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INLEIDING.
Opdracht aan en
Bij beschikking van den minister van Waterstaat van 6 November 1915
samenstelling van No. 270 Afdeeling Waterstaat werd eene commissie ingesteld ten einde met
de Commissie.
het oog op de bezwaren, vvelke bij de exploitatie der haven van Delfzijl en

bij het onderhoud van de diepte in de haven worden ondervonden, en op de
gebleken behoefte aan uitbreiding van ligplaatsen en van los- en opslaggelegenheid in die haven een plan met raming van kosten op te maken
voor eene verbetering en uitbreiding van de haven, waardoor de bovengenoemde bezwaren zooveel mogelijk worden weggenomen en in de
behoeften van handel en scheepvaart ook in eene niet te verre toekomst
zal worden voorzien, welk plan geschikt is om geleidelijk te worden
uitgevoerd.
Tot lid en voorzitter werd benoemd:
de Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat in de 1e Inspectie
H. vV ORTMAN te ·s Gravenhage;
tot leden:
de Leden van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen J. B.
WESTERDIJK te Uithuizermeeden en U. G. ScHILTHUIS te Groningen,
de Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de 4e Directie
R. H. GocKINGA te Leeuwarden, de Hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat in de Provincie Groningen J. KooPER te Groningen,
en tot lid en secretaris de Ingenieur van den Rijkswaterstaat in het
Arrondissement Groningen van de 4e Directie J. P. WrJTENHORST te
Groningen.
Splitsing in subDe Commissie werd · in een der lokalen ten Provinciehuize te Grocommissies en ningen op 1 December door haren Voorzitter geïnstalleerd.
aan deze verOp de verrraderin o· die daarop volgde verdeelde de Commissie zich
strekte opdrach·
· twee su b' comm1ss1es,
· ·
· he
ten.
op voorstel van:::, d en V:::,,oorz1tter
m
eene econom1sc

en eene technische.
De economische subcommissie werd belast:
1°. met het onderzoek naar de bezwaren, die aan het gebruik van
de bestaande haven voor den handel zijn verbonden en van de middelen,
waardoor die kunnen worden opgeheven.
II 1). met het onderzoek naar de eischen, die aan de haven moeten
worden gesteld en wel:
a. reeds dadelijk
b. in eene niet te verre toekomst.
rno. met het onderzoek naar de eischen, waarmede m eene verdere
toekomst rekening zal moeten worden g':houden.
De technische subcommissie zag zich opgedragen:

.

1°. een onderzoek in te stellen naar de bezwaren, die in technisch

opzicht aan de haven zijn verbonden:
a. ten aanzien van het onderhoud van de diepte (aanslibbing).
b. de golfbeweging (deining).
c. de afstrooming van het boezemwater.
d. het binnenkomen en verlaten van den mond en het bevaren van
de toegangsgeul in de Wester Eems.
c. het gebruik en de inrichting van bestaande werken (kaaimuur,
steigers, kolentip, enz.).
II 0 . een overzicht te geven van de werken, die noodig zullen zijn om
deze bezwaren weg te nemen of althans te verminderen.
In de economische subcommissie namen zitting de leden J. B.
WESTERDIJK, U. G. ScHILTHUIS en J. P. WrJTENHORST, waarvan eerstge-

"-
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noemde als voorzitter en laatstgenoemde als secretaris optrad. De technische subcommissie was samengesteld uit de leden R. H. GocKINGA,
J. KooPER en J. P. WrJTENHORST; de eerstgenoemde fungeerde hierin als
voorzitter, de laatstgenoemde als secretaris.
Toen deze subcommissies met haren arbeid gereed waren belastte
zich eene derde subcommissie, bestaande uit het lid H. ·W 0RTMAN als
voorzitter en overigens samengesteld uit de leden der technische subcommissie, met het opmaken, aan de hand van de gegevens door de
subcommissies verstrekt, van een algemeen plan vöor verbetering en
uitbreiding, met eene begrooting van kosten.
Kerte geschiedeA~vorens mededeeling wordt gedaan van de uitkomsten der bovennis van d_e haven bedoelde onderzoekingen, moge hier een beknopt overzicht volgen van
en overzicht van de geschiedenis der haven en van heto-een ter verbetering reeds werd
hetgeen tot hare
l
b
verbetering is tot gedaan en voorgeste d.
stand gebracht
Eene oude geschiedenis heeft de haven niet.
en voorgesteld.
Delfzijl is als haven eigenlijk eerst opgekomen, nadat de oudé weg van
(Zie neve~staa nd
kaartie).

de stad Groningen naar zee door het Reitdiep nagenoeg onbruikbaar was
gèworden en Groningen in 1876 door het Eemskanaal met de Eems bij
Delfzijl was verbonden. Als zeehaven beteekende Delfzijl ook toen echter
nog niet veel. De haven was bij de gemeente in beheer en onderhoud,
en toen die in 1897 door het Rijk werd overgenomen, had zij slechts
eene oppervlakte van 4.5 H.A. en eene diepte van 5.50 M. onder N.A.P.,
dat is 3.85 M. onder gemiddeld laagwater, terwijl de mond slechts 20 M.
,vijd was. De haven was dan ook niet veel meer dan de voorhaven van het
Eemskanaal, dat met zijne diepte van 4.50 M. onder peil slechts voor kleine
zeeschepen bruikbaar is, en diende voorts tot buitengeul voor de verschillende
belangrijke uitwateringskanalen, die te Delfzijl in de Eems uitmonden.
De haven was naar de zijde van de Eems aan de oostzijde beschermd
door een lagen op het wad aangelegden dam, die nog, ofschoon in vervallen toestand, aanwezig is.
Een eerste verbetering was de aanleg in 1899 van een verbindingsdam van dezen havendam met den zeedijk beoosten het afwateringskanaal van Duurswold, waardoor een deel van het wad werd afgescheiden
met het doel, de opslibbing in de haven te verminderen. Daarbij werd
toen de eigenlijke havenruimte vergroot en de mond verbreed, altijd nog
op de diepte van 5.50 M. -:- N.A.P.
·
Daarop volgde in 1901 eene belangrijke verruiming van het havengebied door uitvoering van baggerwerken, het maken van eenige dukdalven en loopbruggen en van twee steigers bij den mond.
De belangrijkste verbetering was echter de bouw van een kaaimuur
voor diepgaande zeeschepen, waartoe in 1901 werd besloten en · die in
1904 werd voltooid.
Die muur heeft eene lengte van 229 M. en werd bestemd om aan
de meest diepgaande schepen, die de Eems bevaren (schepen met 9 M.
diepgang), ligplaats te verschaffen, waartoe in verband met den laagwaterstand eene diepte vààr den muur van ± 11 M. onder N.A.P. noodig zou
zijn. De muur is hiervoor wel gebouwd, doch de diepte daarvààr wordt
thans slechts op 8.50 M. ~ N.A.P. (6.85 M. onder G.L. W.) onderhouden.
In verband met den bouw van den nieuwen kaaimuur werd in 1904
en 1905 eene spoorwegverbinding met het havenemplacement tot stand
gebracht, terwijl in 1904 ook een nieuwe oostelijke havendam werd gemaakt en het Baaisterhoofd werd verhoogd, waardoor de haven haren
tegenwoordigen vorm verkreeg.
De kaaimuur voor diepgaande zeeschepen werd in 1906-1907 met
± 30 M. verlengd door middel van een houten steiger, terwijl in dat jaar
ook drie houten steigers en eene loopbrug met toegangsbruggen werd
gebouwd tot aanlegplaats voor zeelichters en zee-tjalken.
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In 1911 eindelijk werd eene ligplaats voor binnenschepen gemaakt
langs het buitenland tusschen de sluizen van het Eemskanaal en het
Damsterdiep.
In de 18 jaren na hare overneming is door het Rijk aan de verbetering van de haven, daaronder niet begrepen het onderhoud, ten
koste gelegd een bedrag van rond f 1.290.000._:_.
Plannen tot verIntusschen voldoet de haven niet aan de behoeften van de scheepdere verbetering. vaart, die nu reeds vrij belangrijk is toegenomen en waarvan in de toe-

