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I.

DOEL DER REIS.

De ontwikkeling der scheepvaartbeweging in de laatste 50 jaren
is vooral de dieper in het land gelegen zeehavens ten goede gekomen.
Van de Europeesche havensteden wijzen Hamburg, Rotterdam en
Antwerpen de grootste toename van den gezamenlijken tonneninhoud
der jaarlijks aangekomen schepen aan, terwijl Londen, al is de vermeerdering der vaart daar niet zoo belangrijk geweest, nog de drukstbezochte haven is kunnen blijven. Deze steden zijn alle zoover landwaarts gelegen, als de rivier, die toegang tot hunne havens verleent,
voor groote zeeschepen bevaarbaar was of met niet onoverkomelijke
kosten gemaakt kon worden.
In de lijn van deze ontwikkeling zijn de plannen, die er bestaan
om de zeevaart nog verder in het hart van het vasteland te doen
binn~ndringen; om Brussel tot een zeehaven te maken zijn werken
in uitvoering; het ontwerp Paris-port-de-mer van Bouquet de la
Grye', waarvan de kosten op 227 millioen francs geschat zijn, schijnt
kans. van verwezenlijking te hebben; de wenschelijkheid Berlijn tot
een zeehaven te maken is in Duitschland herhaaldelijk betoogd.
Naast de ontwikkeling der in het land gelegen havens staat
echter in de laatste twintig of dertig jaren de uitbreiding van verschillende havens, die aan de kust zijn gelegen. Vooral in Frankrijk
is aan deze de aandacht gewijd. In Calais en Boulogne zijn belangrijke
werken gemaakt; de haven van Le Havre is vergroot en een verder
uitbreidingsplan van 73 ooo ooo francs is in uitvoering; bij la
Rochelle is een nieuwe haven La Pallice aangelegd.
Maar ook elders is hetzelfde op te merken. In Engeland heeft
de haven van Southampton eene zeer groote ontwikkeling gekregen
en Dover, dat , vroeger alleen van beteekenis was voor den
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dienst op het vasteland van Europa, begint thans van belang voor
het transatlantische verkeer te worden. België heeft aan-. de kust
te Zeebrugge een haven gebouwd; in Duitschland zijn Cuxhaven
en Bremerhaven voor de stoomschepen der groote maatschappijen
geschikt gemaakt.
Voor een gedeelte is dit een gevolg van de toename der
afmetingen van de schepen voor den dienst op Noord-Amerika.
Deze grootere afmetingen, om economische redenen wenschelijk
en bevorderd door de zeer gunstige omstandigheden, waari;1 de
haven van New-York verkeert, maken de schepen ongeschikt om
naar enkele der meer binnenwaarts gelegen havens op te varen.
Zou ook al de diepte geen bezwaar zijn, het manoeuvreeren op een
bochtige rivier is te lastig, de vaart moet te langzaam zijn, om niet
aan een meer nabij de kust gelegen haven de voorkeur te doen
geven. De grootste schepen van de Hamburg-Amerikalijn komen
dan ook niet te Hamburg, maar hebben hun plaats van aankomst en
vertrek in Cuxhaven; de grootste schepen van den Noord-Duitschen
Lloyd komen in den regel zelfs niet in Bremerh'.'ven, maar blijven
vóór de monding van den Weser bij Brunshausen geankerd.
In meerdere mate echter zijn de bijzondere eigenschappen
van het vervoer per zeeboot en per trein hier van invloed geweest:
het verkeer per zeeboot onderscheidt zich door de betrekkelijk
geringe kosten, het vervoer per trein door de groote snelheid ;
voor massagoederen is te rekenen, dat de vervoerkosten per treinkilometer vier à tienmaal zooveel bedragen als per zeebootkilometer.
In het gunstige geval, dat de zeeboot kan doorvaren tot de plaats,
waar de goederen gebruikt worden, blijven bij het doorvoeren
per zeeboot ook de kosten van het overladen bespaard. Het is
dus duidelijk, dat er voor goederen, op welker prijs de transportkosten
zwaar drukken, goederen dus van een lagen prijs per gewichtseenheid,
bijzondere voordeelen aan zijn verbonden zoover mogelijk per zeeboot
te worden gebracht, te grooter, indien daarbij het aantal malen, dat de
goederen worden overgeladen, vermindert.
Daarentegen is de snelheid van een trein 2 r/2 à 3-maal die van
een zeèboot; terwijl de Lusitania en de Mauretania der Cunardlijn
in het uur iets meer dan 45 K.M. afleggen, wordt door de boottreinen van Parijs naar Boulogne en Calais op het gedeelte
Parijs-Amiens ongeveer I r 5 K.M. in het uur gereden; de stoom2

schepen der Holland-Amerikalijn hebben een snelheid van ruim
3 r K.M. per uur; een gewone sneltrein doet in een uur 7 5 à 80
K.M. Voor het snelverkeer is er dus voordeel in gelegen de reis
per boot te verkorten en zoover mogelijk over land te gaan.
Passagiers- en postvervoer, transport van aan bederf onderhevige
artikelen en ook van goed~ren met een hoogen prijs per gewichtseenheid, waarvan dus de transportkosten op den prijs van betrekkelijk
weinig invloed zijn en ook het overladen geen bezwaar medebrengt,
hebben derhalve het best plaats per trein naar een kusthaven, waar
dan overlading in het zeeschip geschiedt.
Geldt dit ook eenigermate indien de haven als begin- of
eindstation van een snellijn optreedt, in de gevallen, dat een
snelvarend schip de haven als tusschenstation op zijn reis aanloopt,
heeft de binnenwaarts gelegen haven nog in het bijzonder het
nadeel, dat niet slechts de duur van de reis der daar aan boord
gekomen passagiers, post eri goederen langer wordt, dan wanneer
deze in een kusthaven waren ingescheept, maar dat ook de reis
van het schip zelf en van de in vorige havens opgenomen passagiers enz. er door wordt vertraagd.
Voor kusthavens is dus in het economische leven een bijzondere
taak weggelegd; het snelverkeer zal meer speciaal van deze gebruik
maken en daaruit volgen de eischen, die aan hunne inrichting te
stellen zijn.
In den tijd toen in Frankrijk volgens het plan van den Minister
van Openbare Werken DE FREYCINET verschillende kusthavens
zouden worden verbeterd, oordeelde men voor het snelverkeer
noodig: bijzondere kaden en steigers, waar op elk uur van het
getij schepen van elken diepgang kunnen aanleggen, in het
bijzonder de schepen voor het post- en snelgoederenverkeer en
die welke van de haven als aanloophaven gebruik maken. Zonder
tijd te verliezen en zonder geschut te worden moeten die schepen
reizigers, post en ijlgoed kunnen inschepen en aan wal zetten
of een lading aanvullen en dan hun weg hernemen, waarvan zij
te nauwernood zijn afgeweken.
En in I 890 sprak de Belgische Minister van Openbare Werken
DE BRUIJN zich als volgt over het vraagstuk uit: «Terwijl in de
«eerste plaats noodig is om in alle aan zee gelegen landen havens
«voor het gewone vervoer te bouwen, havens voor de scheepvaart
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«met geringe en gemiddelde snelheid, bestaat er eene categorie
«van havens, waarvan de bestemming eene geheel andere is en
«waarvan het nut steeds dringender blijkt, naarmate het vervoer
«sneller wordt en de snelheid meer waarde verkrijgt; ik bedoel
«de aanloophavens, havens voor landverhuizers, voor kostbare
«koopwaar en voor voedingsmiddelen, die eene onmiddellijke ver«zending eischen. De eerste havens, waarvan ik gesproken heb,
«zijn meer in het bijzonder de havens voor· zeilschepen en vracht«booten van alle afmetingen; de tvveede zijn meer bepaald bestemd
«voor de post- en snelverkeerlijnen, de passagiersbooten voor
'<overzee en voor de lange vaart. Zij zijn ingericht met het oog
«op de snelheid; zij hebben kaden in diep water, voorzien van
«alle mogelijke bijzondere installaties en we:rktuigen, noodig voor
«het laden en ontladen op de kaden; zij moeten geschikt zijn voor
«een snel en gemakkelijk aanleggen; zij moeten zich zoo dicht
«mogelijk bij de zee bevinden en derhalve in tegenstelling met de
«eerstgenoemde havens zoo min mogelijk landwaarts geplaatst zijn.».
Ik zou er aan toe willen voegen, dat het snelverkeer ook
bepaaldelijk uitstekende spoorwegverbindingen met het achtergelegen land en vooral met de verkeerscentra noodig heeft.
Bij den aanleg der Vlissingsche haven is deze voornamelijk
als haven voor den doorvoer naar Duitschland bedoeld. De goederen,
die men dacht, dat over Vlissingen gezonden zouden worden, waren
niet in de eerste plaats goederen, waarvoor een snelverkeer van
belang was. Voor het snel vervoer toch waren de binnenhavens,
die door een bij laagwater voor groote schepen niet-bruikbare
sluis waren afgesloten, niet geschikt en de buitenhaven, die
oorspronkelijk slechts tot voorhaven bestemd was, had te kleine
afmetingen om daar het snelverkeer tot ontwikkeling te doen
geraken. Slechts, voor één lijn op Engeland was in de buitenhaven
plaats en deze is dan ook tot bloei gekomen, terwijl het scheepvaartverkeer in de binnenhavens, welk verkeer voornamelijk uit schepen
met massagoed bestond, steeds van geringe beteekenis is geweest.
De Vlissingsche haven, te ver van het industriegebied en van de
handelscentra gelegen, kon voor den doorvoer van massagoed geen
belang krijgen, terwijl voor het snelverkeer, de inrichting niet deugde.
De geschiktheid van Vlissingen als doorvoerhaven voor massa4

goed zal alleen dan grooter worden, indien zich in de nabijheid
een industriegebied gaat ontwikkelen. Indien men echter thans het
verkeer over de Vlissingsche haveri ,vil bevorderen, dan is het duidelijk, dat men zijne aandacht aan het snelverkeer zal moeten wijden
en de haven van Vlissingen voor dit verkeer zal moeten inrichten.
Op welke wijze zal deze inrichting moeten geschieden en
welke vooruitzichten heeft Vlissingen, indien zijn haven voor het
snelverkeer geschikt is gemaakt ?
Daar nu een onderzoek naar de wijze, waarop elders het vraagstuk der havens voor snelverkeer is opgelost, en de resultaten
daar bereikt, gegevens zouden kunnen verschaffen, die bij de beantwoording dezer vragen van nut konden zijn, werd een studiereis
ondernomen, waarbij het voor de hand lag in het bijzonder havens
te bezoeken, die door hunne ligging met Vlissingen vergelijkbaar
zijn: in de eerste plaats de kusthavens, die aan het zuidelijk
deel der Noordzee of aan het Kanaal zijn gelegen. Economisch
komen deze met Vlissingen overeen : r 0 • door hun ligging aan
een zee van geringe breedte, zoodat het snelverkeer over den
korten afstand, die Engeland hier van het vasteland van Europa
scheidt, een belangrijk onderdeel van het verkeer in die havens
vormt en 2°. omdat zij gelegen zijn nabij den drukken door het
snelverkeer gebruikten vaarweg van de groote Noord-duitsche,
Nederlandsche en Belgische havensteden naar het Zuiden. Technisch
zijn de omstandigheden dezer havens met Vlissingen vergelijkbaar
door de belangrijke verschillen tusschen laag- en hoogwater, waardoor de inrichtingen voor het lossen en laden in deze havens een
bijzonder karakter dragen.
Hieronder zijn nu de kusthavens van Frankrijk, Engeland en
België aan of nabij het Kanaal gelegen in het kort besproken ;
de gegevens daarvoor zijn op die studiereis en verder uit de
litteratuur verzameld; meer in het bijzonder is de aandacht gewijd aan de ligging, de ontwikkeling der haven, de algemeene
inrichting, de installatie voor het snelverkeer tusschen Engeland
en het vasteland van Europa en die voor het overzeesche snelverkeer, dat de haven als aanloophaven gebruikt, terwijl verder
met enkele woorden de bereikte resultaten zijn vermeld.
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II. DE KUSTHAVENS VAN WEST-fRANKRIJK.
De havens van Frankrijk zijn in het algemeen in beheer en
onderhoud bij den Staat; de exploitatie is in den regel aan de
Kamers van Koophandel opgedragen, die de opbrengst der ha,vengelden verkrijgen. Deze opbrengst moet voor verbetering van de
havenoutillage en voor uitbreiding der haven worden bestemd.
De plannen voor de uitbreiding worden in overleg met de Kamers
van Koophandel door de Rijksingenieurs opgemaakt; om tot uitbreiding te geraken is een wet noodig; de gelden worden gedeeltelijk door de Kamers van Koophandel, die ook leeningen kunnen
aangaan, verstrekt, gedeeltelijk komen zij ten laste van den Staat.
In Boulogne b. v. draagt de Staat ¼ bij in de kosten van
uitbreiding. De uitvoering der werken geschiedt onder leiding der
Rijksingenieurs.
Men kan dus aannemen, dat er bij de uitbreiding der Fransche
havens een algemeene gedachte voorzit, terwijl door de werking
der Kamers van Koophandel de meeningen en het initiatief uit
de havensteden zelve tot hun recht komen en dus te sterke
centralisatie wordt tegengegaan. De vraag of dit systeem navolging
zou verdienen kan hier buiten bespreking blijven. Van belang kan
het echter zijn de uitbreiding det Fransche havens met die der
Engelsche havens te vergelijken; bij deze laatste toch is geen
centrale gedachte van invloed geweest, maar is de uitbreiding het
gevolg van de vrije ontwikkeling der maatschappelijke krachten.
Blijkt eenzelfde gedachte bij de inrichting van de kusthavens van
beide landen merkbaar, dan geeft dit een sterkere aanwijzing van
de richting, waarin ook de uitbreiding van Vlissingen moet
worden gezocht, dat immers economisch met de hierbedoelde havens
punten van vergelijking vertoont.
Bij de kusthavens van West-Frankrijk zijn er drie factoren van
invloed om hun rol in het economische leven te bepalen.
Deze zijn:

1°. het snelle en drukke verkeer tusschen Engeland en Frankrijk
en met name tusschen de handels- en verkeerscentra van beide
landen: Londen en Parijs. Eene ligging zoo kort mogelijk nabij
Engeland en bovendien weinig afwijkende van de rechte lijn, vyelke
Parijs en Londen verbindt, maakt de havens voor dit verkeer ge6

schikt; Boulogne en Calais, gelegen aan het Nauw van Calais op
den kortsten afstand van Engeland en niet te ver afwijkend van
de rechte lijn tusschen Parijs en Londen, en Dieppe, wel is ,vaar
aan een breeder gedeelte van het Kanaal, maar meer nog in de
rechte lijn tusschen Londen en Parijs, zijn voor het snelverkeer
tusschen Engeland en Frankrijk het meest aangewezen. Bij de
westelijke havens Hàvre en Cherbourg is de afstand naar Engeland
en ook die naar de handelscentra van beide landen grooter, zoodat hier het snelverkeer naar Engeland een niet zoo belangrijke
plaats als in de drie eerstgenoemde havens inneemt. Het Noordoostelijk gelegen Duinkerken biedt een langeren weg over zee, en
van Parijs bovendien een langeren weg per trein, dan Calais, zoodat
voor een snelverbinding over Duinkerken geen enkele reden bestaat.
2°. het drukke verkeer van snelvarende post- en passagiersschepen van de noordelijk gelegen havens door het Kanaal naar
de verschillende deelen der wereld.
De ligging ten opzichte van dien vaarweg en tevens van het
handels- en verkeerscentrum bepaalt de geschiktheid der kusthavens
om voor dit snelverkeer als aanloophaven te dienen. Het snelste
verkeer zal die aanloophaven zooveel mogelijk westwaarts zoeken
om den duur der reis te beperken. Cherbourg wordt van Amerika
af ongeveer 5 uren eerder bereikt dan Boulogne, terwijl de treinreis naàr Parijs van Cherbourg nauwelijks een uur langer duurt
dan van Boulogne. Voor het iets minder snelle verkeer is ook de
ligging der oostelijke havens geschikt.
3°. de afwezigheid van voor de scheepvaart bevaarbare rivieren
en kanalen, die in het hart van het land dringen. De Seine is voor
schepen tot 6 à 7 Meter diepgang tot Rouaan bevaarbaar gemaakt,
maar verder bevindt zich noordwaarts van den Mond der Gironde
geen groote scheepvaartweg, die tot in het land doordringt.
Voor een deel hebben de kusthavens van Noord-West-Frankrijk
daardoor, naast hunne functie als haven voor snelverkeer, ook nog
die van haven voor den massagoedereninvoer, welke elders aan de
meer landwaarts gelegen havens is toebedoeld, te vervullen. Duinkerken, te ver van het verkeerscentrum gelegen om voor het snelverkeer beteekenis te hebben, heeft dan ook, hoewel het een kusthaven is,
een groote ontwikkeling als in- en uitvoerhaven van het industriegebied
. van Noord-Frankrijk gekregen en ook Boulogne en Calais hebben een
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gràoteren invoer van massagoed dan men anders van een kusthaven
verwachten kan. Van Hàvre heeft het dieper landwaarts gelegen
Rouaan het grootste gedeelte van den invoer van massagoed, bestemd
voor het centrum van Frankrijk, overgenomen, maar Hàvre dankt aan
zijn vroegere positie als de voorhaven van Parijs aan den mond
der toen nog niet verder voor groote schepen bevaarbare Seine zijn
belangrijken handel en is een wereldmarkt gebleven voornamelijk
voor koffie, maar ook voor andere waren van een hoogen prijs per
gewichtseenheid, zooals cacao, peper, indigo.
Vlissingen nu verkeert niet in deze in zekeren zin gunstige positie
der Fransche kusthavens. De groote scheepvaartvvegen dringen in
Noord-West-Europa ver landwaarts in. Als doorvoerhaven voor
goederen naar het achterland mist Vlissingen clan ook geschiktheid
en evenmin bestaat er reden, dat zich hier een goederenmarkt zal
vormen, zooals.in Hàvre bestaat. Daarentegen zijn de omstandigheden
voor het snelverkeer naar Engeland in Vlissingen, zooals uit den bloei
der Maatschappij «Zeeland» blijkt, gunstig en zijn er redenen om ook
van Vlissingen als aanloophaven voor post- en passagiersschepen, zij
het misschien ook niet voor. de snelstvarencle, succes te verwachten.
Voor het hier gestelde doel kan clan bij de bespreking der
kusthavens van West-Frankrijk ook afgezien worden van die gedeelten der havens en van die inrichtingen, welke meer in het bijzonder
voor den doorvoer van massagoed of voor den goederenhandel
bestemd zijn; het gedeelte der havens binnen sluizen gelegen kan,
op enkele uitzondering na, buiten beschouwing blijven.
In het noorden beginnende heeft men Duinkerken, voor het
snelverkeer van weinig beteekenis; Calais, Boulogne en Dieppe van
belang voor het snelverkeer naar Engelarid, terwijl Boulogne
bovendien als aanloophaven genoemd moet worden; Le Hàvre als
goederenmarkt, maar ook voor het snelverkeer door zijn nieuw
gebouwde aanloopkade van beteekenis; Cherbourg aanloophaven
voor verschillende groote lijnen, terwijl meer naar het Zuiden nog
de aandacht trekt de daar nieuw gebouwde kusthaven La Pallice.

