 vat),
moet dan ook met de uiterste zorgvuldigheid geschieden.
gr i n t,
Zijn enkele gedeelten van den ring, in de sponningen 22i/2
zand,
65i/
2
wil dit nog al eens voorkomen, niet zuiver afgewerkt, zoo
Cementwerker,
l/2
worden deze terstond na de lossing bijgewerkt.
11/2 Koelie.
Gedurende 6 a 8 dagen blijft de ring op den houten
Voor een rioolstuk als hierbij geschetst:
bodem staan en wordt gedurende dien tijd 3 u 4 maal
13 dm 3 Portland Cement (0,1 vat),
daags begoten, daarna is bij voldoende verhard om ver13
grint,
plaatst te kunnen worden.
26
zand,
Men scheidt den ring van den bodem door er zachtjes
2/ Cementwerker,
s
met een houten hamer tegen te kloppen.
2 Koelies.
De riolen en sluitstukken worden op geheel overeenkomstige wijze vervaardigd.
XII. Bodemstukken, neuten, overloopgoten enz. (fig. 6).
X. Het plaatsen van de putringen,
Deze stukken worden in open vormen gegoten en goed
De aarden put wordt
0,30 m wijder ontgraven, aangestampt.
dan de buitenomtrek der ringen; men graaft zoo diep
Aan de bodemstukken geeft men eene uitholling door
mogelijk uit.
met een profielplank om een ijzeren stang te draaien.
De putring wordt op een paar ribben boven den put
De verharding heeft op dezelfde wijze als bij de putgeplaatst en stevig aangeslagen aan ecne daarboven ge- ringen plaats.
plaatste stelling met blok.
Voor een bodemstuk van een put wijd 0,8 m is beMen licht nu liefst met een windas (de ringen zijn vrij noodigd:
zwaar of met handenarbeid, den ring een weinig op, 24y2 <l™ s Portland Cement (0,2 vat),
trekt de ribben weg en laat den ring langzaam zakken.
24V'j
grint,
„
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dm* zand,
1 Cementwerker,
3 1 /» Koelie.
Voor neuten zw. 13/
deur- of galerijstijlen is
benoodigd, per 10 stuks:
15 dm s Portland Cement (0,14 vat),
-30
zand,
Cementwerker,
1
2 Koelies.
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Voor verklikkers en overloopgoten gebruikt men 2
Portland Cement op 2 zand op 1 grint.
Voor de 10 stuks is aan werkvolk benoodigd:
1 Cementwerker,
3 Koelies.
Batavia, Juli 1887.
Het lid,
A. SCHADÉE.
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