komst nog eene aanzienlijke uitbreiding is te voorzien.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat reeds verschillende plannen
tot verbetering en uitbreiding van de haven zijn gemaakt.
Den eersten stoot daaraan gaf de aanleg van den Noord-OosterLokaal-Spoorweg, waardoor Delfzijl niet alleen met het zuiden van de
provincie Groningen en Oostelijk Drenthe, doch ook met Twenthe in
rechtstreeksche verbinding kwam.
Reeds in Februari 1901 werd door den Directeur van de SpoorwegMaatschappij een globaal plan opgemaakt voor den aanleg van nieuwe
havens in verbinding met den aan te leggen spoorweg, welk plan aan
den Minister van Waterstaat werd ingezonden, zonder dat daarbij eene
begrooting was gevoegd.
Ongeveer tegelijkertijd werd door de "Vereeniging tot bevordering
vari. de verbetering van de haven van Delfzijl" aan het Ingenieurs-bureau
van Hasselt en de Koning te Nijmegen opgedragen een plan voor de
uitbreiding der haven op te maken, welk plan, waarvan de kosten waren
geraamd op / 5.180.000.-- in Maart 1901 door de genoemde Vereeniging
in den vorm eener gedrukte brochure werd uitgegeven.
Intusschen had ook de Rijkswaterstaat, aan wien de zorg voor het
beheer en onderhoud van de haven sinds 1897 was opgedragen, niet stil
gezeten.
Reeds in 1905 was door den toenmaligen Arrondissements-lngenieur
ingezonderi een plan voor het maken van een kaaimuur voor de tradervaart, met eene diepte daarvóór van 6.50 M. -;- NA P., ten zuidwesten
van den bestaanden kaaimuur, en van ligplaatsen voor binnenvaartuigen
langs het terrein genaamd "Kostverloren", benevens voor het maken van
spoonvegwerken, het aanschaffen van kranen, het bouwen van loodsen,
het aanbrengen van electrische verlichting, enz., te zamen geraamd op
f 665.000.-, zoom ede een tweede plan, geraamd op f 320.000.-, waarbij
in plaats van een kaaimuur een aanlegsteiger met loopbruggen zou worden
gemaakt, en de bestaande kaaimuur zou worden verlengd met behulp
van een steiger.
Dit laatste plan is, met uitzondering van de loodsen en de electrische
verlichting, sedert van Rijkswege uitgevoerd.
Verdere plannen tot uitbreiding, zoomede een plan tot het zooveel
mogelijk wegnemen van de deining in de haven door het uitbrengen van
twee gebogen havenhoofden, waarvan het eene zou reiken tot de dieptelijn
van 9.50 M. -;- N.A.P., werden opgemaakt, doch kwamen niet tot uitvoering.
Inmiddels is de haven van Delfzijl in zoover in ander conditie gekomen, dat het beheer en de exploitatie door de Provincie Groningen
van het Rijk zijn overgenomen bij eene overeenkomst, welke bij de wet
van 2 Juni 1910 werd goedgekeurd.
De provincie liet in 1911 de ruimte, besloten tusschen den kaaimuur
voor diepgaande zeeschepen en de daarachter gelegen toegangswegen,
omrasteren en schafte een motorvaartuig aan ten dienste van den havenmeester en een boothuis voor het bewaren daarvan.
In 1912 werden voor hare rekening de sporen op het haventerrein
zoodànig gewijzigd, dat eene verbinding tot stand kwam tusschen de
sporen onmiddellijk langs den kaaimuur en het doode spoor ten zuidwesten daarvan.
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Voorts werd voor rekening van de provincie in 1913 eene goederenloods, binnenwerks lang 70 M., breed 18 M., eene havenmeesterswoning
en eene drijvende ijzeren aanlegplaats voor passagiersbooten gebouwd
en werd een oude raderboot aangeschaft om bij hevigen wind te worden gebruikt tot vermindering van de deining voor in lossing liggende balkenbooten.
In 1914 werden de loods en het havenkantoor van eene electrische
installatie voorzien, werd in de loods een geasphalteerde-vloer en een
electrische tijd- en signaalinrichting aangebracht en werd een schaftlokaal gebouwd, een pomp met motor aangeschaft voor het vullen der
ketels en tanks van de stoomkranen en voor het leveren van water aan
zee- en binnenschepen; voorts werd in 1915 een leidingnet gelegd voor
electrische krachtoverbrenging op het terrein en in de loods en werd
een electrische lier aangekocht.
Aan al het vorengenoemde werd door de provincie ten koste gelegd
een gezamenlijk bedrag van ruim / 95 000.-.
De bezwaren, die zoowel van het gebrek aan ruimte als van de
deining worden ondervonden, zijn intusschen niet weggenomen en worden,
in verband met de toeneming van de vaart op Delfzijl, zelfs in sterker
mate ondervonden.
Die bezwaren zullen in het onderstaande achtereenvolgens worden
behandeld, waarin ten slotte een voorstel zal volgen voor de oplossing
daarvan.

HOOFDSTUK I.
Onderzoek ingeDe economische subcommissie heeft overeenkomstig de haar versteld_ door de eco- strekte opdracht het onderzoek door haar in te stellen, gesplitst in drie
nom1schesubcom- deelen welke hieronder worden behandeld.
missie.
'

§ I. Onderzoek naar de bezwaren, die aan het gebruik van de
bestaande haven voor den handel zijn verbonden, en
naar de middelen, waardoor die kunnen worden opgeheven.
De bezwaren, die aan het gebruik van de bestaande haven voor den
handel zijn verbonden, hebben betrekking op:
1°. de onvoldoende ruimte in de haven.
20. het betrekkelijk kort na het opleveren op de vereischte diepte
weder aanwezig zijn van eene sliblaag in de haven.
3°. de te geringe kade- en opslagruimte.
4°. het ontbreken van voldoende los- en laadmiddelen.
5°. het ontbreken van eene balkenhaven buitendijks.
6°. de deining bij W. N. W. tot N. 0. winden.
70_ den hinderlijken stroom, veroorzaakt door het spuien met de in
de haven loozende uitwateringen, en het wegens dit spuien beperkt zijn van de gelegenheid om te schutten.
8°. de onvoldoende gelegenheid om te bunkeren.
90. de onvoldoende reductie op de spoorwegvrachten.
10°. de onvoldoende samenwerking tusschen transportondernemers,
cargadoors, bazen en havenarbeiders.

1°. DE ONVOLDOENDE RUIMTE IN DE HAVEN.
Meermalen is het voorgekomen, dat wegens gebrek aan ruimte
schepen met ladingen voor Delfzijl bestemd naar elders werden gezonden
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om te lossen en dat schepen op de reede ten anker moesten worden gelegd totdat door vertrek van een vaartuig voldoende ruimte zou zijn
beschikbaar gekomen. Zoo moesten o.a. achtereenvolgens in October
1909, October 1911, Augustus 1912 en October 1913 de stoomschepen
Irmgard Horn, Norman, Franz Horn en Diana, alle geladen met balken,
naar Harlingen worden gezonden, waarheen in laatstgenoemd jaar ook
een kolenboot ter lossing moest vertrekken; voorts werden in dat jaar
twee booten met mijnhout naar Emden en de stoomschepen Wangard en
Utgard, beladen met mijnhout, naar Rotterdam gezonden.
Als voorbeelden van het op de reede moeten verblijven van vaartuigen wegens onvoldoende ruimte in de haven, zijn o.a. te noemen:
Het stoomschip Grof Khuen Hedervary, groot 14253 M3., dat 23 Juli
J 912 op de reede kwam en eerst 24 Juli d.a. v. op de haven kon worden
gebracht, en het stoomschip Caroline Hemsoth, groot 6255 M3 • en de
zeelichter Gruno, groot 794 M3., welke genoodzaakt waren op de reede
te blijven achtereenvolgens van 23 tot 24 Juli 1913 en van 26 tot 27 Juni 1914.
Het stoomschip Haparanda, groot 2846 M3 • was verplicht op 8 Augustus 1915 te wachten op de reede en moest, na op de haven te zijn gebracht, aan dezelfde ducdalven, als waaraan reeds het stoomschip Suomi
lag gemeerd, worden vastgelegd, omdat geen andere plaats beschikbaar was .
. In de haven lagen op laatstgenoemden datum de volgende stoomen zeilschepen:
Turin
aan de ducdalven 7-8.
18-19.
Venus
"
8-9.
Borkum
"
Diana
"
kade
Capri
"
ducdalven 4-5.
Cordelia
,,
,,
21-22.
Biànca
,,
,,
15-16.
Otto
,,
,,
20-21.
Caroline Hemsoth
10-11.
Vesta
,,
,,
14-15.
Kypros
3-4.
Suomi
,,
,,
13-14.
Haparanda
13-14.
Z/S Volti Subito
"
23-24.
Roeloffina Henderika ,,
,,
,,
25-26.
De lading van het stoomschip Suomi, welke oorspronkelijk in lichters
moest worden gelost, werd bij gebrek aan gelegenheid om daarin te
lossen ten deele op den wal gestuwd, waartoe dit schip aan den kaaimuur ligplaats moest nemen.
Intusschen is in aanmPrking te nemen, dat de bijzondere drukte in
de haven in Augustus 1915 een gevolg was van het gevaar, dat de vaart
door de Noordzee naar Amsterdam, Zaandam en Rotterdam toen opleverde,
met het oog waarop de voor deze havens bestemde schepen te
Delfzijl binnenvielen.
Van een en ander was een belangrijk oponthoud het gevolg, afgezien van de daardoor veroorzaakte kosten.
Met de hoogere kosten, voor het vervoer naar eene andere haven
gemaakt, en het oponthoud wegens op de reede wachten ondervonden,
wordt door de reederijen bij het bepalen van de vracht naar de haven
uit den aard der zaak rekening gehouden.
Worden de kadelengte en de opslagruimte vergroot en middelen
aangeschaft om het lossen en laden te bespoedigen, dan zal daardoor de
gelegenheid tot het innemen van retourvrachten worden bevorderd. Van
het inladen van deze vrachten zal het gevolg zijn, dat het verblijf van
zeeschepen in de haven wordt verlengd, zoodat dan, ook als het aantal
vaartuigen stationnair mocht blijven, het gebrek aan ruimte zich nog meer
zal doen gevoelen.
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Er zal dus eene aanzienlijke verruiming van de haven worden vereischt om dit bezwaar op te heffen.
2°.

HET BETREKKELIJK KORT NA HET OPLEVEREN OP DE VEREISCHTE DIEPTEN WEDER AANWEZIG ZIJN VAN EENE
SLIBLAAG IN DE HAVEN.