DUINKERKEN.
Duinkerken is de noordelijkste haven van Frankrijk en ligt
aan het zuidelijk gedeelte der Noordzee. De ligging is zooals gezegd,
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door den grooteren afstand over zee naar Engeland en per trein
naar Parijs veel minder geschikt voor het snelverkeer tusschen
Frankrijk en Engeland dan die van Calais en Boulogne. Hoewel
voor het snelst verkeer achterstaande bij meer ·westelijk gelegen
havens, zou, in verband met den belangrijken in- en uitvoer naar
en van het Fransche industriegebied, die hier plaats vindt, voor een
overzeesche lijn, die, naast post en passagiers, ook belangrijke hoeveelheden goederen vervoert, het aanloopen in Duinkerken zelfs
bijzondere voordeelen kunnen bieden.
De toegang tot de haven is eenigszins bezwaarlijk door de
er voor gelegen banken; de reede, met een diepte van I I à I 5 M.
onder laagwater, , wordt door die banken beschermd, maar niet
voldoende om lossen en laden op de reede mogelijk te maken.
De tegenwoordige inrichting der. haven verzet zich echter tegen
elke ontwikkeling van het snelverkeer. De toegang tusschen de
pieren heeft bij laagwater slechts 4 M. diepgang en is di.is alleen
bij hoogwater voor groote schepen toegankelijk. Om de eigenlijke
haven te bereiken moet men sluizen passeeren.
Er bestaan plannen een open haven met een dieptevan 8 M.
onder den laagsten waterstand aan te leggen; de toegang zal gevormd worden door twee pieren, die tot de 8 M. dieptelijn in zee
zullen reiken.

CALAIS.
Ligging. Calais is gelegen aan den noordelijken· ingang van het
Nauw van Calais tegenover Dover en is de stad van het vasteland
van Europa, die zich het dichtst bij Engeland bevindt; de afstand
tusschen Calais en Dover bedraagt slechts 40 K.M. Van de rechte
lijn tusschen Parijs en Londen is Calais niet zoover verwijderd of
met het iets zuidelijker gelegen Boulogne is Calais als het ware aangewezen voor den sneldienst tusschen beide hoofdsteden en verder
tusschen een belangrijk deel van het vasteland van Europa en
Engeland.
De drukke scheepvaart door het Kanaal passeert Calais op
korten afstand, zoodat deze, zonder veel van den weg af te wijken,
de haven zou kunnen aandoen.
Calais ligt op een blootgestelde kust; de stormen uit het
noorden en westen worden er in alle hevigheid gevoeld.
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De reede van Calais, voor den ingang der havenmond, heeft
een diepte van minstens 10 M. onder laagwater en is aan de
noordwestzijde begrensd door de Riden van Calais, een ondiepte
op het hoogste gedeelte waarvan bij laagwaterspringtij nog 6.30 M.
water staat. De reede heeft een breedte van I mijl en is eigenlijk
slechts naar het zuidoosten door het vasteland beschermd; de
ondiepten van de Riden toch kunnen de kracht der golven verminderen; een eenigszins voldoende bescherming geven zij niet.
De toegang tot de haven wordt maar in geringe mate door
banken bemoeilijkt.
Ten opzichte van het peil der Fransche Maritieme kaarten
(= laagwater bij een zeer laag springtij) zijn de waterhoogten bij
Calais de volgende :
Laagwater
Hoogwater
gewoon springtij .
0.72
6.97
»
doodtij .
r.92
5.67

+
. +

+
+

Toestand der Vóór de uitvoering der verbeteringswerken, waarhaven vóor 1875. aan men in 1875 is begonnen, bestond de voorhaven van Calais uit een tusschen twee lage hoofden i11 zee
uitmondend kanaal, dat evenals de ondiepte vóór den mond door
spuien op diepte werd gehouden. Op de ondiepte vóór den havenmond was bij laagwaterdoodtij slechts 2 à 2.50 M. water aanwezig;
bij springtijden kon de diepte tot bijna o naderen. In de geul
tusschen de hoofden was de diepte steeds voldoende voor schepen,
die de ondiepte vóór den mond konden passeeren.
Tegen het oostelijk hoofd aangebouwd, dicht nabij het wortel
einde van dat hoofd, bevond zich een 22 5 M. lange steiger, waarop
een spoorlijn in verbinding met het station Calais was aangelegd.
De dienst naar Engeland maakte van deze kade, aan den voet
waarvan steeds minstens 3 M. water stond, gebruik en vond op
vaste uren plaats ; dit was mogelijk door booten van geringe
diepgang te nemen (ten hoogste 2.25 M.) en de uren van vertrek
en aankomst tusschen elf uur en half twee overdag en 's nachts
te stellen, waardoor het passeeren van de ondiepte vóór den
havenmond bij laa~water van springtij vermeden werd ; bij volle
maan toch valt het hoogwatèr te Calais des morgens te I I .30 uur
en des avonds te I I .49 uur.
IO

Op deze wijze onderhield men voor l 87 5 tusschen Calais en
Dover de eenige sneldienst op vaste uren tusschen Engeland en
het vasteland; echter kon ook deze dienst nog slechts betrekkelijk
regelmatig zijn. Gedurende de doode tijden, waarop bij laagwater
de ondiepte moest gepasseerd worden, vonden belangrijke vertragingen plaats, die alleen bij gunstig weder waren te vermijden
door passagiers en post op de reede te ontschepen.
Verbet~ring der Van 1875-1889 is de haven van Calais vergroot.
haven.
De toegangsgeul is verbreed door het oostelijk
hoofd te verleggen: een voorhaven, een binnenhaven en een nieuwe
spuiko,m zijn aangelegd. Van deze werken, die een totaal van
49 500 ooo francs hebben gekost, zijn hier slechts de voorhaven
en de verbetering van den haventoegang van belang. Een verdere
verbetering van den haventoegang, welke 51 / 2 millioen francs zal
kosten,· is in uitvoering.
De haven in den Een overzicht van de haven van Calais in den
tegenwoordigen tegenwoordigen toestand is op fig. 1 gegeven,
toestand.
waarop in geblokte lijn de in uitvoering zijnde
verplaatsing van het westerhoofd is aangeduid.
De havenmond heeft thans een breedte van 120 M.
De diepte tusschen de hoofden bedraagt 4 M. beneden het
o-peil, en zal tot 5 M. kunnen vermeerderd worden.
Ook over de ondiepte buiten de havenhoofden is een diepte
van minstens 5 M. gebaggerd. Oorspronkelijk was de bedoeling
deze diepte door spui-middelen te onderhouden, waarvoor een
spuikom van 80 H.A. is aangelegd. In gebruik gesteld is deze
spuikom echter niet; de vooruitgang der baggertechniek heeft de
voorkeur doen geven aan het op diepte houden met baggerwerktuigen. Buiten de hoofden wordt in een halven cirkel van 1 K.M.
straal een diepte van minstens 8 M. onderhouden.
De voorhaven heeft eene oppervlakte van 6.8 H.A. en een
diepte van minstens 3 M. - o; zij is voor het snelverkeer ingericht. Behalve ten behoeve van dit verkeer dient de voorhaven bij
laagwater als ligplaats van schepen, die eerst bij hooger water
toegang tot de binnenhaven kunnen verkrijgen.
Langs de noordoostzijde van de voorhaven bevindt zich de
aanlegkade, die voor den dienst naar Dover in gebruik is met
II

aan den voet een diepte van 4.50 M. - o; aan de zuidwestzijde
is een aanloopkade (quai d'escale) met aan den voet een diepte
van 7.00 M. - o.
De kade voor den dienst op Engeland heeft vier aanlegplaatsen, elk geschikt voor een boot van ongeveer I IO M. lengte.
Bij elke aanlegplaats zijn in den kademuur twee ruimten uitgespaard,
waarin een ijzeren hoog- en laagwatersteiger is aangebracht, zoodat
voor de passagiers op drie verschillende hoogten (resp. op 2.72,
5.97 en 9.62 M.
o) platforms beschikbaar zijn.
In fig. 2 zijn een aanzicht en eene langsdoorsnede van zulk
een hoog- en laagwatersteiger gegeven.
Achter de kade bevindt zich het havenstatio11 van de Noorderspoorwegmaatschappij, een eilandstation met ten zuiden de sporen,
waarop de treinen aankomen en ten noorden de sporen waarvan de
treinen vertrekken. Er is voor vier aankomende en voor vier vertrekkende treinen plaats.
Tusschen de sporen van aankomst en de haven ligt het kraanspoor voor de portaalkranen, die voor het lossen en laden van
goederen en de post worden gebruikt. De beenen van de portaalkranen overspannen nog een gewoon spoor. Fig. 3 bevat een
plattegrond van aanlegkade en emplacement.
De aanloopkade aan de zuidoostzijde der haven is door een
dubbele spoorlijn met het station Calais verbonden.

+

Gebruik van De driemaaldaagsche post- en passagiersdienst op
de haven. Engeland wordt gemeenschappelijk door de Fransche
Noorderspoorwegmaatschappij en de Engelsche Zuidooster- en
Chathamspoorwegmaatschappij met raderbooten en turbine-schroefbooten onderhouden.
De aanlegplaatsen worden gebruikt als in figuur 3 is aangegeven.
Zooals gezegd hebben de aanlegplaatsen op drie hoogten platforms, door tré!-ppen met elkander verbonden. Oorspronkelijk waren
bij lage waterstanden de lager gelegen platforms in gebruik ten behoeve der passagiers ; bij het in de vaart komen van grootere raderbooten is het laagst gelegen gedeelte buiten dienst gesteld, terwijl
voor de turbineschepen met dekken op verschillende hoogten nog
slechts van het bovenste, op terreinhoogte gelegen, platform gebruik
12

wordt gemaakt. Het laden van post en goederen geschiedde steeds
met behulp der kranen van den bovenkant van de aanlegplaats af.
De bagage- en postwagens der aankomende treinen blijven in
de treinen staan, hun lading wordt direct door de kranen in het
schip overgebracht. De bagage- en postwagens der vertrekkende
treinen worden op het spoor, dat onder de portaalkranen doorloopt, opgesteld, direct uit het schip met de post en met de
goederen, die eerst in Parijs gevisiteerd behoeven te worden, gevuld en daarna vóór de vertrekkende treinen, die aan de andere
zijde van het stationshoofdgebouw wachten, gerangeerd. De bagage,
die niet voor Parijs bestemd is en de passagiers moeten het hoofdgebouw passeeren, waar zich de douane bevindt, vóór zij de
wachtende treinen bereiken.
Ten einde het lossen en laden der bagage te bespoedigen
wordt de doorgaande bagage van Parijs naar Londen en omgekeerd
op het vertrekstation in kisten gepakt, waarvan er vier op een
goederenwagen plaats vinden ; deze kisten, die gemakkelijk in het
ruim van de schepen te stuwen zijn, worden eerst op de plaats
van aankomst, ,vaar ook het visiteeren geschiedt, weder geopend.
Het overladen van de postzakken en de bagage, welke niet
voor Londen of Parijs is bestemd, geschiedt op de gewone wijze
in zeilen, waarvan de vier hoekpunten aan de kraanketting worden
bevestigd.
Hoewel de haven breed genoeg is, zwaaien toch de booten
niet in de haven; de booten der Engelsche maatschappij komen
achteruitstoomende binnen, terwijl de booten der Fransche maatschappij achteruitgaande de haven verlaten. Zij zijn daartoe ook
van een roer in den voorsteven voorzien. Tegen het achterwaarts
binnenkomen of vertrekken bestaat, naar men mij mededeelde,
geen ernstig bezwaar. Slechts gaan door het van richting veranderen
op zee eenige minuten· verloren, wat bij de bijzondere eischen,
die aan de snelheid van het verkeer worden gesteld, een nadeel is.
Bij het vertrek maken de booten gebruik van een der in de
haven liggende boeien, waarop een kabel is uitgebracht, die dient
om het voorschip van den muur te trekken.
De dienst tusschen Calais en Dover is de drukste der transkanaaldiensten; per jaar worden ongeveer 400 ooo reizigers overgebracht; ook het postvervoer tusschen Frankrijk en Engeland vindt

13

voornamelijk over Calais plaats: het dagelijksche postvervoer bedraagt ongeveer 1000 zakken. De nachtdienst is hoofdzakelijk een
postdienst; met den tweeden dagdienst is het postvervoer zeer
gering.
Het zeer drukke verkeer is bijzonder gebaat met het zooveel
mogelijk verkorten der reis; groote snelheid der treinen (tusschen
Parijs en Amiens is de snelheid r r 5 K.M. per uur) en der booten
(de turbinebooten loopen 2 r, de raderbooten 19 à 20 knoop en
per uur) en snelle overlading van personen, goederen en post is
daartoe noodig. Dit laatste is in Calais bereikt door den korten
afstand tusschen de treinen en de ligplaats van de booten,
de voldoende, maar niet te ruime, afmetingen van het station en
de eenvoudige wijze van overlading van goederen en post. De
.inrichting te Calais voldoet in de praktijk zeer goed; zij wordt in
Frankrijk als de beste voor de trans-kanaaldiensten beschouwd.
Met de passagiersbooten worden als regel geen goederen vervoerd. Kleine goederenbooten van de Zuidooster- en Chatham-spoorwegmaatschappij, die ligplaats aan de aanloopkade aan de zuidwestzijde der haven vinden, zorgen voor dat vervoer.
Oorspronkelijk was deze aanloopkade bedoeld voor groote
schepen der transatlantische lijnen, die in Calais zouden aanloopen
en lossen en laden tusschen twee hoogwatertijden in. Dit doel is niet
bereikt. Geen dier stoom booten loopt te Calais aan; de kleine
goederenbooten voor den dienst op Engeland maken dan ook bijna
alleen gebruik van de kade: de diepte van 7 M. onder o-peil,
die bij den aanleg aan den voet van den muur is ontworpen, wordt
niet meer onderhouden.
De redenen, dat geen der groote lijnen Calais aandoet, is niet
te zoeken in de geografische ligging v:an Calais. Even goed als
het nabijgelegen Boulogne, zou bij een geschikte inrichting, Calais
een aanloophaven kunnen zijn. De uitstekende verbindingen met
Engeland en het overige deel van Frankrijk, met name met Parijs,
zouden het daarvoor geschikt maken. Maar de inrichting van de
haven zelve verzet zich tegen eene ontwikkeling als aanloophaven.
De havengeul biedt alleen bij hoog water voor groote schepen voldoende diepgang, terwijl de reede \;an Calais bij storm onvoldoende
bescherming aanbiedt voor de schepen zelve en noch minder het
overladen van passagiers en goederen zou toelaten. Eenmaal binnen14

gekomen door den betrekkelijk nauwen en daardoor niet ongevaarlijken ingang zou een schip een volgend hoogwater moeten afwachten om vvecler te vertrekken. Dit tijdverlies, gevoegd bij het
wachten op de reecle, is te groot om de voorcleelen van het aanloopen dezer haven goed te maken. Bovendien laat de breedte
der haven het zwaaien van schepen van meer clan I 50 M. lengte
niet toe. Slechts indien geen andere goede havens beschikbaar
waren om het vervoer van Noord-Frankrijk op te nemen, zou Calais
als aanloophaven eenige kans kunnen hebben.

BOULOGNE.
Ligging. De ligging van Boulogne, slechts we1111g verder van de
Engelsche kust verwijderd clan Calais en eenigszins meer nabij de
rechte lijn, die Londen en Parijs verbindt, maakt, zooals gezegd,
den weg over Boulogne, naast dien over Calais, voor den sneldienst
tusschen beide hoofdsteden als aangewezen.
De drukke scheepvaart door het Kanaal passeert ook Boulogne
op korten afstand, zooclat deze aanloophaven gunstig is gelegen.
Boulogne heeft eenige meerdere natuurlijke bescherming tegen
den storm clan Calais; van de Noorder- en Noordwesterstormen
heeft Boulogne minder te lijden; Engeland en het ten Noorden
van Boulogne gelegen heuvelland, dat in Kaap Gris-Nez eindigt,
bieden tegen die stormen eenige bescherming. A~n de heerschencle
zuidwestenwinden is Boulogne daarentegen blootgesteld. Vóór Boulogne ligt de reecle van Sint Jan, die echter geen natuurlijke bescherming heeft. De ondiepte van Baas, die bij Ambleteux begint en
in zuidelijke richting loopt, kan niet als een, ook maar eenigszins
voldoende, bescherming worden beschouwd. Nabij Boulogne staat
op deze ondiepte bij de laagste standen nog I 2 M. water.
De cliepstgaande schepen kunnen zonder bezwaar de reecle
van Boulogne bereiken.

Ten opzichte van het peil der maritieme kaarten zijn de
waterhoogten de volgende :

gewoon springtij
))

II

doodtij

Laagwater

Hoogwater

+ I.04
+ 2.64

+ 8.90
+ 7.60
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Toestand der Vóór de uitvoeringderverbeteringswerken (1878haven vóór 1878. 1889) was de haven van Boulogne een tijhaven,
waartoe een nauw kanaal tusschen twee hoofden toegang verleende.
Dit kanaal werd door spuiing op een diepte van 0.60 M. onder
het nulpeil gehouden.
De dienst van Boulogne op Folkestone, in 1843 al opgericht,
vond niet op geregelde uren plaats. Een havenstation is in 1876,
op de plaats waar het zich thans nog bevindt, aangelegd.
Overigens had Boulogne eenig belang als handelshaven, terwijl voor de visscherij Boulogne reeds sedert lang een haven van
groote beteekenis was.
Verbetering De uitbreiding der havenwerken van Boulogne, waartoe
der haven. in 1878 werd overgegaan, bedoelde door den aanleg
van groote golfbrekers een beschutte reede te maken, welke zou
dienen als vluchthaven voor visschers- en handelsschepen, die in
het Kanaal door stonn mochten worden overvallen en als wachtplaats voor schepen, die bij hoogwater de haven van Boulogne
zouden willen binnenvaren.
In de beschutte reede zou men dan een breede pier met aan
weerszijden kademuren uitbouwen, welke voor den sneldienst naar
Engeland bestemd zouden zijn.
De beschutting, die de groote golfbreker, welke het eerst
werd aangelegd, de Digue Carnot, aan den ingang der eigenlijke
haven gaf, maakte het mogelijk dezen ingang zelf te verbeteren
en van de vroegere port d'echouage een haven te maken, waar
te allen tijde toegang is voor schepen tot 3.75 M. diepgang. De
dienst op Folkestone kon daarom in de haven blijven, waartoe
slechts_ voor den bestaanden muur een steiger te bouwen was.
Men verkoos dit boven het wachten op de geheele voltooiing der
golfbrekers, die aan den aanleg van de landingspier in de reede
vooraf moest gaan. Van 1883 af kon nu de dienst op geregelde uren
worden uitgeoefend. Een tweede gevolg van den aanleg van de
Digue Carnot is, dat van 1889, toen de officieele opening der havenwerken plaats vond, booten der Hollancl-Amerikalijn, later door die
van andere transatlantische lijnen gevolgd, de haven van Boulogne
hebben aangeloopen, waar zij onder bescherming van den golfbreker ankerden.
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Het karakter der beschermde reede is daardoor voor een deel
veranderd. Ten einde aan het aanloopen der groote passagiersbooten tegemoet te komen heeft men, onder bescherming van het
uiterste gedeelte van den golfbreker, een diepe ligplaats gebaggerd,
de «Souille des transatlantiques ».
De haven in den Een overzicht van de haven van Boulogne is in
tegenwoordigen fig. 4 gegeven.
toestand.
Bij vergelijking met de haven van Calais ziet men,
dat het verschil vooral gelegen is in den golfbreker, die de reecle
beschermt.
Men heeft in Boulogne een beschermde reecle, een voorhaven,
waarheen een geul tusschen twee hoofden toegang verleent, twee
open binnenhavens (de vroegere tijhaven en het bassin Loubet)
en een door een sluis afgesloten binnenhaven (bassin à flat).
De golfbreker, die de reecle beschermt, heeft een lengte van
2 roo M. en is, voor zooveel het deel evenwijdig aan de kust betreft,
op de diepte van 8 M. onder het o-peil aangelegd. Een verlenging
met 400 M. is in uitvoering.
De beschermde reecle wordt in het algemeen op een diepte
van 5 M. - o gehouden.
De ligplaats voor transatlantische booten heeft een oppervlakte
van 28 H.A. en een diepte van 9.50 M. - peil, terwijl het daarheen leidende toegangskanaal op een diepte van ro.50 M. - peil
wordt gehouden. Op de ligplaats zijn twee meerboeien gelegd. In
de geul tusschen de havenhoofden, die toegang tot de binnenhavens verleent, is een diepte van 3.75 M. aanwezig.
De open binnenhaven is door verdieping van de oorspronkelijke
port cl' échouage gevormd; de toegang wordt door de beîcle oorspronkelijke hoofclen gevormd, waarvan echter het noordelijk hoofd
thans door een nieuw hoofd wordt vervangen, waardoor de breedte
vermeerdert. Voor de ondiep gefundeerde kaaimuren zijn een steiger
ter lengte van 194 M. (ten behoeve van den dienst naar Folkestone)
en kaaimuren, ter lengte van 621 M., gebouwd. Vóór den steiger
is een diepte van 3.50 M., vóór de kademuren een diepte van 4 M.
aamvezig ..
De steiger heeft drie platformen resp. op 5 M.+o-peil, op 7.75 M.+
o-peil en op. terreinshoogte of 10.60 M. + o-peil. Op den steiger is
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een kraanspoor. Achter den steiger bevinden zich de sporen en het
station van de Noorderspoorwegmaatschappij.
Ten noorden van den houten steiger is over eene lengte van
34. 50 M. een steiger van gewapend beton gebouwd, welke als aanlegplaats is bestemd voor de havenboot (tender), die de verbinding
tusschen de op de reede ankerende transatlantische stoomschepen
en den wal onderhoudt. Deze steiger van gewapend beton ligt met
de bovenzijde ter hoogte van 10.60 M.
o-peil. Bovendien is een
laagwater-landingplaats ter hoogte van 6. 50 M.
o-peil aanwezig.
De tweede open binnenhaven, het bassin Loubet, is over de
geheele lengte van aanlegsteigers van gewapend beton voorzien.
De diepte , van dit bassin is in het midden 4 M. - o-peil; vóór
de steigers wordt een grootere diepte (resp. 7 en 5 M. - o-peil)
onderhouden. Schepen met 7 M. diepgang kunnen dus in de haven
steeds drijvende blijven, maar moeten den vloed afwachten om
binnen te komen of de haven te verlaten.

+

+

Gebruik van de De dienst op F olkestone, die tweemaal per dag
haven.
plaats heeft en voornamelijk een passagiersdienst
is (slechts een 90-tal postzakken worden dagelijks overgebracht),
wordt geheel door de Engelsche Zuidooster- en Chathamspoorwegmaatschappij uitgeoefend met turbineschroefschepen.
Deze dienst maakt gebruik van den houten steiger in de open
binnenhaven. De booten komen aan het noordelijkst gedeelte van
den steiger aan en vertrekken vandaar; zij komen achteruitstoomende de haven binnen.
De richting van den steiger is weinig gunstig; de schepen
toch moeten een tamelijk sterke bocht maken om de geul tusschen
de havenhoofden te bereiken. Op den steiger van gewapend beton,
ten noorden van den houten aanlegsteiger, is daarom een meerpaal
gesteld, waarop de booten bij het vertrek een kabel brengen om
het maken van de bocht te vergemakkelijken.
Er is tusschen de wijze, waarop in Boulogne de inscheping
van passagiers en de overlading van goederen plaats vinden, geen
noemenswaardig verschil met die, waarop dat in Calais geschiedt.
Evenmin als in Calais ten behoeve der turbineschepen, worden hier
de lager gelegen platforms van den steiger gebruikt. De achter
den steiger gelegen sporen dienen zoowel voor de aankomende als
18

voor de vertrekkende treinen; om het stationsgebouw met de visitatielokalen te bereiken moet men dus in Boulogne eerst het emplacement
met de daarop gestelde treinen passeeren, wat als een eenigszins
minder geschikte inrichting wordt beschouwd. Ernstiger bezvvaar
heeft de verbinding van het havenstation met het hoofdstation.
De verbindingslijn toch ligt over den- openbaren weg, zoodat de
sneltreinen tusschen Parijs en Boulogne, die over een gedeelte van
den weg de snelste van Europa zijn, tusschen het hoofdstation en
het havenstation niet sneller dan een voetganger mogen gaan en
daardoor een tijdverlies van ruim ro minuten lijden. Vergeleken met
Calais kan dus de overgang tusschen het snelverkeer te land en
het snelverkeer te water eenigszins gebrekkig genoemd worden.
De snel-goederendiensten tusschen Frankrijk en Engeland van
de Zuidooster- en Chathamspoorweg en van de Bennettmaatschappij
vinden in het bassin Loubet ligplaats.
De ligplaats voor zeeschepen in de beschermde reede dateert,
zooals gezegd, van I 899.
Thans loopen te Boulogne aan en ankeren op die ligplaats o. a.
passagiers- en post booten van de Holland-Amerikalijn, eenige diensten
van de Hamburg-Amerikalijn, de Noorclcluitsche Lloyd (de snelbooten op New-York vah deze maatschappijen doen niet Boulogne
maar Cherbourg aan), de Hamburg-Zuicl-Amerikalijn, de Koninklijke
Hollandsche Lloyd, de Duitsche Oost-Afrikalijn en de vVoermannlijn.
Een haven boot, de tender «Holland», vroeger alleen in gebruik voor
de Hollancl-Amerikalijn, onderhoudt thans de verbinding tusschen de
transatlantîsche schepen van alle lijnen en den wal; die tender vindt
een aanlegplaats in de open binnenhaven nabij het havenstation, aan
den steiger van gewapend beton of aan den houten aanlegsteiger.
Van de boeien, op de «Souille des Transatlantiques» gelegd,
maken de stoomschepen in den regel geen gebruik; aan ankeren
wordt de voorkeur gegeven.
Bij hevigen Noordenwind is. de ankerplaats te weinig beschut;
de transatlantische booten ankeren clan ten Noorden van Boulogne
onder bescherming van de kust.
Overwogen
Een verbeteringswerk, dat echter nog slechts in
verbeteringen. overweging is, is de verlenging van den gewapend betonsteiger, nu bij den tender «Holland» in gebruik.
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Deze verlengde steiger zou clan voor de bóoten van den dienst naar
Folkestone bestemd zijn, waardoor de moeilijke bocht van de haven
bij de in- en uitvaart vermeden wordt. Het is intusschen niet onwaarschijnlijk, dat dit werk niet tot uitvoering komt, maar dat, zij het
ook pas na eenige jaren, een meer afdoende verbetering van den dienst
naar Engeland wordt tot stand gebracht. Dit zou geschieden door
den bouw van den lanclingspier in de beschermde reecle, welke reeds
bij het ontwerpen der verbeteringswerken in I 878 voorzien was.
Echter zal deze pier dan waarschijnlijk een andere richting
krijgen dan indertijd ontworpen was ten einde haar gemakkelijker
in verbinding met den spoorweg te brengen.
De uitvoering van deze werken zal de duur van een reis van
Parijs naar Londen met ruim I/2 uur verkorten, waardoor de verbinding over Boulogne de snelste zal worden.
Ten behoeve van de overzeesche lijnen wordt de landingspier
niet ingericht; de Directies der groote stoomvaartmaatschappijen
meenden, naar de Hoofdingenieur der havenwerken mededeelde,
de voorkeur te moeten geven aan het ankeren op de beschermde
reede boven het aanleggen aan een kade in die reede. Post en
passagiers kunnen zonder bezwaar door een havenboot aan wal
gebracht worden, indien de ligplaats van lret schip voldoende rustig
is, zoodat om tijd te winnen het ankeren op de reede verkozen wordt.
Om deze reede zelve nog meerdere bescherming te geven zal later
ook de ontworpen noordelijke pier worden gebouwd.

DIEPPE.
Ligging. Dieppe ligt ongeveer midden tusschenLe Hàvre en Boulogne
aan de kust. De afstand tot Engeland van Dieppe is ruim IOO K.M.,
dus ruim 2I/ maal den afstand, die Calais of Boulogne van Engeland
scheidt; het ligt ongeveer in de rechte lijn, die Parijs en Londen
verbindt. De verbinding over Dieppe tusschen beide hoofdsteden
heeft derhalve een grooter zeetr<:1,ject, maar een belangrijk korter
spoorweggedeelte, dan die over Boulogne of Calais. Derhalve is de
verbinding, hoewel minder snel dan over deze laatste havens, toch
ook over Dieppe nog snel en kan deze goedkooper zijn.
Van de drukke se heepvaart door het Kanaal is de haven van Dieppe
op nog tamelijk grooten afstand verwijderd. Bijzondere aanleiding om
deze haven voor aanloophaven in te richten bestaat er niet.
2
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Verbetering Zooals het meerendeel der havens met groot tijverschil
der haven. aan de kust van Frankrijk, bestond de haven van
Dieppe, vóór het snelverkeer naar Engeland zijn eischen deed gelden,
uit een voorhaven, die bij laagwater droog liep, en daarachter
gelegen natte dokken, door keersluizen van de voorhaven gescheiden. Een door spuiïng op diepte gehouden geul, tusschen havendammen, die niet verder clan de laagwaterlijn waren uitgebracht,
verleende toegang tot de voorhaven.
Vanaf I 880 is geleidelijke verbetering aan de havens aangebracht.
De verbeteringen, die bestaan in den aanleg van nieuwe, door sluizen
afgesloten, bassins voor de tamelijk belangrijke kustvaart en kleine
zeevaart, kunnen hier buiten beschouwing blijven. Voor het snelverkeer is de verdieping van de voorhaven tot 2. 50 M. à 3 M. - o
en de aanleg van nieuwe tot
of 4 M. - o gefundeerde muren
in de voorhaven van belang. Verder zijn nieuwe pieren aangelegd.

3

De haven in den Twee pieren, tot de dieptelijn van 3 M. uitgetegenwoordigen bracht en een toegang openlatende van 90 M.,
toestand. (Fig. 5.) omsluiten een oppervlakte, ten behoeve van de
stilling der golven, van I I H.A. Van hier leidt de oude havengeul naar de voorhaven, waar een kadelengte van ongeveer 160 M.
ten behoeve van den sneldienst voor passagiers en post tusschen
Dieppe en Newhaven en een even groote lengte ten behoeve van een
goeclerensnelclienst tusschen deze havens aanwezig is.
Vóór de kade der passagiersdiensten is een diepte van 3 M., vóór
die der goederendiensten een diepte van 2'/2 M. onder o-peil aanwezig.
Achter de kaden bevinden zich een personen- en een goederenstation, die door een spoorlijn met het ongeveer i K.M. verdere
spoorwegstation van Dieppe verbonden zijn.
De bovenkant van de kade voor den passagiersdienst bevindt zich
op 10.26 M.
o-peil, maar in den muur is een laagwateraanlegplaats
op 5.88 M.
o-peil uitgespaard, welke een lengte van 23 M. heeft
en 9.8 5 M. diep is. Een trap leidt van dezen laagwatersteiger naar het
havenstation.