Niet slechts bij lage waterstanden maar ook zelfs bij hoog water
geraken schepen in de haven en in haren mond aan den grond; een
enkele maal viel daardoor een vaartuig scheef, zoo dat het water aan dek
stond en de deklast gevaar liep te water te geraken. Dit scheef vallen
geschiedde o.a. met het aakschip Concordia op 17 October 1911, met de
zee-tjalk Zes Gebroeders op 26 en 27 November 1911, met het zeilschip
Hoche op 23 December 1911, met het binnenvaartuig Adriana op 10 Maart
1912, met het zeilschip Omega op 17 tot 19 Maart 1912, met het aakschip Harmonie op 17 Mei 1912. Verschillende schepen konden wegens
de slib hunne ligplaats niet bereiken, andere geraakten reeds in den
mond van de haven aan den grond en hunne gezagvoerders wilden slechts
op de haven komen, nadat de havenmeester de verzekering had gegeven,
dat zij geen averij zouden beloopen, terwijl het ook voorkwam, dat
schepen zich de gelegenheid zagen benomen om te verhalen of om te
vertrekken wegens de slib, die daaromheen was opgeperst: Zelfs zat
op 30 April 1913 het stoomschip Olof met slechts 45 dM. diepgang in
de slib en. kon het daardoor geen lichters langs zijde en geen
voedings,vater in den ketel krijgen.
Ook van al de overige gevallen zijn talrijke voorbeelden voorh·1nden;
z~i zijn samengevat in de b!flage A.
Ofschoon het in de slib geraken van zeeschepen tot dusver nog
niet tot ernstige bezwaren heeft aanleiding gegeven, omdat in die slib in
den regel geen harde voorwerpen worden aangetroften, waarop de schepen
averij zouden kunnen beloopen, en omdat deze in den regel de haven
ledig verlaten, zoo ware het gewenscht, dat dit zou kunnen worden
vermeden, omdat daardoor niet kan worden nagekomen de verplichting,
die in alle charterpartijen wordt opgelegd, dat de schepen altijd vlottend
(,,always afloat") moeten blijven, zoodat moeilijkheden met reederijen,
assuradeuren en anderen daarvan het gevolg kunnen worden.
Indien retourvrachten worden ingenomen en de zeeschepen de haven
dus geladen mo.eten verlaten, zal het door de sliblaag te veroorzaken
bezwaar veel ernstiger zijn. Willen zij dan niet juist bij hoogwater vertrekken, dan zullen zij verplicht zijn zich met sleep booten, die daarop echter
niet zijn ingericht, uit de slib te laten trekken. Averij en aan bolders en
trossen, en ongelukken, welke daarvan het gevolg zijn, zullen dan niet
achterwege blijven.
Ook levert de slib bezwaren op bij het lossen van balken, die bij
het buiten boord brengen dikwijls daarin blijven steken. Worden deze
niet tijdig opgevischt en wordt door onvoldoende zorg van hunne aanwezigheid geen kennis gedragen, dan kunnen daarvan mede ernstige
averijen het gevolg worden; deze zullen nog te ernstiger zijn voor zeeschepen, die eventueel geladen daarmede in aanraking komen.
Door óf de opslibbing te verminderen óf de havendiepte te vergrooten, óf wel vaker te baggeren, zullen deze bezwaren zijn te ondervangen.

3°.

DE TE GERINGE KADE- EN OPSLAGRUIMTE.

Het komt voor, dat zeeschepen, geladen met hout, waarvan de lading
ten deele per spoor en ten deele met lichters is te vervoeren, bij gebrek
aan kaderuimte aan de ducdalven gemeerd moeten blijven en dat van
daar het per spoor te vervoeren deel der lading in lichters moet worden
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overgebracht, ten einde niet verplicht te zijn op het beschibkaar komen
van kaderuimte te wachten, en spoedig weder zee te kunnen kiezen. .
Nadat ruimte aan de kade beschikbaar komt, wordt dan het hout
van de lichters in de wagons gebracht.
Hoewel is op te merken, dat te Amsterdam het van uit het zeeschip
in het spoor brengen op overeenkomstige wijze geschiedt, is in het oog
te houden, dat het huren van de daartoe noodige lichters te Delfzijl veel
meer kosten vordert dan het gebruik van zolderschuiten, die voor dit
doel in eerstgenoemde haven voorhanden zijn, en dat hier niet, zooals
te Delfzijl, de concurrentie van Emden is te duchten.
De drie steigers, voorkomende in de loopbrug bezuiden den kaaimuur voor diepgaande vaartuigen, gebouwd met de bedoeling om aan 3
kleine weinig diepgaande zeeschepen, bijv. traderbooten, gelegenheid te geven daar te laden of te lossen, zijn door deze soort van vaartuigen nooit
gebruikt kunnen worden, omdat de daarvóór onderhouden diepte nog te
gering is, de steigers niet met kranen te bereiken zijn, het daarachter
aanwezige spoor te ver uit den voorkant van de steigers verwijderd ligt
en het terrein onmiddellijk achter de steigers te laag is.
De steigers doen dus, eve~als de loopbrug, slechts dienst als ligplaats o. a. voor zeelichters, zeetjalken en binnenvaartuigen.
Met betrekking tot de opslagruimte heeft zich het geval voorgedaan,
dat zeeschepen, geladen met chilisalpeter, tijdelijk als bergplaats moesten
dienst doen, omdat voldoende gelegenheid voor het opslaan van de
lading ontbrak.
Meer ruimte dan thans beschikbaar is wordt ook vereischt om hout
tijdelijk te land te kunnen opslaan totdat het verkocht is, of totdat het
ter verdere bestemming wordt vervoerd.
Indien toch geen voldoend aantal lichters voor transport in de haven
wordt aangetroffen, of de binnenvrachten te hoog zijn, moet er gelegenheid zijn om het per zeeschip aangevoerde hout op te slaan, totdat of
lichters beschikbaar komen of de vrachten weder normaal zijn geworden.
Ook voor het opslaan van bunkerkolen en massagoederen, welke
laatste dikwijls ter aanvulling van eene lading worden ingenomen, zooals
o. a. ijzeraarde en turfstrooisel, wordt opslagruimte vereischt.
De aanwezige kadelengte en de opslagruimte zullen dus ter ondervanging
van deze bezwaren belangrijk zijn uit te breiden.
4°.

HET ONTBREKEN VAN VOLDOENDE LOS- EN LAADMIDDELEN.

Aangezien het lossen en laden wegens de onvoldoende hulpmiddelen
te veel tijd en kosten vordert, kunnen cargadoors en handelaren te
Delfzijl vele goederen niet ter verscheping aannemen; zij durven o. a.
geen aanbieding te doen voor het verschepen van steenkool op groote
schaal; het gevolg daarvan is o. a. dat alle houtschepen, die jaarlijks
hunne ladingen hier aanvoeren, ten bedrage van gemiddeld 80, naar Emden
of zelfs naar Engeland varen om kolen of een enkele maal cokes te laden.
Kon men er van verzekerd zijn hier retourladingen te kunnen innemE:.n, dan zouden de vrachten voor hout naar deze havt.n daardoor
zeker dalen.
Aangezien de inrichting van den kolentip verouderd is, daarmede
niet snel genoeg gewerkt kan worden en steenkool en gietcokes, indien
zij daarmede worden geladen, te veel worden vergruisd en dus belangrijk in waarde verminderen, voorts de wijze waarop nu de tip is opgesteld niet toelaat hem te gebruiken voor schepen langer dan 40 M., zal
hij zijn te vervangen door eene meer moderne inrichting.
Voorts zullen worden gevorderd kranen, grijpers en verdere werktuigen voor eene betere outillage vereischt, waarvan het aantal zal zijn
vast te stellen in verband met de gevorderde kade- en opslagruimte.
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5°.

HET ONTBREKEN VAN EENE BALKENHAVEN BUITENDIJKS.

Omdat buitendijks geen havengedeelte beschikbaar is om de uit de
zeeschepen geloste balken daarheen te kunnen brengen, ten einde ze
aldaar te sorteeren en tijdelijk te bewaren totdat er eene goede gelegenheid zal zijn ze binnendijks in zoetwater op te bergen, is men genoodzaakt de balken naast de booten waarmede zij zijn aangevoerd eenigermate uit te zoeken en tijdelijk op te vlotten en ze daarna 700 spoedig
mogelijk binnendijks te brengen. Hiervan wordt niet alleen oponthoud
ondervonden bij het lossen maar ook is het sorteeren en tijdelijk opvlotten
naast de balkenbooten niet onder alle omstandigheden uitvoerbaar en
moet dit niet zelden geheel worden gestaakt.
Groote kosten wegens tijdverlies, zoowel voor de balkenbooten als
voor de arbeiders met lossen belast, zijn hiervan het gevolg.
Voort zouden, indien buitendijks een balkenhaven beschikbaar was,
balken, waarvan te verwachten is dat zij naar het buitenland zullen
,Vorden verkocht, niet binnengeschut behoeven te worden en zouden de
vrij sterk op het bedrijf drukkende arbeidsloonen voor het tijdelijk opvlotten en het binnendijks brengen zoomede de te betalen sluisgelden voor
deze balken dan kunnen worden uitgewonnen.
Het maken van eene balkenhaven buitendijks, geschikt voor het sorteeren, tijdelijk opvlotten en bergen van balken, en voor het daarin terverzending gereedmaken van vlotten besten"d voor het buitenland, is
daarom noodzakelijk.
Ook wordt er groot bezwaar van ondervonden, dat de balken op
het Damsterdiep moeten worden uitgezocht, gesorteerd en omgevlot.
Indien dit zou kunnen geschieden buitendijks, zou de geheele
oppervlakte, thans in het Damsterdiep beschikbaar, aangewend kunnen
worden voor definitieve bergplaats van balken.
Door het maken van eene balkenhaven buitendijks zullen dus zoowel
de bezv,raren bij het lossen der zeeschepen met balken geladen, als die
van te geringe bergruimte op het Damsterdiep, worden ondervangen.
6°.