+

+

Gebruik der De personendienst tusschen Dieppe en Newhaven
haven.
·wordt gezamenlijk door de Engelsche London-Brighton
en Zuidkust-spoorwegmaatschappij en de Fransche Staatsspoor21

wegen uitgeoefend. De snelgoederendienst geschiedt uitsluitend
onder Fransche vlag. Beide diensten vinden tweemaal daags plaats
in beide richtingen.
Na de diensten over Calais en Boulogne is de passagiersdienst
tusschen Dieppe en Newhaven de drukste van de verbindingen
van Engeland met het vasteland van Europa.
De ligging der beide kaden aan de voorhaven is in zooverre
niet gunstig, dat de stoomschepen een scherpe bocht moeten
maken voor zij de havengeul bereiken. Ook draagt hier de ligging
van de spoorwegverbinding t11sschen het havenstation en het hoofdstation op een publieken weg niet bij tot het versnellen der verbinding. Minder dan bij de verbinding over Calais of Boulogne
wordt hier intusschen in de eerste plaats groote snelheid als eisch
gesteld.
Tot bijzondere opmerkingen geven overigens de inrichtingen
te Dieppe geen aanleiding.

LE HAVRE.
Ligging. Le Hàvre ligt aan de noordzijde van den Seinemond.
Het Kanaal heeft in de nabijheid van Le Hàvre een groote
, breedte;
ook is deze plaats tamelijk ver ten westen van de rechte lijn gelegen,
die Parijs en Londen verbindt. Voor. het snelverkeer voor passagiers
en post tusschen Engeland en Frankrijk is dus de ligging minder
gunstig dan bij de oostelijker gelegen havens. De groo.te breedte
van het Kanaal brengt tevens mede, dat de transatlantische lijnen,
die dezen vaarweg volgen, tamelijk veel van hunne route moeten
afwijken om Le Hàvre aan te doen. Als aanloophaven, althans voor
het snelste verkeer, biedt dus Le Hàvre geen bijzondere voordeelen. De zeer belangrijke handel in waardevolle producten, als
koffie, cacao, rubber, leder enz., maakt intusschen, dat voor het
minder snelle verkeer, met name van schepen, die behalve passagiers
en post onderweg ook goederen lossen en laden, het aanloopen
te Le Hàvre in aanmerking komt.
Le Hàvre heeft een beschutte ligging, de toegang tot de haven
wordt niet door veel zandbanken bemoeilijkt. De onderzeesche
oever heeft een flauwe helling, zoodat buiten de koppen der
havenhoofden kunstmatige diephouding van een geul noodig is.
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Ten opzichte van de nul der maritieme kaarten zijn de waterhoogten de volgende :
Laagwater.
Hoogwater.
gewoon springtij
0.65
7.85
»
doodtij
2.65
6.15

+
+

+
+

Toestand der Vóór I 89 5 bestond de haven van, Le Hàvre uit
haven vóór een voorhaven, die bij laagwater vopr een gedeelte
1895·
droog liep en slechts voor weinig-diepgaande schepen
bij alle tijden bereikbaar was en uit een aantal bassins, die door
keersluizen waren afgesloten en dus alleen bij hoogwater toegankelijk
waren. In de voorhaven vonden, evenals thans nog het geval is, de
schepen van de Engelsche Londen- en Zuidwesterspoorwegmaatschappij die een dagelijkschen passagiers- en goederendienst tusschen Le Hàvre en Southampton onderhouden, ligplaats. De
ligplaats aan de Grand Quai is ook thans nog niet met den spoorweg
verbonden, zoodat deze dienst niet geheel kan voldoen aan de
eischen, die aan een snelverkeerdienst tussche11 Engeland en
Frankrijk gesteld moeten worden. Niettemin vindt een toenemend
passagiers- en snelgoederenverkeer met deze schepen plaats.
Verbetering. Sedert 1895 zijn belangrijke uitbreidingswerken uitgevoerd en met name is een groote verbetering van den toegang
der haven tot stand gebracht. Er is een nieuwe voorhaven met een
mond van 200 M. breedte aangelegd en een 350 M. breede geul
buiten den havenmond door de ondiepte gebaggerd, in de voorhaven een aanloopkade gebouwd en een schutsluis aangelegd, die
tot de voornaamste binnenhaven (het bassin de l'Eure) toegang
geeft. De geul buiten den havenmond en een gedeelte der voorhaven (o.a. vóór de aanloopkade) kregen een diepte van 6 M. onder
het o-peil, welke diepte men tot 7.50 M., en later tot 9 M. onder
het o-peil zal vermeerderen. Door deze werken, die ongeveer 44
millioen francs gekost hebben, werd het mogelijk, dat gedurende
het grootste gedeelte van het tij schepen van grooten diepgang in
de voorhaven en de bi11nenhavens kunnen komen.
Eene verdere uitbreiding in dezelfde lijn is de aanleg van een
nieuw open bassin, dat door een nieuwe voorhaven met de bestaande
voorhaven in verbinding zal staan. Dit bassin zal met zijn toegang op
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. een diepte van 6 M. onder peil worden aangelegd, met uitzondering
van een ligplaats langs een zeer diep gefundeerden, 500 M. langen,
kademuur, die op I 2 M. --ê- peil wordt gebracht.

Tegenwoordige Thans bezit dus Le Ha.vre een voorhaven van
toestand. (Fig. 6.) 70 H.A., omsloten door twee golfbrekers, waartusschen een doorgang van 200 M. is opengelaten. Buiten dien
mond is een geul van 3 50 M. breedte naar de doorloop ende diepte
van 6 M. gebaggerd en in de voorhaven is ook die diepte aanwezig.
Aan de voorhaven bevindt zich een aanloopkade van 500 M.
lengte en 65 M. breedte, waarop een havenstation is gebouwd.
De inrichting van die kade met havenstation is in fig. 7 te
zien. De treinen komen op de hoogte van het terrein aan en hier
bevinden zich de perrons. Op de verdieping van het station zijn
de wachtkamers, de visitatiezalen enz. gelegen en van hier· vindt
de in- en uitscheping der passagiers plaats met behulp van een
brug, die op verschillende hoogten gesteld kan ,vorden.
Nabij het havenstation bevindt zich in de aanloopkade een
trap ten behoeve van de tenders, die post en passagiers zullen
halen van de buiten ankerende schepen, die niet aan de aanloopkade
aanleggen.
De aanloopkade zelf heeft ongeveer IO millioen francs gekost.
Aan het eind van de aanloopkade is de toegang tot de nieuwe
111 uitvoering zijnde werken.
Gebruik der In de vroegere voorhaven vindt een dienst op
haven.
Southampton ligplaats aan een gewapend beton-steiger
aan den voet waarvan · 3.80 M. water staat. De aanloop kade in
de voorhaven wordt in de eerste plaats door de snelvarende
post- en passagiersbooten op New-York der Compagnie Générale
Transatlaritique gebruikt. Hun lading nemen deze schepen, totdat
de nieuwe open haven gereed zal zijn, in het Bassin de l'Eure
in, maar de passagiers en post worden in den regel aan de aanloopkade geëmbarkeerd. De treinen van Parijs komen thans 'nog
langzaam rijdende van de hoofdlijn langs het· bassin de l'Eure
aan het havenstation aan; de bedoeling is echter een ten zuiden
van het haventerrein loopende lijn aan te leggen, welke bij
het station Graville St. · Honorine (2 K.M. beoosten Le Ha.vre)
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de hoofdlijn verlaat en waarover de treinen direct het havenstation kunnen bereiken. Voor de treinen der r ste en 2de klasse
dient het meest zuidelijke perron, voor de landverhuizerstreinen
het middenperron, terwijl de bagagewagens aan het noordelijkste
perron gelost of geladen worden. Behalve voor de schepen der
Fransche Maatschappij, die in Le Hàvre een beginpunt hebben,
dient echter de aanloopkade, zooals haar naam aanduidt, voor
schepen, die in Le Hàvre aanloopen en niet de sluizen willen
passeeren ten einde in de binnenhavens te laden of te lossen. Het
is dus in Hàvre de bedoeling de aanloopende schepen een plaats
aan de kade te geven, terwijl er in Boulogne, na overleg met de
Directies der Stoomvaartmaatschappijen, de voorkeur aan gegeven is,
de aanloopende booten op de beschermde reede te doen ankeren.
Dit verschil is een gevolg van het verschil in het soort snelverkeer,
dat van deze beide havens zal gebruik maken. Boulogne, zeer
dicht nabij den drukken scheepvaartweg gelegen, maar zelf zonder
belangrijken handel, zal het snelle verkeer trekken, dat zich zoo kort
mogelijk wil ophouden en slechts even de post en passagiers
ontlaadt of inscheept. Le Hàvre daarentegen is verder van den
stheepvaartweg gelegen, zoodat een zeer snel verkeer daar niet
zal aanloopen. Daarentegen zal de zeer belangrijke handel schepen
kunnen trekken, die, behalve post- en passagiers, onderweg ook
goederen laden en lossen.
Tot nu toe zijn het echter hoofdzakelijk goederenschepen,
die in Le Hàvre aanloopen en deze maken van de aanloopkade'
geen gebruik, maar laden en lossen in de binnenhavens.
Bij uitzondering ankeren aanloopende schepen wel op de reede
om door middel van een tender verbinding met den wal te verkrijgen.

CHERBOURG.
Cherbourg is de eerste Fransche haven, die de van Amerika
komende schepen, zonder al te veel van hun weg af te wijken,
kunnen aandoen. Handel heeft Cherbourg weinig en voor het verkeer naar Engeland is de ligging niet gunstig, omdat het te ver
van de verkeerscentra van beide landen is afgelegen. In het bijzonder
zal het dus het snelste verkeer zijn, dat in Cherbourg aanloopt.
Cherbourg is op het noorden gelegen en de reede was vroeger
blootgesteld aan de volle kracht der Noord er- en N oordwesterstormen.
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De getijden zijn als volgt:
Laagwater.
gewoon springtij
»
doodtij

+
+

à.65
2.3r

Hoogwater.

+
+

6.50
4.84

Cherbourg is in de eerste plaats een oorlqgshaven. Ten behoeve van deze haven is, om de reede van Cherbourg te beschermen,
in de laatste helft der r 9e eeuw een golfbreker aangelegd, die
het thans mogelijk maakt veilig te ankeren. Deze golfbreker, op
ongeveer 4 K.M. van de stad gelegen, heeft een lengte van ongeveer
3600 M. Hij laat twee voor de groote vaart bruikbare toegangen
open, waarvan de westelijke rooo M. breed is en een diepte van
r r M. onder het laagste water heeft, terwijl de oostelijke 800 M.
breed is en 7 M. diep. (Fig. 8.)
Door dezen golfbreker is een beschermde reede van ongeveer
rooo H.A. omsloten, waarvan ongeveer 1 / 5 deel bij laagwater voor
groote schepen toegankelijk is.
In de beschermde reede mondt de voorhaven van de handelshaven uit. De toegang dezer voorhaven is 200 M. breed en heeft
een diepte 2.70 M. onder het laagste water. Het oostelijk deel der
voorhaven is op dezelfde diepte gebracht en langs de Oostkade
zijn voor den ouden kademuur vijf steigers aangebracht met een
gezamenlijke lengte van 200 M., die door tenders en kleinere Kanaalbooten gebruikt worden.
Van de voorhaven is de handelshaven door een keersluis
gescheiden.
Evenals in Boulogne ankeren de aanloopende transatlantische
schepen op de beschermde reede, waar passagiers en post in tenders
ontscheept worden, die hen naar de aanlegplaatsen in de voorhaven brengen.
In Cherbourg loopen aan de diensten van de Royal-Maillijn
van Southampton naar Buenos-Ayres en van Southampton naar
de Antillen; die van de White-Star-lijn van Southainpton naar
New-York en de snelste diensten van de Hamburg-Amerika-lijn en de
Noordduitsche Lloyd resp. van Hamburg en Bremen naar New-York.
Van de voorhaven maken bovendien passagiersdiensten van
de Engelsche Zuidwester-spoorwegmaatschappij van Cherbourg naar
Southampton en Guernsey gebruik.
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LA PALLICE.
Ligging. Het havenbassin van La Pallice ligt op ongeveer 4 K.M.
van La Rochelle aan de reede van La Pallice, die het eiland Ré
van het vasteland van Frankrijk scheidt.
De scheepvaart uit het zuiden en het westen naar de havens
aan de Noordzee 'en het Kanaal passeert La Pallice op zoo grooten
afstand, dat althans voor overzeesche sneldiensten van en naar die
havens La Pallice als aanloophaven weinig beteekenis kan hebben.
Gunstiger ligt La Pallice voor lijnen van Liverpool naar het zuiden
en het oosten; de schepen van deze lijnen toch kunnen niet, zonder
belangrijk van hun weg af te wijken, een der andere Fransche Kanaalhavens aandoen. Voor deze schepen is dus, zoo zij in een Fransche
haven aanloopen, La Pallice of Bordeaux aangewezen.
De reede van La Pallice heeft eene natuurlijke bescherming
in de eilanden Ré en Oléron en in de zuidkust van de Vendée.
Op de reede ankerende schepen liggen derhalve volkomen veilig.
Benoorden Ré bevinden zich in den toegang tot de reede
ondiepten tot 3 M. onder o-peil, bezuiden Ré loopt de bodem van
den toegang naar de reede gelijkmatig op tot zij de diepte van
5 M. heeft bereikt, waarin de voorhaven is aangelegd. Schepen van
omstreeks 5 M. diepgang kunnen dus steeds de voorhaven naderen,
terwijl de diepstgaande schepen de reede kunnen bereiken en daar
ten oosten van Ré ten anker komen.
Ten opzichte van het o-peil der maritieme kaarten zijn de
waterhoogten de volgende :
Laagwater
Hoogwater.
gewoon springtij
0.65
5.80
gewoon doodtij .
4.66
1.85

+
+

+
+

Aanleg der De aanleg van de haven van La Pallice valt in denzelfden
werken. tijd als de verbetering der havens van Calais en Boulogne.
In 1881 begon men met het werk; in Juni 1891 kon de haven voor
de scheepvaart geopend worden.
De bedoeling van den aanleg der haven was den handel van
La Rochelle, die onder de geringe diepten van de toegangen naar
de bestaande haven leed, een nieuw bassin te geven, geschikt voor
de grootste handelsschepen toen in gebruik, en met een toegang,
waarin voldoende diepte zonder bezwaar te handhaven was.
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In hoofdzaak moest dus de haven geschikt zijn voor de vrachtschepen naar La Rochelle bestemd. Op het aanloopen van posten passagiersbooten is bij den aanleg niet gerekend.
Beschrijving der De haven is samengesteld uit een voorhaven door
werken. (Fig. 9). twee havendammen omsloten en met een diepte
van 5 M. onder het o-peil, een schutsluis met een schutlengte
van 167.50 Meter en een breedte van 22 Meter en een tijhaven,
waarvan de bodem zich op het peil van 4 M. - o bevindt, met een
oppervlakte van l 1I/2 H.A. en een kademuurlengte van 1600 Meter.
In de voorhaven bevindt zich aan het noordelijk hoofd een
aanloopsteiger door twee bruggen er mede verbonden.
De steiger heeft een lengte van ruim 2 1 o Meter ; over een
lengte van 108 Meter is de diepte aan den voet 7 M. onder o ;
bij het overige gedeelte is de diepte , aan den voet de ge,vone
diepte der buitenhaven of 5 M. - o.
Aan het oostelijk einde van den aanlegsteiger bevindt zich een trap
met platform op verschillende hoogten (afwisselend tusschen I. 56 en
8.56 +) ten behoeve van de ontscheping van passagiers, die door
tenders van op de reede ankeren de stoomschepen worden aangebracht.

+

Gebruik van de
haven als aanloophaven voor
passagiers- en
postdiensten.

De Pacific Steam Navigation Co doet hare passagiers- en postbooten van Liverpool naar Callao
aanloopen in La Pallice en evenzoo gebruikt de

Compagnie Maritime du Congo van Antwerpen
komende La Pallice .als aanloophaven.
Wanneer de schepen goederen te lossen en te laden hebben,
en dit is bij den dienst der Pacificlijn op de heenreis het geval,
komen zij in de binnenhaven en leggen nabij het station aan. Een
extra-trein van Parijs brengt de passagiers en post op de kade.
Daar de sluis gedurende een groot deel van den vloed openstaat,
behoeven de booten niet steeds te schutten; de diepgang der
schepen zou het niet mogelijk maken bij elken waterstand de
voorhaven te passeeren. 'v\Tanneer er geen goederen te lossen of te
laden zijn ankeren de schepen op de reede en worden passagiers en
post door een tender naar de trap in de voorhaven gebracht.
Van den aanloopsteiger in de voorhaven maken geen groote
passagiersbooten, maar hoofdzakelijk slechts petroleumbooten
gebruik.
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Ook in La Pallice doet zich, evenals in Boulogne, het geval voor,
dat voor het aanloopen van booten der transatlantische lijnen ,verken
in gebruik zijn, die oorspronkelijk niet daarvoor werden aangelegd.

III.

DE KUSTHAVENS VAN ZUID-OOSTEN GELAND.

Het beheer en onderhoud der Engelsche havens vormt een
tegenstelling met dat der Fransche havens. Bij de laatste is dit
aan den Staat getrokken; bij de Engelsche havens bestaat in dit
opzicht geen eenheid: soms is het de gemeente, zooals bij een
gedeelte van de haven van Southampton, soms een College uit
vertegenwoordigers der belanghebbende lichamen samengesteld, zooals de Harbour Board te Dover, die de havens bestuurt; dikwijls
is het een spoorwegmaatschappij, zoo als bij het belangrijkste deel
der havens te Southampton, te Folkestone en te Newhaven, die
de havens beheert, maar nergens berust het beheer van de handelshavens bij den Staàt. Het beheerend lichaam zorgt ook voor de
exploitatie, terwijl tevens de uitbreiding der haven voor zijn rekening
komt. Minder dan in Frankrijk is dus hier van één gedachte uitgegaan. De practische overweging of de ontwikkelingsgang van het
scheepvaartverkeer uitbreiding noodig maakte, heeft hier, meer dan
eenige theoretische beschouwing of de wensch een bepaalde streek
tot ontwikkeling te brengen, tot den aanleg van werken geleid.
Gedeeltelijk zijn bij de kusthavens van Zuid-Oost-Engeland
dezelfde factoren van invloed, welke ook bij de havens van WestFrankrijk zijn besproken.
1°. Ook hier maakt de korte afstand, die een haven van de
overzijde van het Kanaal scheidt, deze haven voor het
snelverkeer tusschen Engeland en het vasteland geschikt.
Dover, Folkestone en, in eenigszins mindere mate, Newhaven
en de havens aan den Theemsmond of Southampton, trekken
dan ook het grootste deel van het snelverkeer van personen,
post en goederen van en naar het vasteland tot zich;
2°. het snelverkeer van post- en passagiersschepen van de
noordelijke havens door het Kanaal naar alle deelen der
wereld passeert de zuidoostelijke Engelsche havens op
korten afstand. Hoe meer een haven naar het westen
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gelegen is, hoe meer de ligging geschikt is voor een zeer
snelle verbinding met Noord-Amerika. Plymouth is dan
ook station van een aantal der snelste lijnen op den weg
van New-York naar Europa ge·worden. Maar ook de meer
oostelijk gelegen havens Southamptot'l en Dover bieden
aan het groote snelverkeer voordeelen: Southampton door
de veilige ligging en zijn uitstekende haveninrichtingen,
Dover doordat hier de scheepvaart op bijzonder korte afstand
nadert, terwijl de nabijheid van de Fransche aanloophaven Boulogne maakt, dat in een kort tijdsverloop beide
havens kunnen worden aangedaan.
3°. anders dan in Frankrijk echter dringt in Zuid-Engeland
wel een grootscheepvaartweg tot in het hart van het
land. De Theems is tot in Londen voor groote schepen
bevaarbaar. De vrachtvaart zal dus minder dan in Frankrijk
op de kusthavens aangewezen zijn, zoodat deze in hoofdzaak voor het snelverkeer bestemd zijn.
In dit opzicht bestaat er in econon1ischen zin overeenstemming met de haven van Vlissingert, daar ook in Nederland en België de vrachtvaart langs de Rijn- en Scheldemonden in het hart van het land kan dringen.
Van het westen beginnende heeft men Plymouth en Southampton
als aanloophaven voor de groote transatlantische lijnen van beteekenis;
Newhaven en Folkestone, beide havens voor het snelverkeer met het
vasteland, Dover zoowel aanloophaven voor de groote overzeesche
lijnen als haven voor het snelverkeer met het vasteland, terwijl
voor Vlissingen nog het nabij den Theemsmond gelegen Queensborough, als eindpunt van den dagdienst der Maatschappij «Zeeland»,
van belang is.

PLYMOUTH.
Plymouth is de meest westelijke aan het kanaal gelegen
Engelsche haven, die een veilige ligplaats voor groote schepen biedt.
Het heeft dan ook voor het transatlantische snelverkeer eenzelfde beteekenis voor Engeland als Cherbourg voor Frankrijk en de inrichting
der haven is daar dan ook in vele opzichten mede te vergelijken.
De baai van Plymouth, de Sound, is aan de zuidzijde door
een in r 8 r 2 - r 840 aangelegden golfbreker van ongeveer r 600 M.
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lengte beschermd, waardoor een veilige reecle van ongeveer 700 H.A.
wordt gevormd. Op deze reecle ankeren de groote transatlantische
booten en tenders brengen passagiers en post naar den wal. Twee
aanlegplaatsen, een nabij het havenstation van den Grooten Wester
Spoorweg en een nabij het havenstation van den Zuidwesterspoorweg,
zijn voor deze tenders in gebruik.
Voornamelijk wordt Plymouth door de groote atlantische lijnen
op den terugweg van New-York aangeloopen en wel door de Americanen White-Star-lijnen van Southampton, de Holland-Amerikalijn
van Rotterdam en de N oordduitsche Lloyd van Bremen; de HamburgAmerika lijn heeft Plymouth als station op de heen-en de terugreis.
Voor het verkeer met Frankrijk is Plymouth van zeer ondergeschikte beteekenis.

SOUTHAMPTON.
Ligging. Southampton ligt ongeveer in het midden van de zuidkust
van Engeland aan het Southamptonwater, op een afstand van r 5
K.M. van de kust verwijderd.
Een nog westelijker gelegen haven als Plymouth heeft boven
Snuthampton voor, dat de post tusschen Amerika en Londen over
zulk een haven een grootere overlanclreis en een kortere zeereis
heeft, zooclat de totale duur der reis eenigszins korter is; de oostelijker
gelegen havens hebben hunne <lichtere nabijheid bij den grootscheepvaartweg boven Southampton voor. Daartegenover heeft
Southampton als aanloophaven de zeer veilige ligging, eenigszins
rivieropwaarts en beschermd door het eiland \i\light, en de diepte
van het vaarwater, die men zonder veel moeite voor de grootste
schepen voldoende heeft kunnen doen blijven.
Voor het snelverkeer met Frankrijk ligt Southampton minder
gunstig clan de oostelijker havens.
Van het oosten leidt de reede van Spithead, van het westen
de Solent naar het Southamptonwater.
Het tijverschil bedraagt bij springvloed te Southampton 4.60 M.
Het bestaan van een dubbel hoogwater vormde een bijzonder gunstige
omstandigheid in den tijd dat de havenwerken bij laagwater nog niet
voor de grootste schepen toegankelijk waren. Er is echter geen reden
in gezien de diepte niet ten opzichte van het laagste peil te bepalen.

III
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Ontwikkeling Vóór den aanleg van den spoorweg van Londen
van de haven. naar Southampton had het scheepvaartverkeer te
Soüthampton weinig beteekenis en bestond de haven ook uit weinig
meer dan een kade ten westen der tegem,voordige haveninrichtingen.
Maar van den aanleg van dezen spoorweg af dagteekent de opkomst
van Southampton als haven, in het bijzonder als de voorhaven van
Londen, voor zooveel het overzeesch snelverkeer betreft. Met den
aanleg van een haven, het Buiten Dok (Outer Doek), werd in 1838
begonnen, bij de verdere uitbreiding van het verkeer gevolgd do<;ir
den bot1w van het Binnen Dok (Inner Doek), dat in 18 51 gereed kwam.
Van 1842 af toen het Buiten Dok ver genoeg gevorderd was
om in gebruik te worden genomen, hebben de postbooten van de
Royal Mail lijn naar vVest-Indië Southampton als beginpunt gekozen; en van hetzelfde jaar af liet de Peninsular en Oriental
Maatschappij hare postbooten naar Oost-Indië van Southampton
vertrekken. In 1845 werd de postdienst op de Kanaaleilanden naar
Southampton verlegd en tevens de verbinding met Hàvre geopend.
In 1847 werd Southampton aanloophaven van eene New-Yorksche
maatschappij, die stoomschepen tusscben Bremen en New-York
liet loopen, een verbinding, die in 1858 door de in 1856 opgerichte
Noordcluitsche Lloyd werd ter hand genomen. In 185 1 richtte de
Royal Mail lijn een postdienst naar Brazilië en Argentinië op. In
1857 begon de Union lijn (sinds 1900 met de Castlelijn onder den
naam Union Castle Mailsteamship Company vereenigd) haren postdienst naar Zuid Afrika en ongeveer terzelfder tijd koos de HamburgAmerikalijn Southampton als aanloophaven voor haren dienst naar
New-York.
De belangrijke uitbreiding van de snelcliensten, die Southampton
aandeden of daar een beginpunt hadden, maakte uitbreiding der
havenwerken noodig en van 1873-1876werd de kade, thans genoemd
Old Extension Quay, langs de Itchen aangelegd. Vóór nog dit werk
gereed was werd Southampton ook de aanloophaven voor de booten
der Maatschappij «Nederland» en van de Rotterdamsche Lloyd op
hun weg naar Nederlandsch Oost-Indië.
Hoewel in 187 5 de P. and 0.-maatschappij zich van Southampton
terugtrok en hare schepen tot Londen door liet gaan was een verdere
uitbreiding noodig. Daar de Dock-Company, die de eigenares der
havenwerken ,vas, niet bij machte was de uitbreiding te bekostigen
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en de stad Southampton tot overname der havenwerken niet geneigd
bleek, is deze uitbreiding ten slotte met behulp van de bij den bloei
der haven zeer betrokken Londen- en Zuidwester spoorwegmaatschappij tot stand gekomen. Van 1886-1890 is het Empress-dok
aangelegd en korten tijd na de opening van dit dok werden in 1892
de havenwerken in hun geheel door de spoorwegmaatschappij overgenomen.
Hierna nam de spoorwegmaatschappij de verdere uitbreiding
ter hand. In de jaren 1893-1898 kwam de aanleg van kaden
langs de beide rivieren, benevens van een groot droogdok ten
zuiden van het Empress-dok, tot stand. Langs de kaden was een
diepte van 8 1 / 2 M. onder het laagste water noodig, in verband waarmede de toegang naar de dokken in het Southampton-water tot
9 M. onder den laagsten waterstand werd verdiept, een werk dat
door de Southampton Harbour Board (een gemeentelijke instelling)
met bijdrage van de spoorwegmaatschappij werd uitgevoerd.
In l 893 werd de American-lijn van Liverpool naar5outhampton
verlegd, in 1907 door de White Star lijn gevolgd. De gunstige ligging
ten opzichte van Londen en van het vasteland maakt, dat voor de
diensten naar Noord-Amerika Southampton voordeelen boven Liverpool bezit, zoodat de verlegging ook van de Cunardlijn dikwijls een
punt van overweging uitgemaakt heeft.
In 1894 werd Southampton aangewezen als haven voor het
transport van troepen voor den dienst in Oost-Indië, welke transporten
tot dat jaar van uit Portsmouth waren vertrokken.
Om voor de steeds grooter wordende afmetingen der schepen
geschikt te zijn is in 1900 met den bouw van een nieuw droogdok,
het Trafalgar-Dock, begonnen, dat in 1905 werd geopend. Een
nieuwe haven, noodig voor de nieuwste schepen der \i\lhite-Starlijn,
is in 1911 geopend, tegelijkertijd waarmede eenige meerdere kademuurlengte langs de rivier gebouwd is. In het nieuwe dok, dat
een breedte van l 22 M. en een lengte van 466 M. heeft, is voor
vier schepen van de afmetingen der Olympic en een vijfde kleiner
schip plaats; aan de nieuwe rivier kaden kunnen nog vier andere
schepen aanleggen. De diepte van de nieuwe haven is bij den
aanleg op l r.40 M. onder L.\i\1. gebracht, maar kan tot 12.20 M.
vermeerderd vvorden. In verband hiermede is ook de toegang tot
de haven van Southampton door den Harbour Board tot ro.65 M.
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verdiept en is een verdere verdieping tot ruim I 2 M. onder den
laagsten waterstand in voorbereiding.
Tevens wordt het Trafalgar-droogdok verlengd, zoodat dit voor
de grootste schepen bruikbaar is.
De haven in den Geleidelijk is dus sinds 1840 de driehoek, gevormd
tegenwoor~igen door de Stad Southampton en de rivieren de
toeS t a nd , (Fig. ro.) Itchen en de Test, gebruikt voor den aanleg van
havenwerken, welke steeds voor grootere schepen ingericht zijn.
Thans heeft men aan de kaden langs de Itchen en in het Empressdok
diepten van ongeveer 81 / 2 M., terwijl aan de kaden langs de Test
en in het nieuwe dok deze diepte resp. 10. 50 M. en I 1.40 M. is en
later 12.20 M. zal worden. Behalve het Binnendok zijn alle havens
open, zoodat op elk uur van het getij schepen van de grootste
afmetingen aan de kaden kunnen aankomen en vertrekken.
·
Achter de kaden bevinden zich loodsen ter lengte van 90 à
120 M. en ter breedte van 36 à 45 M., over het algemeen van
eenvoudige houten constructie. De vloeren van het meerendeel der
loodsen loopen langzaam hellend op tot een hoogte van I M. boven
het spoor, dat zich binnen de loods aan de binnenzijde van de kade
bevindt. Deze verhooging van den vloer is in het belang van het lossen
en laden der treinen en ook voor de passagiers gemakkelijk.
Tusschen de loodsen en de voorkant der kaden is een breedte
van ongeveer II M., waarop zich twee sporen, benevens het spoor
van een portaalkraan, bevinden. Elke ligplaats voor schepen en elke
loods is dus direct met het spoorwegnet verbonden; in het. meerendeel der loodsen kan visitatie door de doua11en plaats vinden, zoodat het vertrek van een personentrein zeer spoedig na aankomst
van een boot mogelijk is. Om de passage van de boot naar den
trein te vergemakkelijken zijn aan de Test-kade en in de nieuwe
haven loodsen van twee verdiepingen aanwezig, meer i;1 het bijzonder voor de \Vhite Starlijn. Bij deze loodsen behooren verplaatsbare overdekte landingsplaatsen van den portaalvorm, welke toegang
geven tot een gaanderij langs de bovenverdieping der loods, vanwaar
trappen naar het perron in de loods leiden.
Door deze landingsinrichting wordt het passeeren van de kade
vermeden en kan hier het treinverkeer plaats vinden zonder door
het passagiersverkeer te worden belemmerd.
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Boven de analoge inrichting, die te Hàvre aan de aanloopkade
aanwezig is, heeft die te Southampton haar ruimere afmetingen,
grootere stabiliteit en gedeeltelijke bedekking voor.
Voor de overlading der post zijn geen bijzondere inrichtingen
te Southampton.
De goederen worden op de gewone ·wijze met kranen overgeladen.
Van aan bederf onderhevig zijnde goederen vindt een zeer
belangrijke invoer te Southampton plaats; voor deze is het snelvervoer in het bijzonder van belang. Ten behoeve van deze goederen,
boter, visch, gevogelte enz. en hoofdzakelijk voor den invoer van
bevroren vleesch zijn groote koelpakhuizen op de Testkade aanwezig,
waarlangs de grootste schepen kunnen aanleggen om hun lading
bevroren vleesch en andere « perishables» te lossen. Van hier of
direct van het schip ,vordt dit vleesch in vleeschwagens geladen,
welke op goederenwagens geplaatst per spoor naar de Lonclensche
stations worden vervoerd, vanwaar zij met paarden bespannen naar
de markt rijden, zoodat het vleesch ongeveer 4 uren na aankomst
der boot op de markt te Londen kan zijn.
Lijnen, die te Van de belangrijke overzeesche lijnen, die in SouthampSoutbampton ton een beginpunt of wel een aanloophaven vinden,
komen.
· genoern d : cl e R oya
. 1 M a1·1 1··!Jn, d e U 111011
.
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Castle lijn, de American lijn, de White Star lijn, de HamburgArnerika-lijn, de Noordcluitsche Lloyd, de Deutsche Ost-Afrika-lijn,
de Woermannlijn, de Rotterdarnsche Lloyd en de Maatschappij
«Nederland».
De vier eerstgenoemde Engelsche maatschappijen hebben vaste
ligplaatsen, de overige Maatschappijen krijgen een der ligplaatsen,
die beschikbaar zijn, maar in den regel kan deze steeds dezelfde
zijn. Zoo vinden de booten der Nederlandsche Maatschappijen
gewoonlijk een plaats aan de zuidelijkste kade aan den top van
den driehoek tusschen de rivieren de Itchen en de Test.
Niet alle booten echter komen aan een der kaden. De booten
van de Hamburg-Amerika-lijn en van de Noordduitsche Lloyd
blijven in den regel op het Southampton-water en krijgen door
middel van tenders verbinding met den wal. De reden hiervan is.
volgens de havendirectie, gelegen in den wensch dier Maatschap-
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pijen om een deel der havengelden te besparen; daarbij komt dat,
wanneer het aanleggen niet noodig is om goederen te lossen of te
laden, de Maatschappijen in het algemeen de voorkeur geven aan
het veel minder tijdroovende lossen en ·laden van passagiers en
post op de reede, boven het aanleggen aan een kade.
De verbinding tusschen Southampton en Frankrijk is van minder·
belang voor passagiers dan voor het vervoer van levensmiddelen.
De booten, die dezen dienst naar Hàvre en Cherbourg onderhouden,
hebben ligplaats in het Buitendok, waar zij aansluiting aan den
trein van Londen vinden.