DE DEINING BIJ W.N.W. TOT N.O. WINDEN.

Door de deining, die bij west-noord-west tot noord-oostelijke winden
in de haven is waar te nemen, wordt het lossen van hout, vooral van
balken, bemoeilijkt; zelfs moet bij het meerendeel der booten gedurènde
karteren of langeren tijd met het lossen worden opgehouden, omdat dit
ondoenlijk wordt en gevaar oplevert voor ae daarmede belaste arbeiders.
Niet zelden gebeurt het, dat balken, in de haven tot vlotten verbonden, door de deining uit elkaar geraken en, in de haven ronddrijvend,
gevaar veroorzaken voor averij.
Gaat de deining gepaard met hooge waterstanden, dan komt het
herhaaldelijk voor, dat de los geslagen balken over den oostelijken
havendam worden geworpen.
Gedeeltelijk als gevolg van een en ander is de vracht van hout van de
Oostzee naar Delfzijl ongeveer /2.- per standaard (7 à 8 balken) en per tult
(10 à 11 balken) hooger dan de vracht naar Amsterdam, Rotterdam of
Zaandam; daarenboven komen de kosten voor het opvisschen en weder
tot vlotten vereenigen van de balken ten laste van de importeurs te Delfzijl.
De premie, te betalen voor het verzekeren der in de haven geloste
balken, is als gevolg van dezen ongunstigen toestand in de laatste jaren
zoo hoog geworden, dat importeurs het vlotrisico niet verzekeren en zelf
het risico dragen.
Er zullen dus middelen worden vereischt voor het verkrijgen van
voldoende ruimte voor ligplaatsen voor balkenbooten, waar deze veiligkunnen worden gelost.
Het zal voorts noodig zijn, voor zoover de deining niet kan worden opgeheven of althans belangrijk verminderd, dat langs de oostzij de
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van de haven eene keering aanwezig is, waardoor ook bij hoogen waterstand wordt ·voorkomen, dat eventueel door de deining losgeslagen balken
uit de haven drijven.

7°.

HINDERLIJKE STROOM EN BEPERKING VAN DE GELEGENHEID
TOT DOORSCHUTTEN, VEROORZAAKT DOOR HET SPUIEN
MET DE IN DE HAVEN LOOZENDE UITWATERINGEN.

Wanneer veel overtollig water langs het Damsterdiep, het Eemskanaal en het afwateringskanaal van Duurswold is af te voeren, hetgeen
in het natte jaargetijde geregeld voorkomt, ontstaat daardoor, vooral buiten
de sluis van het Eemskanaal, maar ook elders in de haven, een
krachtige stroom, waardoor zeeschepen van niet te grooten diepgang,
die bij waterstanden beneden halftij in de haven kunnen komen en deze
kunnen verlaten, moeilijk te besturen zijn en hunne gezagvoerders zich
somtijds verplicht zien, het binnenloopen of het vertrek uit te stellen, totdat de stroom voldoende in kracht is af genomen.
Uit het gedeelte der haven, dat op 8.- M. ~ N.A.P. en 6.50 M. ~
N.A.P. wordt onderhouden, vertrekt gedurende het stroomen met de
sluizen geen enkel zeeschip, terwijl daar dan ook nooit een zeeschip ligplaats neemt.
Indien gedurende ongeveer een half getijde met de sluis van het
Eemskanaal met vol vermogen wordt gespuid, waarbij de sluisdeuren
geheel geopend zijn, is in dit geval de scheepvaart door die sluis gestremd en is er slechts gedurende ongeveer een half getijde gelegenheid
ter doorschutting. Ook al heeft het spuien niet met vol vermogen plaats,
kan toch tijdens het spuien niet worden geschut.
De binnenvaart ondervindt dus van dat spuien veel oponthoud.
Voor de schippers van kleine binnenvaartuigen, voor welke de haven
niet onder alle omstandigheden voldoende veili~ is, bestaat in dezen
slechts beperkten tijd voor het doorschutten, een reden om zich, indien
zij vóór den nacht nog niet geheel zijn afgeladen, veiligheidshalve te laten
hinnenschutten; zij vervolgen dan, indien zij met hout zijn geladen, hun
weg met slechts gedeeltelijke lading.
Van het niet geheel afgeladen zijn ondervindt de ontvanger van de
lading de nadeelige gevolgen, omdat de vracht van een binnenschip voor hout
wordt berekend per ton laadvermogen en niet per ton ingenomen lading.
Aangezien het sp•üen niet beperkt zal kunnen worden, moet getracht
worden de nadeelige gevolgen daarvan zooveel mogelijk op te heffen:
1o. voor zeeschepen door hunne ligplaatsen zoover mogelijk van de
sluizen verwijderd te houden;
2o. voor binnenvaartuigen door hunne ligplaatsen onder alle weersomstandigheden voldoende veilig te maken en door de gelegenheid
open te stellen om ook des nachts te kunnen doorschutten.

8°.

DE ONVOLDOENDE GELEGENHEID OM TE BUNKEREN.

Een der eerste vereischten voor eene goede zeehaven is, dat daar
gelegenheid bestaat om te bunkeren.
Zoowel wegens geringen aanvoer van steenkool als wegens het ontbreken van werktuigen om deze in korten tijd aan boord te brengen,
laat deze gelegenheid te Delfzijl veel te wenschen over.
Zij zal te verbeteren zijn door den aanvoer van kolen te bevorderen
en het lossen en laden daarvan te vergemakkelijken.
Ondanks de zeer gebrekkige gelegenheid om te bunkeren, hetgeen
steeds uit lichters geschiedt werd daarvan in de jaren 1911-1916 achtereenvolgens door 9, 8, 5, 5, 3 en 8 schepen gebruik gemaakt.
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9°. DE ONVOLDOENDE REDUCTIE OP SPOORWEGVRACHTEN.
Door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen wordt te
weinig reductie verleend op de vracht· van massagoederen naar Delfzijl,
waardoor de vracht per spoor o. a. van Ruhrkolen en cokes "üt Westfalen hooger is dan naar Emden; zoo werd o.a. berekend vóór 1 Juli
1916, tot welken datum de tarieven van vóór den oorlog geldend waren,
voor verzending van steenkolen en cokes van het kolenstation Langendreer bij Bochum per waggon van 10.000 K.G. naar Delfzijl 68 Reichsmark en naar Emden 45 R.M. en bij hoeveelheden van minstens 45.000
K.G. per waggon van 10.000 K.G. naar Delfzijl 57 R.M. en naar Emden,
bij uitvoer van daar over zee of in kanaalschepen naar Nederland, 40
R.M. per 10.000 K.G.
Ook omdat geen faciliteiten worden bewezen aan afzenders en verschepers van goederen, worden de belangen van deze haven geschaad.
Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zullen dus
stappen zijn te doen, die tot verlaging der tarieven en tot het verleenen
van faciliteiten zullen kunnen leiden.

10°. DE ONVOLDOENDE SAMENWERKING TUSSCHEN TRANSPORTONDERNEMERS, CARGADOORS, BAZEN EN HAVENARBEIDERS.
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Terwijl in de andere Nederlandsche zeehavens samenwerking bestaat
tusschen werkgevers en werknemers, ontbreekt deze te Delfzijl.
Voorts is er hier te weinig orde en regel en staan de reederijen
daardoor aan allerlei verrassingen bloot.
Van overeengekomen voorwaarden tusschen beide rubrieken van
belanghebbenden bij het havenbedrijf is spoedig weder afgeweken en de
regeling van den arbeid laat te_ wenschen over.
Ook wegens het niet bereid zijn van de bootwerkers om bij kunstlicht of op Zondagen te werken, hetgeen elders wel geschiedt, en omdat
de loonen voor het houtlossen l10oger zijn dan te Harlingen en zelfs
voor eenige houtsoorten hooger dan te Zaandam, heeft de haven van
Delfzijl ern ongunstigen naam.
Daarbij komt nog de onvoldoende outillage van de haven, waardoor
het lossen en laden nog meer wordt vertraagd.
De mate van deze vertraging moge daaruit blijken, dat in de haven van
Delfzijl gemiddeld per dag 71 standaard hout per schip wordt gelost, terwijl
deze hoeveelheid elders van 100 tot 120 standaard bedraagt.
Ter nadere . illustratie van den toestand en de verhoudingen onder
de bootwerkers en de werkgevers, gaat eene nota daaromtrent als
bijlage B hierbij.
Eene goede regeling en organisatie van den arbeid zal niet mogelijk
zijn, zoo lang deze laatste wordt bemoeilijkt en zelfs gestoord door de
deining in de haven en zoolang de losruimte aan de ducdalven en de
kaailengte onvoldoende zijn en de balkenbooten geen rustige ligplaats
kunnen vinden. Deze ongunstige omstandigheden geven toch aanleiding,
dat de havenarbeid wordt gehinderd en onderbroken en dat deze
een onregelmatig karakter krijgt, waarvan allerlei willekeur hij werkgevers en werknemers en onderlinge strijd het gevolg zijn.
Wanneer de vele gebreken die de haven aankleven zullen zijn verbeterd, een geregelde toestand zal zijn ingetreden en zonder onderbreking
zal kunnen worden doorgewerkt, zal geleidelijk verbetering ontstaan in
de arbeidsverhoudingen en zal de overheid, zich aansluitende aan de
bepalingen vervat in de stuwadoorswet, met goed gevolg regelend kunnen optreden.
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§ 2.