NEWHAVEN.
Newhaven ligt aan het Kanaal ongeveer tusschen Southampton en
Dover en is het beginpunt van den post- en passagiersdienst, dien
de Londen-Brighton en Zuidkustspoorwegmaatschappij gemeenschappelijk met de Fransche \i\Testerstaatslijnen naar Dieppe onderhouden.
De haveninrichting onderscheidt zich in hoofdzaak niet van de
overige haveninrichtingen voor den trans-Kanaaldienst. Langs de
\i\Testzijde der haven zijn steigers gebouwd, waarop de treinen langs
het schip kunnen komen, zoodat het laden en lossen snel kan
geschieden. Bijzondere inrichtingen om bijlagen waterstand passagiers
in te schepen zijn niet aanwezig; evenals in de andere Kanaalhavens
wordt, afhankelijk van den waterstand, van het bovenste of van een
lager dek van het scbip gebruik gemaakt. Zooals ook elders het geval
is zwaaien de schepen niet in de haven, maar moeten zij achteruitstoomencl binnen komen of vertrekken.
De aanlegplaatsen zijn bezit van de spoorwegmaatschappij.
Tot bijzondere opmerkingen geeft de haven van Newhaven
geen aanleiding.

FOLKESTONE.
Ligging. F olkestone ligt op korten afstand, ongeveer r r K.M. oostelijk, van Dover; het biedt dezelfde voorcleelen voor den sneldienst
op Frankrijk, daar de afstand tot de Fransche kust maar weinig
meer is clan van Dover uit. Ook langs Folkestone passeert de drukke
scheepvaart door het Kanaal op korten afstand.
Folkestone ligt op een aan de Zuiden- en Oostemvinden blootgestelde kust; een reede is er niet aanwezig.

36

De onderzeesche oever daalt hier steil, zoodat reeds op korten
afstand een diepte van 10 M. wordt gevonden. Zandbanken bemoeilijken den toegang tot de kust niet, zoodat groote schepen zonder
bezwaar de haven zouden kunnen naderen.
Er is te Folkestone een verschil tusschen hoog- en laagwater
bij gewoon springtij van ongeveer 6 M.
Vroegere toestand In 1842 kochtdeZuidoosterspoorwegmaatschappij
van de haven. de haven van Folkestone en van dat jaar af is zij
door die Maatschappij, in hoofdzaak ten behoeve van het snelverkeer
naar Frankrijk, geëxploiteerd. Van 1843 werd, zooals reeds bij de behandeling der haven van Boulogne is medegedeeld, tusschen deze
plaats en Folkestone de eerste dienst op ongeregelde uren van
Engeland naar het vasteland geopend. De haven bestond toen uit
een gedeelte, dat thans de binnen- en buitenhaven vormt en een
korte pier om den toegang te beschermen en van het oosten
naar het westen door den vloed medegevoerd zand en keisteenen
tegen te houden.
In r 862 werd een laagwaterlandingsplaats, het begin van den
tegenwoordigen pier, gemaakt; in r 882 werd deze verbreed, verlengd
en verhoogd, maar vijftien jaar later was, door de onvoldoende uitvoering, het werk in zeer slechten staat gekomen.
De zeer belangrijke uitbreiding van het verkeer tusschen Folkestone en Boulogne leidde er de spoorwegmaatschappij toe, tegelijk
met een herstelling van de oude pier, een belangrijke vergrooting onderhanden te nemen. Hadde in 1897 reeds, als thans, een band tusschen
de Zuidooster spoorwegmaatschappij en de Londen-Chatham en Dover
spoorwegmaatschappij bestaan, wellicht ware het zeer kostbare werk van
de vergrooting der pier in Folkestone achterwege gebleven en hadden
de verbonden maatschappijen hun aandacht geheel aan Dover gewijd.
De aanleg en verlengingen der pier hebben het zand en de
keisteenen, door den vloed medegevoerd, tegengehouden, waardoor
westelijk van de pier het strand is opgehoogd en voor de exploitatie
van den spoorwegdienst waardevolle terreinen zijn ontstaan.
De vergrooting van 1897-1905 uitgevoerd bevat:
een verlenging van de oude pier met 2 7 5 Meter;
de bescherming van de pier door een muur op den goeden
fundatiegrond gevest;
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de vernieuwing van de oostzijde van de pier door een doorloopenden damwand van groenhartpalen, die een nieuw dek dragen;
de inrichting van vier nieuwe en de herstelling van twee oude
aanlegplaatsen met een hoogwater- en een laagwaterlandingsplaats
en verder den aanleg van de noodige spoorlijnen, kranen en gebouwen op de pier.
In fig. r r is de pier in plattegrond te zien.
De pier heeft aan de noordzijde een lengte van ongeveer 45 5 M.,
waarlangs vier ligplaatsen van stoomschepen verdeeld zijn.
De diepte neemt langs de pier van het worteleinde tot den
kop toe van ongeveer 1.80 M. onder L. vV. tot ongeveer ro M.
onder L. \V. Aan de meest zeewaarts gelegen ligplaats zou een
schip van ten hoogste I 50 M. lengte en 6 1/2 M. diepgang bij laagwater kunnen aanleggen. Voor de snelvarende schepen der groote
lijnen is dus de pier niet geschikt.
Aan de zuidzijde der pier bevinden zich twee landingplaatsen,
die alleen in gebruik zijn, wanneer bij noord-oostelijke stormen het
aanleggen aan de noordzijde en het verkeer over die zijde van de
pier onmogelijk is.
Zoowel de noordelijke als de zuidelijke aanlegolaatsen hebben
een landingplaats op 9 M. boven laagwater (3 M. boven hoogwater) en een op 5. ro M. boven laagwater.
Achter de ligplaatsen n° 5 • z en 3 der ,schepen heeft de pier
aan de noordzijde een nuttige breedte van 21 M.; bij n°. 4 is.deze
breedte r z M. ; de noordelijke laagwaterlandingsplaatsen hebben
alle een breedte van 6 M.; de zuidelijke landingplaatsen zijn
3 M. breed.
De hoogwater- en laag,vaterlandingplaatsen zijn door trappen
en die aan de noordzijde bovendien door hellende vlakken vereenigd.
De treinen kunnen langs de aanliggende booten komen, wanneer
deze zich aan de noordzijde bevinden; aan de zuidzijde zijn zij
door de hooge borstwering gescheiden. Ten behoeve der passagiers
bevinden zich afsluitbare doorgangen in die borstwering; de bagage
kan door kranen over de borstwering heen in het schip worden:
gebracht.
Gebruik der pier. De aanlegplaatsen aan de pier zijn voornamelijk
in gebruik ten behoeve van den sneldienst naar het vasteland. Aan
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de ligplaatsen I, 2 en 3 leggen de booten aan, die den passagiersen snelgoederendienst naar Boulogne onderhouden en wel aan I
en 2 goederen booten; aan 2 en 3 de passagiers booten, die, zooals reeds
bij de behandeling der haven van Boulogne werd opgemerkt, slechts
weinig post vervoeren. Van ligplaats n°. 4 maken sedert het voorjaar van r9r r de nachtbooten der Maatschappij «Zeeland» voor
den dienst naar Vlissingen gebruik. Met deze booten vindt, behalve
passagîers- en goederenvervoer, een belangrijk postvervoer plaats.
De wijze van laden en lossen der booten naar Boulogne geschiedt
op dezelfde wijze als reeds vroeger voor Calais en Boulogne is
beschreven; het laden en lossen der booten van de Maatschappij
«Zeeland» verschilt slechts in zooverre met dat der andere booten,
dat hier geen bagagekisten voor het doorgaand vervoer in gebruik
zijn. De laagwaterlandingsplaatsen worden alleen ten behoeve van
het vervoer van paarden, die veel van Engeland naar Frankrijk
worden vervoerd, gebruikt.
Als aanloophaven wordt Folkestone niet gebezigd. Zooals
gezegd, is de pier niet geschikt voor het aanleggen van de groote
schepen der transatlantische lijnen; ook is er geen beschutte reede
waar de schepen kunnen ankeren en :vanwaar passagiers en post per
sleepboot naar den vasten ,.val kunnen gebracht worden.
De pier van Folkestone voldoet aan de eischen, die men daaraan
bij het bouwen stelde; zij vormt een geschikte overgangsplaats van
het snelverkeer te water naar dat te land. Uit den aard del' zaak e~hter
zijn aan een in zee uitgebouwd hoofd, zoowel door de blootgesteldheid aan den storm als door het beperkte der ruimte, eenige bezwaren
verbonden, die een in een haven gelegen aanlegplaats niet heeft.

DOVER.
Ligging. Dover ligt aan het N amv van Calais en is de stad van
Engeland, die het dichtst bij het vasteland is gelegen. Daar boven.dien de drukke scheepvaart door het Kanaal op korten afstand
passeert, is Dover zeer gunstig voor het snelverkeer gelegen, al
biedt ook voor het snelste verkeer tusschen Engeland en Amerika
een westelijker gelegen haven voordeelen.
De Engelsche kust nabij Dover is rotsachtig. Diepten van ro
à I 5 M. ónder laag,vater worden dicht nabij de kust gevonden,
maar verder daalt de onderzeesche oever langzaam, zoodat de
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dieptelijn van 20 M. zich op een afstand van ongeveer 4 K.M.
van de kust bevindt.
De kust is aan stormen uit het zuiden en oosten blootgesteld;
een natuurlijke reede heeft Dover niet.
De toegang tot de haven wordt niet door zandbanken of
klippen bemoeilijkt.
Bij gewoon springtij is er een tijverschil van 5.70 M.
Aanleg der De gunstige ligging van Dover, zo0vvel door zijn nahavenwerken. bijheid bij het vasteland en den grooten scheepvaartweg, als voor basis van een oorlogsvloot, heeft al gedurende
zeer langen tijd en in het bijzonder van 1840 af tot plannen geleid
om daar een door golfbrekers omsloten kunstmatige reecle te maken.
Als eerste rèsultaat werd van 1847-1871 de Admiralty-pier
gebouwd. Deze pier is een massieve betonmuur, die, ter lengte van
ongeveer 600 M., tot een diepte van ruim IO M. in zee is uitgebouwd.
De bedoeling van den aanleg van de Admiralty-pier, die ongeveer f 13 ooo ooo heeft gekost, was een vluchthaven hoofdzakelijk
voor handelsschepen te vormen, een gelijke bedoeling dus als ook
in B~ulogne oorspronkelijk bij den bouw van Jen grooten golfbreker heeft voorgezeten.
Inderdaad gaf de pier eenige bescherming tegen de Zuidwesterstormen aan de reede en aan den ingang van de tijhaven. Bij niet
al te ongunstige weersgesteldheid was ook de pier zelf als aanlegplaats bruikbaar en van het gereedkomen af is zij voor de
diensten naar het vasteland in gebruik geweest.
Bij hevigen storm ·echter sloeg het water over de pier en was
het landen of inschepen voor passagiers onmogelijk.
Ten einde beschutte aanlegplaatsen voor de trans-Kanaaldiensten
te verkrijgen, besloot in l 890 de Harbour Board tot den aanleg
van een tweede pier, de Prince of vVales-pier, ten oosten van de
Admiralty-pier, terwijl clan tevens deze laatste in oostelijke richting
zou worden verlengd. In de beschermde haven, die daardoor gevormd werd, zouden dan twee overdekte aanleghoofden voor· de
trans-Kanaaldiensten komen.
Het landwaarts gelegen gedeelte van de Prince of Wales-pier
zou door een ijzeren viaduct gevormd worden om de doorstrooming
van het zeewater mogelijk te doen zijn. Het zeeëinde zou uit een
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massieven muur van beton worden samengesteld en ten behoeve
van het aanloopen van transatlantische post- en passagiersvaartuigen kunnen dienen, waardoor dus in de behoeften van de beide
soorten snelverkeer zou zijn voorzien.
In I 892 is met den bouw van de Prince of vVales-pier begonnen,
maar de plannen zijn gedurende den bou,v gewijzigd, omdat in
r 89 5 werd besloten in Dover een oorlogshaven aan te leggen. In
verband daarmede moest de Prince of Wales-pier een eenigszins
andere situatie krijgen en kreeg ook de uitbreiding der Admiraltypier een andere richting en een grootere lengte.
Daar de Marine het aanleggen van handelsschepen aan de
oostzijde van de Prince of \i\Tales-pier, dus in de Marinehaven, niet
kon toestaan heeft de Harbour Board, in plaats van deze aanlegplaats,
toen de beschikking gekregen over de uitbreiding der Admiraltypier, die voor het aanloopen der transatlantische booten is ingericht.
Ook de aanlegplaatsen voor de diensten naar het vasteland en
het havenstation zijn aan het landeinde der Admiralty-pier gebouwd,
waardoor deze ook voor aanloopencle post- en passagiersdiensten
kunnen gebruikt worden.
De haven in den De haven van Dover bestaat thans uit een zeer
tegenwoordigen ruime door golfbrekers van beton beschermde
toe st a nd - (Fig. 1 z.) reede met een oppervlakte van 244 H.A., die door
de Prince of vVales-pier in een handels- en een Marinehaven verdeeld is.
In de handelshaven komt de tijhaven uit, die voor de vrachtvaart dient en vo0r het snelverkeer in zooverre belang heeft, dat
de opliggende booten van den dienst naar het vasteland daar
een ligplaats vinden.
De oorspronkelijke Admiralty-pier week in inrichting niet belangrijk af van de pier in Folkestone en ook deze pier is, zooals
gezegd, van r 87 r af voor den,trans-Kanaaldienst in gebruik geweest.
Tot aan het eind van 1910 lagen de booten van de door de
Engelsche- en Fransche spoorwegmaatschappijen geëxploiteerde
lijn naar Calais en die van de Belgische staatslijn naar Ostende
hier aan. Evenals te Folkestone waren hier aanlegplaatsen op twee
hoogten ; de laagste werden door de raderbooten, waarvan op beide
lijnen nog enkele in de vaart zijn, gebruikt.
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Door de werken ter verbreeding van de Admiralty-pier aan
het landeinde zijn deze aanlegplaatsen vervallen. Op het verbreede
gedeelte is het station gebouwd, waarvóór de booten kunnen
aanleggen. Ook bij de hevigste Zuidwesterstormen is er c}an
geen gevaar, dat de golven over de Admiralty-pier op de aanlegplaats zullen slaan, wat vroeger het landen soms onveilig kon
maken.
Langs het verlengde deel van de Aclmiralty-pier is een aanloopkade gebouwd. De verlenging der pier bestaat, als alle overige
golfbrekers te Dover, uit een betonmuur met een borstwering.
Over dezen muur is een dubbel spoor aangelegd. Daar echter de
muur te smal zou zijn voor aanloopkade en ook het direct
aanleggen aan den eenigszins schuinen muur voor groote schepen
bezwaren kon hebben, is langs den muur een steiger van bluegumhout aangelegd, die dus een verbreeding van den golfbreker
vormt. Deze steiger heeft een lengte van ongeveer 240 M. en een
breedte van 6 M. De bovenkant bevindt zich I M. boven de rails
op den golfbreker, dus op de in Engeland voor perrons gebruikelijke hoogte. Op den steiger is een overkapping aangebracht.
Gedurende den bouw van het havenstation aan het landeinde
van de Admiralty-pier is de aanloopsteiger voor den trans-Kanaaldienst in gebruik geweest.
De Prince of \i\Tales-pier bestaat over een lengte van 365 M.
uit een ijzeren viaduct en over een lengte van 500 M. uit een
muur van betonblokken. Dit gedeelte van de pier is 10r/ M. breed,
terwijl de hoogte 3 M. boven hoogwater bij springtij is.
Aan dezen betonmuur bevinden zich twee aanlegplaatsen voor
aanloopende schepen; de muur is ter plaatse van een eenvoudig
remmingwerk van groenhartpalen voorzien. Het ontschepen der
pasè>agiers geschiedt hier door middel van een over den betonmuur
rijdenden staatsietrap. Ten behoeve van kleine schepen, die hun
dekken niet hoog boven den muur uitsteken, is aan de zijde der
handelshaven nog een landingsplaats met drie platforms in den
muur uitgespaard; de bovenste ligt op gelijke hoogte met den
bovenkant van den muur.
Het binnenkomen in de haven van Dover wordt door de sterke
stroomen, die door de beide ingangen van de haven trekken,
bemoeilijkt.
2
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Gebruik van De sneldiensten naar het vasteland, die van de haven
de haven. van Dover gebruik maken, zijn, zooals gezegd, de
dienst op Calais van de Zuidooster- e11 Chathamspoorwegmaatschappij en de dienst op Ostende van den Belgischen Staat.
Thans leggen de schepen van deze diensten aan de aanloopkade
van de Admiralty-pier aan, behalve wanneer het ongunstige weder
het aanleggen daar verhindert, in welk geval zij van de aanlegplaatsen van den Prince of \Vales-pier gebrqik maken. De wijze
van ontscheping van passagiers en post biedt geen belangrijke
verschillen met die in andere havens voor de trans-kanaaldiensten .
. Beide diensten worden driemaal daags in beide richtingen uitgeoefend.
De overzeesche sneldiensten, die hun schepen te Dover doen
aanloopen, zijn de Red Star lijn van Antwerpen naar New-York,
de Koninklijke Hollandsche Lloyd van Amsterdam naar ZuidAmerika en de \,,Voermannlijn van Hamburg naar Oost- en WestAfrika. Voor deze· diensten is de aanloopkacle aan de Admiralty-pier
bestemd, maar zij kunnen ook van de aanlegplaatsen aan de Prince
of vVales-pier gebruik maken. In het algemeen geven ook hier de
kapiteins der aanloopende schepen er de voorkeur aan niet aan de
kade te meeren. Afhankelijk van omstandigheden (weder, tij, lading)
ankeren de aanloopende schepen in de Aclmiralty-haven of blijven
zij buiten de haven of wel leggen zij aan de pier aan. Voor het
aanleggen aan de pier behoeft een aanloopend schip der overzeelijnen in den regel de hulp van twee sleepbooten.