Onderzoek naar de eischen, die aan de haven moeten
worden gesteld.
A.

REEDS DADELIJK.

De haven moet thans reeds voldoen aan de volgende eischen:
1
Zij moet voldoende ruimte bieden aan alle schepen, die daarvan willen gebruik maken.
2°. Zij moet aan de zeeschepen, die daarin wenschen te laden en
te lossen, voldoende gelegenheid geven om dit steeds in den kortst
mogelijken tijd ongestoord te kunnen doen, zonder bij lage waterstanden aan den grond te vallen.
31). Er moet voldoende gelegenheid zijn voor het vereischte aantal
lichters om steeds ter weerszijden van de zeeschepen, die daarin hebben
te lossen of daaruit hebben te laden, ligplaats te nemen en om tusschen
de vaartuigen door van uit den havenmond en onderscheidenlijk van uit de
binnenwateren de zeeschepen te bereiken, deze te verlaten, en zee
te kiezen of binnen te schutten.
4°. Zeeschepen, die hunne lading uit spoorwagens hebben in te
nemen of daarin hebben te lossen, moeten voldoende kadelengte en voldoende diepte vinden om aan. de kade te kunnen aanleggen en steeds
vlot te blijven.
Sil. Er moet eene voldoend groote oppervlakte van voldoende diepte
aanwezig zijn:
a. om balken van uit houtschepen te water te lossen, uit te zoeken,
te sorteeren en voorloopig op te vlotten, en
b. om balkenvlotten tijdelijk op te bergen.
In beide oppervlakten zullen de balken nooit aan den grond mogen
vallen.
60. Er moet eene voldoend groote oppervlakte beschikbaar zijn, aan
spoor en aan diep water gelegen, om daarop loodsen te bouwen en goederen te bergen.
70_ Tijdens hevigen wind en storm moeten alle ligplaatsen voldoende
veilig zijn; nimmer mag in de haven zooveel deining zijn, dat het lossen
en laden daardoor wordt verhinderd; de hinder veroorzaakt door den
stroom van daarin loozende uitwateringen zal zooveel mogelijk zijn op
te heffen.
De gelegenheid om door te schutten zal ook des nachts opengesteld
behooren te worden.
8°. Er zal een kolentip zijn op te stellen van de meest moderne
inrichting die gelegenheid biedt aan schepen van eene maximum lengte
van 120 M.. en een diepgang van 75 dM. om kolen in te nemen en te
bunkeren, en waaronder later zoodanige diepte zal kunnen worden tot
stand gebracht, dat schepen met een diepgang van 82 dM. daaronder
kunnen laden.
90_ Werkgevers en werknemers moeten onderling zoodanig ver. bonden zijn, dat men er op kan rekenen, dat zeeschepen in den kortst
mogelijken tijd kunnen worden gelost en geladen.

°.

Eischen, genoemd onder A sub 1°, 2°, 3° en 4°; gebruik der haven
in het algemeen.
De eischen in de vorenaangegeven volgorde behandelend, is op te
merken, dat de haven ruimte moet bieden voor de volgende categoriën
van vaartuigen :
a. Zeeschepen, te onderscheiden in: 1. aan ducdalven liggende zeeschepen met hunne langszijde
liggende lichters.
2. zeeschepen, die aan kademuren of steigers lossen en
laden.
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3. zeeschepen, die de haven aandoen om te bunkeren, proviand
in te nemen of van equipage
te verwisselen.
4. kleinere zeeschepen, die van
de haven slechts ter doorvaart
gebruik maken.
Loodsvaartuigen.
Passagiersbooten.
Sleepbooten.
e. Binnenvaartuigen, waarvoor nog geen vracht is aangenomen of
die nog niet aan de beurt zijn om te worden geladen of gelost.
f. Byleggers en binnenschepen, die geladen zijn, en waarvan eerstgenoemde een geschikt getij of beter weer afwachten om zee te kiezen
of wel proviand komen innemen en laatstgenoemde de gelegenheid af,,.,achten om- binnengeschut te worden.
g. Aken, beladen met ijzererts of kolen, die om een of andere reden
nog niet kunnen vertrekken.
h. Vlotten, liggende voor de schutsluizen in afwachting van doorgeschut te zullen worden
i. Douane- en directie-vaartuigen, dryvende kranen, baggermaterieel, enz.
Voorts moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor doorvaart van zeeen binnenschepen, om de voor hen bestemde plaats in de haven van uit
de Eems, onderscheidenlijk vanuit de binnenhaven, te kunnen bereiken
en van die plaats weder te kunnen vertrekken.
b.

c.
d.

ad a 1. Om te weten hoeveel ruimte door de schepen van deze
categorie wordt gevorderd, is eerst na te gaan het grootst aantal zeeschepen met hunne lichters, dat in de laatste jaren, e.v. 1911-1915, in de
haven tegelijk heeft gelost en geladen.
Een staat, waarin is vermeld het aantal dezer schepen, gemeerd aan
de ducdalven, dat aanwezig was in de voornoemde jaren, voor de dagen,
waarop een druk bezoek aan de haven ten deel viel, met vermelding
van den aard der lading, gaat als bylage C hiernevens.

In de laatste kolom van dien staat is opgenomen de gezamenlijke
oppervlakte, die deze vaartuigen met hunne lichters, en de balkenbooten
met de ter weerszijden daarvan geloste balken, bij eene goede inrichting
der haven zou hebben ingenomen, waarvoor de gegevens zijn ontleend
aan den staat, als by'lage D bij dit verslag gevoegd, in welke voor de
zeeschepen, naar den aard hunner lading, bijzonderheden betreffende de
wijze van lossing zijn vervat, met opgaaf van de door elk dezer n'iet zijne
lichters vereischte ruimte.
Uit den staat C moge blijken, dat de grootste havenoppervlakte, die door
in lichters lossende zeeschepen en door balkenbooten met de ter weerszijden geloste balken gelijktijdig zou zijn ingenomen, indien voor elk
daarvan de ruimte aangegeven in den staat D ware beschikbaar geweest,
bedroeg 71160 M2 • ( op 23 Augustus 1913); verder komen als maximum
oppervlakten voor, achtereenvolgens in het jaar 1911 63415 M2 ., in 1912
62685 M2., in 1914 49530 M2 • en in 1915 40430 M2.
De grootste oppervlakte, die in 1913 zou zijn ingenomen, mag intusschen niet als uitgangspunt ter bepaling der thans reeds vereischte oppervlakte worden aangehouden, omdat zij verband houdt met een groot aantal
vaartuigen, dat toen wegens staking in het havenbedrijf te Emden in
Delfzijl is binnengeloopen.
In aanmerking
toestand een zeer
geoefend en dat in
voor Amsterdam en

nemende, dat in de jaren 1914 en 1915 de oorlogsongunstigen invloed op het havenverkeer heeft uitdie jaren het aantal houtschepen, waarvan de ladingen
Zaandam waren bestemd, doch die wegens het mijnen-
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gevaar te Delfzijl zijn binnengeloopen, niet heeft opgewogen tegen het
mindere aantal op de haven gekomen zeeschepen met andere lading en de
geheel uitgebleven weekbooten, is het niet overdreven te achten om als maatstaf voor de havenruimte, die voor in lichters lossende zeeschepen en voor
balkenbooten met de ter weerszijden geloste balken noodig is, aan te
nemen de maximum oppervlakte, in 1912 ingenomen, en daarbij te voegen
eenige toeneming, welke onder normale omstandigheden zeker niet zoude
zijn uitgebleven, in verband waarmede de hierbedoelde oppervlakte ware
te bepalen ep 7.5 H.A.
·

ad a 2. In de jaren 1911-191 S is herhaaldelijk gebleken, dat de
beschikbare kadelengte te klein is om aan alle schepen, die dit wenschten,
daaraan eene ligplaats te verschaffen.
Het grootste aantal schepen met een zelfden aard van lading, dat
per jaar in dit tijdvak aan den kaaimuur is gelost of geladen, met den
bruto-inhoud en diepgang van het grootste schip van elke soort, is vervat
in onderstaanden staat.
Maximum

Aantal.

1

Soort.

1

75
73

der lading.
Diepgang Aard
in d.M.
.

1

,,/ 7 ' zei·1schepen
'.: 10 stoomschepen
weekbooten
•✓ 71
eO5 stoomschepen
16 zeelichters en
"

Inhoud in Lengte
M3 • bruto. i in M.

zeezeilschepen
zeilschepen
bijleggers

8000
10000
2800
3000
1400
500
500
500

110
75
70
65
70
35
40
40

1

1

1

!