QUEENBOROUGH.
Queenborough ligt aan de Swale, een zijrivier van de Medway
en dus een belangrijken afstand landwaarts. Voor aanloophaven
zou de ligging zeer ongeschikt zijn en ook voor het snelverkeer
naar het vasteland staat Queenborough achter bij havens, die
meer naar zee vooruitgeschoven zijn. De afstand van Londen over
land naar Dover (of bijv. een plaats aan de Theemsmond als
Margate) is de dubbele van dien naar Queenborough; daarentegen
is de zeereis van het vasteland naar Queenborough ongeveer evenveel
langer als de overlandreis naar Londen korter wordt.
Is in het algemeen de ligging van Queenborough dus niet
zeer gunstig, het zeer beschutte der ligging biedt intusschen een
belangrijk voordeel.
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De toegang tot de pier heeft een diepte bij laagwater van
ongeveer 4 1 / 2 M. De aanlegplaats te Queenborough bestaat uit een
T-vormige houten pier, die in fig. 13 in plattegrond is voorgesteld.
De treinen komen op het langsgedeelte der pier, terwijl de booten
aan het dwarsgedeelte aanleggen en alleen goederenwagens met
behulp van draaischijven langs het schip kunnen worden gebracht.
Laagwaterlandingplaatsen zijn niet aan de pier aanwezig.
Van enkele maanden na de oprichting af is Queenborough
het eindpunt voor den dienst van Vlissingen naar Engeland geweest.
Slechts gedurende twee tijdperken, toen de pier te Queenborough
tengevolge van brand onbruikbaar was, heeft de Maatschappij
«Zeeland» hare booten naar Dover en later naar het aan de Medway
gelegen Port Victoria en de nabij Londen gelegen Tilbury-Docks
doen varen. Echter heeft in Mei 1911 de nachtdienst Folkestone
als eindpunt gekregen. De belangrijke besparing in tijd, die met
name voor het postvervoer van belang was, heeft tot deze verlegging naar een meer naar zee vooruitgeschoven haven geleid ( 1 ).
De pier te Queenborough is eigendom der Zuidooster- en
Chathamspoorwegmaatschappij, die ook het diephouden der Swale,
voor zooveel dit ten behoeve van clen dienst naar het vasteland
noodig · is, voor hare rekening heeft. Overigens staat de haven te
Queenborough onder beheer van de gemeente.
De schepen der maatschappij «Zeeland» vervoeren passagiers,
post en goederen.
Ten behoeve van het laden en ontladen zijn electrische kranen
op de pier aanwezig.

IV.

DE KUSTHA YENS VAN BELGIË.

Het beheer en onderhoud der Belgische havens heeft meer overeenkomst met dat der Fransche clan met dat der Engelsche havens, al
is ook in het algemeen bij de Belgische havens een grooter plaats aan
het gemeentelijk gezag overgelaten. In het bijzonder wat aa,i1leg en
verbetering betreft heeft men hier evenals in Frankrijk centralisatie.
(1) Dat Folkestone en niet Dover is gekozen is een gevolg van het feit,
dat in Dciver reeds twee trans-kanaaldiensten hun eindpunt hadden, terwijl
bovendien F olkestone minder aan den storm is blootgesteld en het binnenkomen
daar gemakkelijker is.
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Bij de Belgische kusthavens doen zich, zij het in eenigszins
andere mate, dezelfde factoren gelden als bij die van Frankrijk en
Zuidoost Engeland, waarbij intusschen in aanmerking is te nemen, dat
het snelverkeer, voorzoover het Antwerpen niet aandoet, op grooteren
afstand van de Belgische kusthavens blijft clan b.v. van Boulogne
of Dover en dat de aanwezigheid der Vlaamsche Banken voor de
kust het aanloopen van groote schepen niet bevordert en dat,
evenals in Engeland, een voor groote schepen bevaarbaar water, de
Schelde, diep landwaarts indringt; de binnenwaarts gelegen havens
Antwerpen en, zij het in mindere mate, Gent hebben den handel
tot zich getrokken, zooclat de kusthavens in hoofdzaak op het snelverkeer zijn aangewezen.
Aan de kust liggen de havens van Ostencle en Zeebrugge,
·de eerste voor het verkeer met Engeland van beteekenis, de tweede
als aanloophaven bedoeld, maar ook voor het verkeer met Engeland
geschikt. Bovendien zou de haven van Nieuwpoort als haven voor
het verkeer met Engeland belang kunnen krijgen; de afstand toch
naar Engeland bedraagt van deze haven ongeveer 20 K.M. minder
clan van Ostende.

OSTENDE.
Ostencle ligt ongeveer op het midden der Belgische kustlijn aan
een vlakke kust, die langzaam in zee daalt, terwijl de vóórgelegen
Vlaamsche Banken den toegang voor de groote vaart bemoeilijken.
In fig. 14 is de situatie der haven gegeven. Twee hoofden
leiden tot nabij de dieptelijn van 5 M. De haven zelf bestaat uit een
ruime voorhaven en eenige door sluizen afgesloten binnenhavens.
Als aanloophaven voor het groote overzeesche snelverkeer is
de haven van Ostende door de onvoldoende diepte van den toegang
niet bruikbaar. Voor het snelverkeer naar Engeland is daarentegen
de ligging, de toegang en de inrichting der haven zeer geschikt.
Aan de westzijde der voorhaven bevinden zich de aanlegplaatsen
der mailbooten. Aan een langs den ouden kademuur gebouwden
steiger leggen de booten aan, op de kade is een nieuw station
gebouwd. De inrichting van de haven voor het snelverkeer naar
Engeland biedt, in vergelijking met die in andere besproken havens,
weinig afwijkends. Aan te teekenen is, dat de aanlegsteiger op vier
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verschillende hoogten platforms heeft, die door trappen zijn verbonden. Bij elke ligplaats bevindt zich een platform boven de
doorgaande hoogte van den steiger, zoodat geen doorgaand kraanspoor langs de buitenzijde van den steiger zou kunnen worden
aangelegd. Hierin en ook in het niet langs het schip komen der
treinen, schijnt mij de inrichting te Ostende b.v. bij die te Calais
achter te staan.
Aan de noordoostzijde der haven bevinden zich de aanlegplaatsen der opliggende mailbooten.
De dienst op Dover wordt uitgeoefend door den Belgischen Staat,
die ook de haven beheert, en driemalen daags post- en passagiersbooten van en naar Dover doet gaan; gedeeltelijk zijn dit raderbooten, gedeeltelijk turbineschroefschepen.

ZEEBRUGGE.
Zeebrugge ligt aan de Belgische kust op ongeveer op 21 KM.
ten noordoosten van Ostende.
De ligging op een vlakke zandige kust komt met die van Ostende
grootendeels overeen. Een gunstig onderscheid vormt de geringere
afstand naar het Zeegat de ·wielingen, waarcl~or de toegang voor
groote schepen gemakkelijker is.
Voor het snelverkeer naar Engeland is de ligging van Zeebrugge,
doordat de afstand grooter is dan van Ostende, eenigszins minder
gunstig clan die van laatstgenoemde haven. Voor aanloophaven is
daarentegen de ligg1ng gunstiger, omdat, zooals gezegd, de toegang
gemakkelijker is; echter ligt ook Zeebrugge nog betrekkelijk ver
van den grooten vaarweg verwijderd en zou de omweg voor het
snelste verkeer te groot zijn. Het tijverschil bedraagt in Zeebrugge
ongeveer 3.50 M.
Aanleg der De haven van Zeebrugge is in de jaren 1896-1907
havenwerken. gebouwd en heeft met de werken te Brugge, het
kanaal dat beide verbindt en de overige werken 5 5 millioen francs
gekost, waarvan 40 millioen door den Belgischen Staat betaald is.
De bedoeling van den aanleg was tweevoudig. In de eerste
plaats was een haven aan de kust noodig om toegang te verleenen
tot het groote scheepvaartkanaal, dat Brugge met de zee zou verbinden en het best nabij Heijst kon uitmonden, maar verder wilde
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men aan de kust een aanloophaven voor het snelverkeer stichten.
Tot dat doel is te Zeebrugge een gol,breker van gebogen vorm
gebouwd, die een lengte van ongeveer 2 500 M. heeft en een reede
van I 50 H. A. beschermt (fig. I 5).
Het landwaarts gelegen deel van den golfbreker bestaat uit een
ijzeren overbrugging Yan 300 M. lengte, waaronder de stroomen langs
·~·
.
de kust toegang naar de reede hebben en de diepte daar, althans
gedeeltelijk, handhaven kunnen.
Het meer zeewaarts gelegen deel bestaat uit een tusschen zeemuren ingesloten terre-plein van 74 M. breedte, ,vaarop loodsen zijn
gebouwd. Aan de zijde der reede kunnen schepen aan den zeemuur
aanleggen en is een diepgang van 8 à IO M. onder laagwater
aanwezig (fig. 16). De golfbreker is met het spoorwegnet verbonden.
De haven is van de vVielingen gescheiden door de zandbank «het
Zand», waardoor een geul «de pas van het Zand» is gebaggerd.
Het Zand heeft een diepte van 5 à 6 M. onder L. W. ; de pas
van het Zand is op eene diepte van 9 M. onder L. W. gebaggerd.
Het is duidelijk, dat het onderhoud van deze geul, waarover de
stroom in dwarse richting trekt, zeer veel moeilijkheden rnedebrengt
en op het aanwezig zijn der diepte niet gerekend kan worden.
Gebruik Van de haven is voor het aanloopen van groote snelder haven. varende post- en passagiersschepen tot nu toe geen
gebruik gemaakt en de vraag is of hierin spoedig een voor Zeebrugge
gunstige verandering zal komen. Ook al zou men er in slagen de
geul door het Zand op diepte te houden, clan blijft de toegang
toch weinig gemakkelijk en voor zeer groote schepen ook bij goed
weer niet zonder bezwaar.
Bij vergelijking met Boulogne b.v. blijkt Zeebrugge, wat ligging
en toegang betreft, in veel minder gunstige omstandigheden te
verkeeren.
Tusschen Zeebrugge en Hull wordt een clriemaalweekscbe
passagiers- en goederendienst onderhouden door de Engelsche Noordwester Lancashire en Y orkshire Spoorwegmaatschappij ; het schip
van deze maatschappij vindt ligplaats aan den golfbreker, waar
een trein ,langs het schip komt en waar een der loodsen voor den
passagiers- en goederendienst is ingericht.
Een uitbreiding van dezen dienst of de instelling van een dienst
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naar een zuidelijk gelegen Engelsche haven vormt een onderwerp
van overweging, al schijnt ook een uitbreiding van de diensten
. tusschen Engeland en Ostende, dat immers over betere spoorwegverbindingen beschikt, waarschijnlijker.
De haven van Zeebrugge is met de inrichtingen te Brugge.
en het verbindingskanaal in 1907 in exploitatie gegeven aan de
Compagnie des Installations Maritimes de Br~ges voor een duur
van 75 jaren.

BESCHOUWINGEN.
Uit het boven medegedeelde blijkt, dat zoowel in Frankrijk en
België, waar het Rijk de zorg voor de havens voor een groot deèl
op zich heeft genomen, als in Engeland, waar de gemeente en het
particulier initiatief in dezen de voornaamste plaats innemen, in
de laatste 30 jaren zeer veel voor aanleg en verbetering van havens
aan de kust is gedaan en dat het bij het meerendeel der uitgevoerde
werken in hoofdzaak de bedoeling is geweest het snelverkeer over
de betrokken haven te leiden.
Hieruit volgt, dat zoowel theoretische overwegingen, die meermalen bij van het centraal gezag uitgaande verbeteringsplannen
den boventoon voeren, als practisch inzicht, dat overweegt bij werken,
die aan het initiatief der naastbelanghebbenden te danken zijn,
het economische belang van kusthavens hebben erkend, in het
bijzonder, waar het de bevordering van het snelverkeer betreft. De
ontwikkeling, waartoe het verkeer in een aantal der aangelegde of
verbeterde kusthavens is gekomen, heeft de juistheid van die beschouwingen .en dat inzicht bewezen.
Deze ontwiJdceling kan er toe leiden, dat het kapitaal in de
kusthavens gestoken, direct rentegevend wordt; men neme b.v. in
aanmerking, dat een te Boulogne op de reede ankerend schip van
20 ooo ton bruto inhoud 3000 francs havengeld betaalt, zoodat
daar per jaar alleen van de aanloopende schepen der groote lijnen
eenige honderdduizenden guldens aan havengeld wordt verkregen; verder dat b.v. de Nederlandsche postadministratie uit
het vervoer der Nederlandsche brievenmalen over de haveri van
Vlissingen jaarlijks ongeveer f 50000 en uit het transitovervoer over
die haven, dat bij een onvoldoende inrichting der haven grooten-
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deels over Ostende zou worden vervoerd, f 8 5 ooo trekt, ·waaruit
blijkt, dat op verschillende wijzen de kusthavens belangrijke directe
baten kunnen geven, die als rente van het aanlegkapitaal zijn te
beschouwen.
Van meer belang is echter het indirecte voordeel aan de ontwikkeling van het snelverkeer verbonden: voor den internationalen
handel is het bezit van snelle post- en passagiersverbindingen een
levensvoorwaarde; bovendien hebben landen, die, zooals ook Nederland, aan bederf onderhevige artikelen uit- of invoeren, een bepaalde
behoefte aan snelgoederenlijnen.
Of het snelverkeer 'in eenige kusthaven tot ontwikkeling kan
komen is van velerlei omstandigheden afhankelijk, die, het is duidelijk,
voor een deel aan de waarneming ontsnappen.
Een belangrijke rol daarbij vervullen echter de wel waarneembare factoren, waaraan in het bovenstaande ook hoofdzakelijk de
aandacht is gewijd, n.l. de ligging uit een economisch oogpunt, de
toegang voor de scheepvaart tot de haven en de inrichting der
haven en bij hunne beoordeeling is onderscheid te maken, of men
de ontwikkeling van het overzeesche snelverkeer of van het snelverkeer over korten afstand op het oog heeft.