'

70
60
50
50
40
28
28
28

Chilisalpeter.
Hout.
Steenkool en cokes.
Diverse goederen.
,Hout.
1

1

,,
Diverse goederen.
"
"

1

Indien van de onderstelling wordt uitgegaan, dat er:
a. van de zeezeilschepen, die chilisalpeter aanvoeren, waarvan er
tusschen begin October en einde April bijna altijd één, maar dikwijls
twee en niet zelden vier tegelijk aanwezig zijn, twee eene ligplaats aan
een kaaimuur moeten . kunnen vinden, dan is daarvoor noodig, in aanmerking nemende dat zij hoogstens 110 M. lang zijn en 70 d.M. diepgaan,
eene lengte van en eene diepte
minstens onder G.L.W. van
220 M.
75 d.M.
b. van de stoomschepen, geladen met
hout, die meestentijds één voor één komen,
en die. eene lengte hebben van hoogstens
70 M. en een diepgang van hoogstens 60
d.M., altijd voor één ligplaats aan eene kade
moet zijn, dan is daarvoor noodig .
70 M.
65 d.M.
c. van de weekbooten, die eene geniengde lading hebben en waarvan er
wekelijks altijd één, maar meermalen twee
tegelijk in de haven vertoeven, voor twee
ligplaats moet zijn, dan is voor deze booten,
die lang zijn hoogstens 70 M. en een diep140 M.
55 d.M.
gang hebben van hoogstens 50 d.M., noodig
Over te brengen

430 M.

/
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eene lengte van en eene diepte
minstens onder G.L.W. van
Overgebracht
430 M.
d. van de zeestoomschepen met gemengde lading, waarvan er slechts bij uitzondering meer dan één in de haven wordt
aangetroffen, er in den regel één ligplaats
moet kunnen innemen, dan is voor deze
schepen, die eene grootste lengte van 70 M.
en. een grootsten diepgang van 50 d.M.
55 d.M.
hebbtn, noodig .
70 M.
e. van de zeezeilschepen, kanen en
byleggers dikwijls één aan den kaaimuur
ligplaats wenscht te nemen, van welke de
kleinste soort lang is 40 M. met een diepgang van 28 d.M., en de grootste eene
lengte van 70 M. en een grootsten diep• gang heeft van 28 d.M., dan zal, als men
twee dezer vaartuigen ligplaats wenscht
33 d.M.
110 M.
te verschaffen, daarvoor worden gevorderd
f. in den regel ook ruimte moet zijn om de balken van een vlot in het spoor
20 d.M.
25 M.
te laden, dan is daarvoor noódig . . .
De gezamenlijke lengte bedraagt dus
met eene diepte daarvóór, afwisselend van

635 M.
33 tot 75 d.M. -:- G.L. W.

Omdat het aanbeveling verdient eenige overlengte beschikbaar te
hèbben en ook de diepte eenigszins ruim te bepalen, ten einde de voor
kleine schepen bestemde ligplaatsen desnoods later ook voor grootere te
kunnen gebruiken, is het gewenscht de kade- of steigerlengte vast te
stellen op minstens 650 M. en daarvóór over eene lengte:
van 250 M. eene diepte te onderhouden van 75 d.M. -;- G.L.W. en
,, 400 M.
,,
,,
,,
,,
,, 65 ,, -:,,
Indien voor de gemiddelde breedte van de zeeschepen, die aan den
kaaimuur gemeerd liggen, met eenige overruimte tusschen schip en muur en
buiten het schip, 25 M. wordt aangenomen, is voor de oppervlakte, door deze
zeeschepen ingenomen, te stellen 650 X 25 = 16250 M2. = 1.6250 H.A.

. ad a 3. Voor de zeeschepen, die de haven aandoen om
te bunkeren, proviand in te nemen, enz. is de oppervlakte
te stellen op .
0.2250 H.A.
ad a 4. De ruimte ter doorvaart noodig voor kleinere
schepen wordt hieronder behandeld.
ad b. Voor loodsvaartuigen is de oppervlakte te stellen op
" c.
passagiersvaartuigen op
" d.
20 sleepbooten op
e.
100 binnenvaartuigen op
f.
,,
50 kleinere zeeschepen (bijleggers) en binnenschepen op .
" g.
,, 10 aken, beladen met ijzererts of kolen op
h.
,, vlotten op . . . . . . . . . .
.
i.
,,
douane- en directievaartuigen, baggermaterieel
enz. op
Te zamen voor b-i
De geheele oppervlakte door vaartuigen in te nemen is
dus voor rubriek a te stellen op (7.5 + 1.6250 + 0.2250 H.A.)=
voor de overige rubrieken te zamen op .
Over te brengen

0.3750 H.A.
0.2000 "
0.2500 "
1.5000
0.7500
0.5600
0.3750

"

"
0.2100 "
4.2200 H.A.

9.35 H.A.
4.22 "
13.57 H.A.
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Overgebracht 13.57 H.A.
terwijl de ruimte onder een te bouwen kolentip is te stellen op
0.30 "
hierbij is nog te voegen voor doorvaarten tusschen de verschillende schepengroepen, en om schepen gelegenheid te
geven om te zwaaien, eene oppervlakte van minstens.
5.50
en als verloren ruimte voor inhammen, beloopen, enz. minstens- -2.--"
Tezamen
21.37 H.A.
})

zoodat het aanbeveling verdient de geheele oppervlakte
zonder den haventoegang t~ stellen op minstens

22.- H.A.

Thans bedraagt zij ongeveer 16 H.A.
Van deze oppervlakte zal volgens bylage E
over 5.- H.A. eene diepte worden vereischt van
,,
10.50
"
"
"
"
2."
"
" 2.- "
2.50 "
"

9.-M.
N.A.P.
8.50
8.- "
6.50 "
"
5.- "
"
"
"
"
"
N.A.P.
De diepte bedraagt thans over 4.10 H.A. 9.- M.
4.25 ,, 8.50 ,,
"
3.- ,, 8."
---.
2.30
6.50
"
0.70
5.50
,,
---.
0.55
5.0.90 ,, 4.50
"
0.20
4.- ,,

.-

"

"

16.- H.A.

Eisch genoemd onder A sub 5°. Balkenhaven.
Buitendijks zal verder nog worden vereischt eene balkenhaven, waarin
de uit zeeschepen geloste balken kunnen worden uitgezocht, gesorteerd
en tot vlotten vereenigd, en waarin deze laatste, voor zooverre zij vermoedelijk naar het buitenland zullen worden verkocht, tijdelijk kunnen
worden opgeborgen.
Door de Commissie van advies van de Vereeniging van houthandelaren in de Provincie Groningen wordt daarvoor eene oppervlakte van
5 H.A. voorloopig voldoende geacht; de diepte _zal zoodanig zijn vast te
stellen, dat de balken steeds vlot blijven.
Het definitief opbergen van balken geschiedt thans op het Damsterdiep.
De lading van eene balkenboot, bedragende ongeveer 1500 tult, *)
beslaat daar, indien de balken ter breedte van 7 M., zooals gebruikelijk
is, half hoog zijn opgevlot, een afstand van ongeveer 3 K.M. ; zij neemt
dan eene oppervlakte in van ongeveer 2.5 H.A.
·
Het gebeurt nu, dat 3 en somtijds wel 4 of 5 balkenbooten in lossing
liggen en da.t met deze 3000 tult balken wordt aangebracht, terwijl van
vroeger binnengekomen schepen nog eene zelfde hoeveelheid in het
Damsterdiep ligt. De vlotten worden daar dan twee, somtijds drie breed
naast elkaar gelegd en de ingenomen oppervlakte bedraagt dan niet
zelden meer dan 10 H.A.
Deze oppervlakte moet dus voor berging van balken voor langen duur
beschikbaar zijn en zal binnendijks, op niet al te grooten afstand van de
haven, beschikbaar gesteld kunnen worden door het Damsterdiep langs
beide oevers zoodanig te verdiepen, dat daar ongeveer 1 M. diepte beneden Fivelingo-peil wordt aangetroffen en door ook de oude vestinggracht te Delfzijl langs hare kanten op deze diepte te brengen.
,;,)

1 tult Noorsche kapbalken is 10 à 12 stuks.

l
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Hoewel het brengen van balkenvlotten door de Dorpsterzijl, wat
slechts bij ongeveer gelijk water kan geschieden, wel eenig bezwaar
oplevert, is dit niet van zooveel beteekenis, dat de commissie meent te
moeten raden tot vermindering daarvan kostbare werken tot stand te
brengen, waarbij nog in het oog is te houden, dat deze loozingssluis juist
voldoende wijdte heeft om daardoor balkenvlotten van de gebruikelijke
breedte binnen te brengen. Tot het uitvoeren van zoodanige wàken
bestaat naar haar inzicht te minder reden, omdat reeds eene groote verbetering ten aanzien van het vervoeren en opslaan van balken zal worden
verkregen, indien eene tijdelijke opslagruimte buitendijks tot stand wordt
gebracht, waarin de vlotten veilig kunnen verblijven, totdat zich eene goede
gelegenheid voordoet om deze naar het Damsterdiep te kunnen vervoeren.

Eisch genoemd onder A sub 60.

Opslagruimte.

In de ha~en wordt in hoofdzaak aangevoerd:
1
Hout (balken, juffers en gezaagd hout). De grootste iaarlijksche
aan voer heeft bedragen :
43400 standaards *) gezaagd hout.
14000 tult Noorsche kapbalken.
4100 standaards*) Amerikaansch Pitch Pine balken.
Het gezaagde hout wordt voor het grootste gedeelte per lichter en
voor een klein gedeelte per spoor verder vervoerd ; de balken worden
grootendeels binnendijks in vlotten opgeslagen. Slechts een kleine hoeveelheid, en wel voornamelijk gezaagd hout, wordt tijdelijk op het terrein
of in loodsen geborgen; de grootste daardoor ingenomen oppervlakten
bedroegen onderscheidenlijk 4184 en 165 M2. Deze oppervlakten kunnen
evenwel niet als maatstaf worden gebruikt voor het bepalen van de
oppervlakten, die thans daarvoor reeds noodig zijn, omdat wegens gebrek
aan voldoende opslagruimte het aanvoeren van op te slaan hout achterwege bleef.
in loodsen en op open
terrein
Daarvoor wordt thans reeds noodig geacht
500 M2• 8000 M:.!.
de ligging daarvan aan diep water is als vereischte
te stellen; de verbinding daarvan met het spoor,
welke voorloopig, nog niet noodig is te achten, zal
na gebleken behoefte te zijner tijd moeten kunnen
worden tot stand gebracht.
2°. Chilisalpeter. De grootste jaarlijksche aanvoer bedraagt 22000 ton; een belangrijk gedeelte
daarvan wordt tijdelijk opgeslagen om te worden
gemalen en overgezakt.
Aangezien meestentijds een groot gedeelte is
weggevoerd voordat nieuwe ladingen zijn aangevoerd is voor opslag vooreerst voldoende eene
oppervlakte van .
3000 "
3°. Steenkolen, cokes en briketten. De grootste
jaarlijksche aanvoer hiervan, daaronder begrepen
de hoeveelheden di:: met de weekbooten worden
aangevoerd, bedraagt:
·
46000 ton steenkolen.
5000 " cokes.
350 " briketten.

°.

Over te brengen
,;;)

=

3500 M2 •

1 standaard Amerikaansche Pitch Pine balken
6 stuks.
Holi. kapbalken, brussen en muurlatten = 7 à 8 stuks.
juffers
60 à 65 stuks.

=

8000 MZ.
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Overgebracht
Aangezien slechts een gedeelte daarvan werd
opgeslagen, en dit ook in het vervolg ten aanzien
van een grooteren aanvoer het geval zal zijn, wordt
voorshands voldoende geacht eene opslagruimte van
Voor berging van bunkerkolen is verder te
rekenen op een terrein van .
4°. Diverse goederen. Van de weekbooten op
Goole en Grangemouth bedroeg de grootste aanvoer:
15000 ton steenkool.
3000 " cokes.
1000 " piekijzer.
800 " gietijzer.
700 " graan.
600 " oud ijzer.
5000 " diversen.
Voor opslag van den inhoud van deze twee
booten, de daarmede aangevoerde steenkolen en
cokes uitgezonderd, zal worden gevorderd eene
oppervlakte van minstens .
.
. . .
.
5°. De grootste hoeveelheden, jaarlijks door
andere stoom- en zeilschepen aangevoerd, bedragen:
600 ton slakkenmeel.
600 " vuurvaste steen en klei.
650 " lJZeL
200 " aardappelen.
300 " stroo.
600 " IJS.
1060 " spoorstaven.
Voor tijdelijke berging van deze goederen wordt
vereischt eene oppervlakte van minstens .

in loodsen en op open
terrein
3500 M2 • 8000 M2.

1000 "
2000 "

600 "

2000 "

100 "

2000 "

Verder wordt jaarlijks aangevoerd ijzererts, ruwe
phosphaat, schelpen, puin, basaltsteen, mosselen,
enz., waarvoor geen opslagruimte noodig is: zij
worden na aankomst van het zeeschip in lichters
of op het spoor overgeladen.

De totale oppervlakte, thans dus reeds yereischt voor het opslaan van de ingevoerde goederen, bedraagt .
4200 M2. 15000 M2.
Nabij de haven werden als grootste hoeveelheid tijdelijk opgeslagen om per zeeschip te worden
verzonden of om als retourlading te dienen:
800 ton stukgoederen.
4000 " aardappelen.
600 " stroocarton.
2000 " turfstrooisel.
2000 " ijzeraarde
waarvoor wordt vereischt eene opslagruimte in
loodsen van 1610 M~. en op open terren van 2000 M2.
Er rekening med(;! houdend, dat het aantal
weekbooten na den oorlog zal toenemen en dat de
scheepvaart weder zal verlevendigen, wordt voor _ _ _ _ _ _ _ __
Over te brengen
4200 Mz. 15000 M2.
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Overgebracht
den opslag van te verschepen goederen reeds thans
noodig geacht eene oppervlakte van minstens

in loodsen en op open
terrein
4200 M2. 15000 M2.
2000 "

5000 "

Waardoor de vorengenoemde oppervlakte
wordt gebracht op minstens
. . . . . 6200 M2• 20000 M2.
Bij het vaststellen van deze oppervlakten zijn dan nog buiten aanmerking gelaten hoeveelheden grind en zand, welke, ten behoeve van
verschillende openbare werken, in de haven worden aangevoerd, waarvoor ook nog al eens opslagruimte wordt vereischt.
De bovengenoemde oppervlakten zullen aan diep water en, voorloopig
met uitzondering van die voor hout, ook aan het spoor gelegen moeten
zijn; de aan het water grenzende terreinstrooken zullen daarbij geen
grootere breedte dan 75 M. behooren te verkrijgen.
.Ook voor de opslagplaatsen van hout zal intusschen op den duur
met de ligging aan diep water zonder spoorverbinding niet kunnen _worden volstaan, om dat de plaatsen, waarheen het hout is te verzenden,
niet alle aan ,vaterwegen zijn gelegen en deze laatste niet altijd den
kortsten en gemakkelijksten verbindingsweg met de haven vormen; voorts
is hierbij nog rekening te houden met het wegens ijs onbevaarbaar zijn
van de waterwegen en ten slotte met de omstandigheid, dat somtijds
wegens gebrek aan lichters, en wegens te booge binnenvrachten,
het verzenden per spoor de voorkeur is te geven.

Eisch genoemd onder A sub 7°.

Veiligheid en rustig water.

Hetgeen vereischt wordt om :
a. ook tijdens hevigen wind voldoende rustig water in de haven te
verkrijgen;
b. de deining, zooal niet geheel op te heffen, dan toch den hinder
daardoor veroorzaakt belangrijk te verminderen, en
c. de ongewenschte gevolgen van het stroomen met de sluizen te
beperken,
zal in een volgend deel van dit verslag worden behandeld.

Eisch genoemd onder A sub 8°. Kolentip voor het innemen van
kolenladingen en voor het bunkeren.
De kolentip zal zoodanig ingericht moeten zijn, dat de wagons onmiddellijk in het schip kunnen lossen en dat zij niet eerst hunne ladingen
hebben te storten in een emmer, waarmede kolen en cokes in het schip
worden gebracht. Laatstbedoelde inrichting, die thans in de haven wordt
aangetroffen, vordert te veel tijd en de kolen en cokes daarmede geladen
wordt te zeer vergruisd.
De grootste schepen, die de haven aandoen, zullen onder den tip
moeten kunnen maoeuvreeren, om kolen en cokes als retourlading of om
bunkerkolen te kunnen innemen.
Aangezien schepen met kolen tot hun maximum diepgang kunnen
worden afgeladen, is daarmede rekening te houden bij het bepalen van
de diepte voor de schepen, die met den tip zijn te laden.
Het grootste schip, dat te Delfzijl binnenkwam, had een bruto inhoud
van 14000 M:l., eene lengte van 120 M. en een diepang van 82 d.M.
Aangezien de kolen in alle ruimen moeten kunnen worden gestort,
en het voorruim in den regel ongeveer 10 M. van den voorsteven en het
achterruim ongeveer op dezen afstand van den achtersteven is verwijderd,
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wordt, ten einde het schip goed· te kunnen beladen, eene ruimte vereischt
van ongeveer 100 M. ter weerszijden van den tip, met eene diepte van
minstens 82 d.M, ---;- G.L.W. of 9.85 M. ---;- N.A.P.
Hoewel de Commissie het voldoende acht, dat de diepte onder den
tip voorloopig op 9.- M. ---;- N.A.P. of 7.35 M.---;-- G.L.W. wordt bepaald,
zal er op gerekend behooren te worden, dat zij, zoo dit gewenscht blijkt,
kan worden vergroot tot de eerstgenoemde diepte.

Eisen genoemd onder A sub 9°. Toestand van en verhouding tusschen
werkgevers en werknemers.
Hieromtrent wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent is vermeld
op blz. 10 en. de daarbij behoorende bjjlage B.
B.

IN EENE NIET VERRE TOEKOMST.

De eischen, die in eene niet verre toekomst aan de haven zullen
moeten worden gesteld, hangen, voor zoover zij niet dezelfde zijn als
die welke reeds thans zijn te vervullen, ten nauwste samen met den omvang en den aard van het verkeer, dat dan in de haven is te verwachten.
Een maatstaf daarvoor zou kunnen worden gezocht in de statistieke
gegevens over de laatste jaren betreffende het scheepvaartverkeer in de
haven en de daar in- en uitgevoerde goederen.
Men zal het er toch voor mogen houden, dat de in de laatste jaren
waargenomen toeneming van het aantal vaartuigen en van de hoeveelheid
goederen, eenigszins de maat zal kunnen aangeven van de te verwachten
toeneming in de eerstvolgende jaren.
Havenruimte en
kadelengte.

In de naaste toekomst is het grooter worden van den inhoud van
zeeschepen zeer waarschijnlijk te achten, en daardoor zal voor het verschepen van eene zelfde hoeveelheid goederen een minder groot aantal
schepen worden vereischt, terwijl voorts door eene betere outillage van
de haven het verblijf daarin belangrijk zal worden verkort.
Deze factoren komen eenigszins in mindering van die, op grond
waarvan de haven uitbreiding· zal behoeven.
Daarbij is nog op te merken dat, af gescheiden van de betere outillage, het lossen van een zelfde aantal tonnen, geladen in een kleiner
aantal vaartuigen, tot belangrijke tijdsbesparing en dus korter verblijf
van de betrokken schepen in de haven aanleiding zal geven.