OVERZEESCH SNEL VERKEER.
Ligging. Het snelste overzeesche verkeer vindt tusschen Noordwest Europa en Noord-Amerika, in het bijzonder New-York, plaats.
Behalve de schepen, die van Liverpool komen (die der Cunard
lijn), passeeren de schepen, die dit snelste verkeer bedienen (eenige
van de White Star lijn te Southampton, die der Compagnie Generale
Transatlantique te Havre en eenige der groote Duitsche maatschappijen) het Kanaal, e,n voor zooveel de Duitsche lijnen betreft, de
Noordzee. De havens, waar deze snelste lijnen haar beginpunt vinden,
behooren niet te ver van de kust gelegen te zijn, terwijl de havens, waar
de schepen dezer lijnen aanloopen om passagiers en post te lossen,
zoo dicht mogelijk bij den vaarweg moeten liggen, zoodat zoo
weinig mogelijk tijd verloren gaat; bovendien is een westelijke
ligging wenschelijk, waardoor de van Amerika komende passagiers
en post ten spoedigste met den snelleren spoorweg verder kunnen
gaan en ook op de reis naar Amerika de zeereis zoo veel mogelijk
verkort wordt. Voor het snelste verkeer, dat het Kanaal passeert,
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zijn dus Plymouth en Cherbourg de aangewezen aanloophavens.
De ligging van Vlissingen is als aanloophaven voor dit verkeer·
ongeschikt; als beginpunt van éen lijn van zeer snel overzeesch
verkeer zou de ligging niet minder gunstig zijn clan van andere
aan of nabij de kust gelegen havens.
Een tweede categorie, het iets minder snelle verkeer naar
Noord-Amerika (o. a. met de schepen der Holland Amerika lijn
van Rotterdam, der American lijn van Southampton, der Red
Starlijn van Antwerpen en met eenige postschepen der reeds
genoemóe maatschappijen) en het snelst verkeer naar andere
werelclcleelen (naar Zuid Amerika met de schepen der Royal Mail
lijn van Southampton, van de Koninklijke Hollandsche Lloyd van
Amsterdam, der Messageries Maritimes van Bordeaux, der HamburgZuid Amerikalijn van Hamburg en naar Zuid Afrika met die der
Union Castle lijn van Southampton en der vVoermannlijn van
Hamburg) hebben om aan te loopen evenzeer behoefte aan havens
dicht bij den vaarweg gelegen, maar dit verkeer zoekt niet uitsluitend de meest westelijk gelegen havens. Eenige bekorting van
den totalen duur der reis is hier niet in de allereerste plaats
nooclig. De dichter bij de verkeerscentra gelegen havens van Dover
en Boulogne komen voor dit verkeer evenzeer in aanmerking als
Plymouth en Cherbourg, boven welke de eerstgenoemde voor
hebben, dat de wel snelle, maar voor passagiers minder aangename
treinreis van Londen naar Parijs bekort wordt. Ook Southampton,
hoewel verder van den vaanveg gelegen, wordt wel door deze
schepen aangeloopen.
Vlissingen zou voor dit soort lijnen als aanloophaven slechts
geschikt zijn, indien deze in Antwerpen haar beginpunt vinden
en Vlissingen toch gepasseerd wordt. Met name zou het voor de
Red Star Lijn, welker schepen soms urei1 te Vlissingen op gunstig
tij liggen te wachten om naar Antwerpen door te varen, voordeel
hebben, indien haar passagiers en post in Vlissingen konden
worden ontscheept.
Voor de derde soort, het overige overzeesch post- en passagiersverkeer (een gedeelte van het verkeer naar Zuid-Amerika en ZuidAfrika en bijna het geheele overzeesch post- en passagiersverkeer
naar Oost-Azië en Indië), blijft snelheid wel een eisch, maar niet
111 die mate, dat in het bijzonder de dichtst nabij den vaarweg
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gelegen havens steeds de voorkeur verdienen. Een beter ingerichte
haven kan hier ondanks haar grooteren afstand van den vaarweg
te verkiezen zijn boven dichter bij de zee gelegen havens. In
Noord-vVest-Europa zijn Southampton en Le Havre en ook La
Pallice als aanloophavens voor dit soort verkeer bijzonder geschikt,
terwijl ook de ligging van Vlissingen voorcleelen zou aanbieden
en bij een goede inrichting voor dit verkeer aan Antwerpen, dat
ondanks zijn verwijderde ligging door vele der hiertoe behoorende
lijnen wordt aangeloopen, concurrentie zou kunnen aandoen.
Toegang. Een ruime haventoegang, die bij elke weersgesteldheid,
veilig en ook bij laagwater voor de groote schepen voldoende diep
is, wordt ten behoeve van het overzeesche snelverkeer geëischt.
Maar juist hier stelt de in de derde plaats behandelde categorie,
die van het minder snelle verkeer naar Zuid-Amerika, Zuid-Afrika,
Oost-Azië en Indië de minst hooge eischen. Terwijl voor het
snelst verkeer een toegang als bijv. in Boulogne, Cherbourg en
Southampton bijzonder belang heeft, waar op elk uur van den vloed
en bij elke weersgesteldheid de grootste schepen kunnen binnenkomen, is voor het minder snelle verkeer eenig wachten op gunstig
tij (zooals voor de vaart naar Antwerpen nooclig is) of soms zelfs
het passeeren van een ruime sluis (La Pallice en ook Amsterdam)
geen ovenvegencl bezwaar. Er komt bij, dat de schepen van dit
verkeer in de niet-Europeesche havens niet overal zooveel diepgang vinden als in de groote Europeesche- en Noorcl-Amerikaansche
havens en dus eenigen minderen diepgang hebben, dan die, welke
den dienst op Noord-Amerika onderhouden.
De toegang tot de Vlissingsche buitenhaven is voor dit verkeer
zeer geschikt en zeker veel beter clan die naar Antvverpen of Zeebrugge; voor den toegang naar de binnenhavens vormt de voor
groote schepen onbruikbare sluis een onoverkomelijk beletsel,
Inrichting. Het snelverkeer, dat tot de boven besproken eerste en
tweede categorie behoort, lost en laadt goederen alleen op het
begin- en eindpunt der reis; in de havens, waar de schepen, die dit
verkeer bedienen, aanloopen, vindt slechts inscheping of ontscheping
van passagiers en post plaats. Hoewel het aanleggen aan een kade
voor de passagiers eenig gemak zou opleveren, gaat hiermede zoo-
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veel tijd verloren, dat in het algemeen aan het ankeren op een
beschermde reede boven het aanleggen aan een kade de voorkeur
gegeven wordt. Een tender brengt dan passagiers en post van en
naar den wal, waar, nabij het havenspoorwegstation, een aanlegplaats
voor den tender behoort aanwezig te zijn. De aanloophavens voor
het snelste verkeer beh~even dus een beschermde reede met goeden
ankergrond, die bij elk uur van het getij voldoende diepte voor de
grootste schepen biedt, terwijl in de haven zelf nabij het spooi·wegstation slechts een aanlegplaats voor een havenbootje noodig is.
Boulogne, Dover en ook Cherbourg hebben een kunstmatig beschermde reede; Plymouth een gedeeltelijk natuurlijk, gedeeltelijk
kunstmatig beschermde reede, terwijl het Southampton-water nabij
Southampton geheel door de natuur beschermd is. Aanlegplaatsen
voor havenbootjes nabij een spoorwegstation bezitten al deze havens.
Mochten, zooals in Southampton en Dover, behalve de beschermde reede ook kaden voor diepgaande schepen aanwezig zijn,
dan zal toch het snelste verkeer daarvan niet als regel gebruik
maken en zeker niet wanneer deze kaden niet zoo gunstig zijn
gelegen, dat het aanleggen daar zoo gering mogelijk tijdverlies geeft.
Vlissingen zou, zoo als gezegd, van deze soorten snel verkeer
als aanloophaven vermoedelijk slechts die scheepvaartlijnen kunnen
trekken, die in Anb.verpen begin- en eindpunt hebben, thans slechts
de Red Star Lijn. De reede van Vlissingen biedt bij de meeste
weersgesteldheden voldoende bescherming, terwijl in de buitenhaven
nabij het havenstation, waar in de tegenwoordige omstandigheden
intusschen geen plaats beschikbaar is, voor het aanleggen van een
havenbootje, dat passagiers en post overbrengt, een aanlegplaats
te maken zou zijn. Mocht men te eeniger tijd voor dit verkeer
een kade ,villen bouwen, waaraan echter m. i. geen behoefte bestaat,
dan zou deze het beste aan de Schelde zelf, van de stormstreek
afgekeerd, dus op het oosten of zuidoosten aan te leggen zijn.
Op het begin- en eindpunt der reis laadt en lost het besproken
snelverkeer goederen; het minder snelle, boven in. de derde plaats
genoemde verkeer doet dit ook in de havens, die onderweg worden
aangeloopen. Hoewel in verschillende belangrijke buiten-Europeesche
havens niet anders dan een beschermde rede_ wordt gevonden,
waar ook het laden en lossen van goederen plaats vindt, welke
dan met lichters of stoombootjes naar of van den wal worden ver-
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voerd, is deze inrichting niet voldoende. In de goed geoutilleerde
West-Europeesche havens, die als begin- en eindpunt voor lijnen
van het snelste verkeer of als aanloophaven voor het minder snelle
verkeer, dat onderweg ook goederen lost en laadt, dienen, zijn
kaden in diep ,vater aanwezig, waar de schepen op elk uur van
het getij kunnen aankomen en vertrekken. Bijzondere inrichtingen,
behalve kranen voor het laden en lossen behoeven deze kaden
niet te hebben, terwijl verder voldoende opslagloodsen en vooral
goede spoorwegverbindingen voor goederen en passagiers noodig
zijn. Bovendien is in de aanloophaven een veilige reecle, waar de
schepen kunnen ankeren, wanneer zij geen goederen maar slechts
post- en passagiers te laden en te lossen hebben, een voordeel.
Southampton, La Pallice en Le Hàvre (waarvan de beide eerste
ook het voordeel der veilige reecle hebben) zijn bijzonder voor
dit doel geschikt; Boulogne, Plymouth en .Cherbourg daarentegen
missen de daarvoor nooclige kaden aan diep water, terwijl ook Dover
meer als aanloophaven voor post- en passagiersvervoer clan voor
snelgoederen-vervoer is ingericht.
Vlissingen, dat door zijn ligging als aanloophaven voor dit
verkeer geschikt zou zijn (een aantal lijnen naar Zuid-Amerika,
Afrika en Oost-Azië passeeren hier reeds op den weg naar Antwerpen en andere zouden vanuit de Noordzee te Vlissingen kunnen
aanloopen), mist een voldoende inrichting; een open haven met
kaden in diep water, opslagloodsen en spoorverbinding zou hiervoor noodig zijn.

SNEL VERKEER OVER KORTEN AFSTAND.
Ligging. Over het algemeen vindt het snelverkeer over· korten
afstand plaats tusschen twee havens, die aan weerszijden van eeri
weinig breecle zee zoover mogelijk vooruitgeschoven zijn en het
eindpunt van een spoorweg vormen; een ligging in een rechte lijn,
die de verkeerscentra in de beide landen verbindt, is voor dit
snelverkeer gunstig. Calais, Boulogne, Folkestone en Dover zijn
voor het verkeer tusschen Engeland en het vasteland bijzonder
geschikt gelegen, maar ook Newhaven en Dieppe in de lijn der
verkeerscentra van Frankrijk en Engeland gelegen en Ostencle,
Vlissingen en Hoek van Holland, gunstig voor het verkeer van
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België, Nederland en Noord-Europa met Engeland, hebben een
belangrijk deel van dit snelverkeer tot zich kunnen trekken.
Toegang. De toegang tot de havens, waarover snelverkeer geleid
wordt, behoort een veilige en gemakkelijke te zijn; de Vlissingsche
haven verkeert in dit opzicht in zeer gunstige omstandigheden.
Dat de toegang van zoodanige diepte moet zijn, dat deze op elk
uur van het getij bruikbaar is, spreekt vanzelf. Aan dezen eisch
is intusschen gemakkelijk te voldoen, omdat de schepen voor
het snelverkeer tusschen Engeland en het vasteland geen grooteren
diepgang dan ten hoogste 4 à 4I/ 2 M. hebben. De havens voor
het snelverkeer naar Engeland, ook Vlissingen, voldoen ook ruimschoots hieraan.
Inrichting. Bij vele lijnen, die het snelverkeer tusschen Engeland
en het vasteland bedienen, is het snelgoeclerenvervoer van het
passagiers- en postvervoer gescheiden. De zeer snelvarencle kostbare
postbooten kunnen clan meer reizen doen en worden dus meer
economisch gebruikt, clan wanneer zij elke reis met goederen geladen
zouden worden. Voor de goederen zijn dan eenigszins langzamer
varende schepen in dienst. Dit is het geval o.a. bij de lijn tusschen
Calais en Dover en bij die tusschen Boulogne en Folkestone. Bij andere
lijnen, zooals die van de Maatschappij « Zeeland» te Vlissingen,
vindt daarentegen het goederenvervoer met de postbooten plaats.
Of echter al clan niet goederen mede vervoerd worden, het is
duidelijk, dat bij het vervoer van passagiers en post, waarbij snelheid op den voorgrond staat, een aanlegplaats der schepen zoo
dicht mogelijk bij de plaats van aankomst en vertrek der treinen
een vereischte is, terwijl de schepen van die aanlegplaats, gedurende
elk uur van het getij, moeten kunnen vertrekken en een vaart van
en naar die aanlegplaats, zonder dat hinderlijke bochten behoeven
te worden gemaakt, de snelheid bevordert.
Een ligplaats achter een sluis is voor de postschepen geheel
ongeschikt, terwijl ook voor een afzo11derlijken snelgoeclerendienst
een ligplaats in een open haven verre te verkiezen is.
De schepen voor het snelverkeer over korten afstand zijn van
veel kleiner afmetingen dan die voor het overzeesch snelverkeer.
Geleidelijk zijn echter toch de afmetingen grooter geworden. In
havens, waar een belangrijk tijverschil is, zooals in alle havens

54

aan of nabij het Kanaal gelegen, waren, toen schepen van omstreeks
rooo ton voor den dienst gebruikt werden, bijzondere inrichtingen
noodig, om het aan en van boord gaan der passagiers bij verschillende hoogten van het water te vergemakkelijken. In Vlissingen
zijn daartoe drijvende aanlegplaatsen, door een brug met de kademuur
verbonden, gebomvcl, in de overige havens. aan of nabij het Kanaal
werd de oplossing gezocht in het aanbrengen van platforms in de
kade of den steiger op verschillende hoogten, welke onderling door
trappen zijn verbonden. Sinds echter grooter schepen in de vaart
zijn ·gebracht ep deze eenige dekken boven elkander hebben zijn
drijvende aanlegplaatsen of platforms op verschillende hoogten
overbodig geworden ; in Calais en Boulogne en in de Engelsche
Kanaalhavens vindt clan ook het aan of van boord gaan der passagiers
in de nieuwere booten steeds van den bovenkant van den steiger
of kademuur plaats.
Goederen worden bij voorkeur met behulp van kranen gelost
of geladen; het beste voldoen portaalkranen, die zich aan den
waterkant van de kade of steigers voortbewegen.
De inrichting van de haven van Calais ten behoeve van het
snelverkeer over korten afstand voldoet zeer goed, omdat hier de
treinen langs de aanliggende booten komen, de overlading van
goederen en post zeer snel geschieden kan en Yoldoencle ruimte
voor het drukst vervoer aamvezig is, zonder dat door te ruime
aanleg de snelheid wordt geschaad, tenvijl verder de booten en
treinen door niets gehinderd worden in een snelle aankomst of
vertrek.

CONCLUSIES.
Op grond van hetgeen in andere kusthavens kan opgemerkt
worden, meen ik dat voor Vlissingen de volgende conclusies zijn
te trekken:
1°. de ligging van Vlissingen maakt de haven niet geschikt
voor aanloophaven van het snelste overzeesch verkeer, dat
onderweg slechts passagiers en post laadt en lost, met
uitzondering echter van die lijnen (thans alleen de Red Star
Lijn), die te Antwerpen een beginpunt hebben. Als beginpunt van zulk een snellijn zou Vlissingen in aanmerking
kunnen komen.
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2°.

3°.

Ten behoeve van het aanloopen van in Antwerpen
beginnende lijnen is de toegang naar Vlissingen en de
bescherming der reede voldoende; voor een havenbootje
tot het overbrengen van post en passagiers van op de reede
ankerende schepen is een aanlegplaats nabij het spoorwegstation een vereischte. Vooreen in Vlissingen beginnende
overzeesche snellijn zou een open haven, met kaden aan
diep water gelegen, noodig zijn.
Voor het overzeesche snelverkeer, dat onderweg, behalve
passagiers en post, ook goederen laadt en lost, is de ligging
van Vlissingen en ook de toegang tot de haven gunstig,
de bestaande haveninrichting echter onvoldoende. Hiervoor is een open haven met kaden aan diep water,
vanwaar op elk uur van het getij groote schepen kunnen
vertrekken, noodig; op de kade behooren kranen, loodsen
en spoorverbindingen aanwezig te zijn.
Voor het snelverkeer over korten afstand (naar Engeland)
is de ligging van Vlissingen en de toegang tot de haven
gunstig.
Echter is voor geen andere schepen dan die der maatschappij «Zeeland» buiten de sluizen plaats beschikbaar.
Een inrichting van de open voorhaven voor een grooter
getal post- en . passagiersschepen zooals te Calais, voor
zooveel noodig naar plaatselijke omstandigheden gewijzigd,
en de bouw in de open haven van eenige aanlegplaatsen
voor snelgoederendiensten zouden ter bevordering van dit
verkeer aanbeveling verdienen.

HOOG- EN LAAGWATERSTEIGER
VOOR HET HAVENSTATION TE CALAIS.
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