Een verzameltabel van de scheepvaartbeweging in de haven, waargenomen in de jaren 1903-1913, gaat ter voorlichting als b.zjlage F hierbij.
De jaren 1914 en 1915 zijn daarin niet opgenomen, omdat zij als maatstaf voor het aantal schepen, dat de haven in de toekomst zal bezoeken,
geen dienst kunnen doen.
Uit deze tabel blijkt, dat zoowel het aantal als de tonneninhoud over
' dat tijdperk belangrijk zijn toegenomen.
·
De percentsgewijze toeneming van het aantal en .van den totalen
inhoud zullen echter, omdat voor Delfzijl nog niet is vast te stellen in
welke richting het verkeer zich zal ontwikkelen, bezwaarlijk als maatstaf ter bepaling van de toekomstige havenruimte en kadelengte gebezigd kunnen worden.
Beter wordt geacht, daarvoor na te gaan welk aantal vaartuigen van
iedere soort, in de onderstelling dat de toeneming op overeenkomstige
wijze als in het vorengenoemde 10-jarig tijdperk blijft voortduren, als
maximum tegelijk meer dan thans in de haven is te verwachten.
Komt een geregelde dienst op Londen tot stand, dan zullen wekelijks
twee booten meer binnenkomen; voor nieuwe diensten op Engelsche,
Duitsche en andere havens is voorts nog wekelijks op minstens twee
booten te rekenen.
Het aantal houtbooten per jaar zal stijgen met 100, die binnenkomen
in het tijdperk van 1 Mei tot 31 December, zoodat mag worden aange-
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nomen, dat als maximum 4 dezer booten per week meer dan thans
zullen zijn te verwachten, waarvan één aan kaaimuren of steigers en drie
aan ducdalven zullen lossen.
Ook het aantal zeeschepen met chilisalpeter en met phosphaat geladen
zal toenemen; daarvoor is te rekenen op 28 zeeschepen per jaar meer.
Het wordt voldoende geacht met de aanwezigheid var. slechts één
ven elk dezer vaartuigen meer dan thans rekening te houden, waarvan
dat met chilisalpeter aan de kaaimuren of aan de steigers, en dat met
phophsaat aan de ducdalven ligplaats zal kiezen.
Voort is nog te rekenen op ruimte aan de kaaimuren of steigers
voor 2 schepen met gemengde lading en op 2 kleinere zeeschepen, en
op ruimte in de haven voor 1 ertsboot, 1 boot om te bunkeren en eenige
kleinere vaartuigen.
Voor de voornoemde schepen met hunne lichters zal worden vereischt,
daaronder begrepen de vaargeulen, eene grootere havenoppervlakte van
ruim 6 H.A. en ongeveer 700 M. meer kadelengte
Wordt hie-!·bij gevoegd eenige oppervlakte en kadelengte voor het
grooter aantal vaartuigen, dat de haven na hare verbetering zal bezoeken,
te stellen onderscheidenlijk op 2 H.A. en 100 M., dan komt men tot eene
vergrooting van ruim 8, stel 10 H.A. en van 800 M.
Met de hier behandelde vergrootingen zal eene vermeerdering van
de werktuigen en gereedschappen en het aanschaffen van de meest verbeterde werktuigen hand aan hand moeten gaan.
Opslagruimte
De statistieke gegevens nopens den in- en uitvoer (bjjlage G) bein het algemeen. ziende, is daaruit, zooals hieronder zal blijke11, moeilijk een maatstaf te

vinden voor de toeneming van den in- en uitvoer.
De invoer van hout, de meest belangrijke, bleef in de laatste jaren
(de abnormale jaren 1914 en 1915 buiten beschouwing latende) geregeld stijgen:
Voor gezaagd hout van 1907 tot 1913 van 11783 tot 27398 standaard.
n
kap balken
" 1910 " 1913 "
9635 " 14117 tult, terwijl in
1909 zelfs 22250 tult werd aangevoerd.
Amerikaansche Pitch Pine balken wisselde de aanvoer af van 1966
in 1910 tot 4420 in 1906, en hier trad geen geleidel~ike stijging op.
Zoude men bovengenoemde tiidvakken voor eene berekening betreffende gezaagd hout en Noorschë balken in de eerstvolgende jaren in
aanmerking wenschen te brengen, dan zou te rekenen zijn op eene
toeEeming per jaar van den invoer van gezaagd hoüt van 22 °/0 en van
N oorsche balken van -1 S.S °loVoor steenkolen en cokes was eerst sedert 1912 eene toeneming,
en voor diverse goederen was zelfs achteruitgang waar te nemen.
Met betr'"ekking tot den uitvoer is op te merken, dat de hoeveelheden
uitgevoerde steenkolen en cokes van ·1910 tot 1913 stegen van 235 tot
tot 8825 ton, of wel per jaar gemiddeld met het twaalfvoudige en van
gezaagd hout van 1905 tot 1913 van 654 tot 29018 ton, of per jaar gemiddeld met het vijfvoudige.
Bij de diverse goederen was in de laatste jaren achteruitgang te
constateeren.
·
Uit deze gegevens zal dus bezwaarlijk een maatstaf tot vaststelling
van de voor de toekomst benoodigde opslagruimte zijn op te maken.
De eenige wijze om tot een resultaat te geraken schijnt gevonden
te moeten worden in de raadpleging van belanghebbenden en het maken
van eene globale raming.
Opslagruimte
loodsen.

in

Gezaagd hout. Door belanghebbenden bij den houthandel wordt
voor den opslag van hout na een tienjarig tijdvak noodig geacht 800 M2.
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loodsruimte, zoodat volgens hen is te rekenen op eene vergrooting dezer
opslagruimte met 300 M2.
Chilisalpeter. Aangezien door de betrokken belanghebbenden wordt
verzekerd, dat mag worden aangenomen dat de aanvoer van deze stof
binnen een niet verre toekomst zal verdubbelen, is daarvoor te rekenen
op eene grootere opslagruimte van 3000 M2
Phosphaat. Deze stof wordt niet opgeslagen, zoodat zij buiten aanmerking kan blijven.
Diverse goederen. Voor de diverse goederen, die met de weekbooten
meer zullen worden aangevoerd, wordt noodig geacht in de naaste toekomst 1000 M 2 •
Voor onvoorziene doeleinden is voorts nog te rekenen op 200 M~.
Waardoor de gezamenlijke oppervlakte, in loodsen vereischt, is

te stellen op 4500 M2•
Opslagruimte op
open terrein.

Indien wordt aangenomen, dat over tien jaren een opslagterrein zal
worden vereischt 1.5 maal zoo groot als thans reeds noodig is, dan is voor:
gezaagd hout te rekenen op eene toeneming met .
8000 M2 •
steenkolen en cokes
,,
,,
,,
,,
500 "
diverse goederen met weekbooten aan te voeren op
500 "
,,
,,
,, andere booten aan 1ie voeren op
2000 ,,
uit te voeren goederen, als ijzeraarde, turfstrooisel, enz.
6000 "
zoodat in het geheel eene uitbreiding wordt vereischt van .

17000 M2•

In eene niet verre toekomst zal dus zijn te rekenen op 10 H.A.
meer havenruimte, 800 M1• meer kadelengte, 17000 M2 • meer terrein
en 4500 M2. meer loodsruimte.
Uit eene gedachtenwisseling, gehouden door de leden der economische
subcommissie met de commissie van advies uit de vereeniging van houthandelaren in de provincie Groningen is, behoudens hetgeen hiervoren
reeds werd medegedeeld, nog gebleken, dat die commissie van advies,
na het terugkeeren van normale omstandigheden, wegens het op~nstellen
van het R~jn-Herne kanaal eenè verlevendiging van den houthandel op
Duitschland . verwacht, omdat de kosten van het verschepen van hout
over Duitsche havens en zelfs over Antwerpen aanzienlijk hooger zijn
dan die over Delfzijl; met name zijn de havengelden, de werkloonen en
de exploitatiekosten daar beduidend hooger.
Indien er te Delfzijl eene gelegenheid wordt gemaakt om gezaagd
hout aan diep water te kunnen opslaan, is zij er van overtuigd, dat
aanstonds ha~delaren buiten de provincie Groningen daarvan zullen wenschen gebruik te maken.
Voor de handelaren uit deze provincie zal het beschikbaar zijn van
opslagruimte voor bezaagd hout alleen in uitzonderingsgevallen noodig
zijn, b.v. als er tljdelijk geen lichters zijn te verkrijgen.
.
Aangezien de groothandelaren, die over de haven van Delfzijl verschepen, allen tevens importeurs zijn, terwijl dit te Zaandam niet het
geval is, wordt door de genoemde commissie van advies in eerstgenoemde
haven eene spoorwegverbinding aan diep water voor de toekomst noodig
geacht, ofschoon het ontbreken daarvan te Zaandam nog geen bezwaar
schijnt op te leveren.
Zoodanige verbinding wordt intusschen door de commissie thans
nog niet noodzakelijk geacht; wel is het gewenscht er op te rekenen,
dat zij binnen eenige jaren kan noodig worden.
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C.

EISCHEN VOOR EENE VERDERE TOEKOMST, WAARMEDE ZAL

MOETEN WORDEN REKENING
GEHOUDEN.
,
De belangrijkste eisch, waaraan de haven zal hebben te voldoen
met het oog op hare verre toekomst, is, dat zij dan zonder groot
bezwaar zoodanig zal kunnen worden uitgebreid en verdiept en dat
de kadelengte en de opslagruimte zoo zal kunnen worden vergroot, dat
zij aan de dan noodig gebleken behoeften op afdoende wijze kan voldoen, en voorts dat de uitgebreide kade- en opslagruimte gemakkelijk
aan het spoorwegnet is te verbinden.
Voorts zal rekening zijn te houden met het dan eventueel bouwen
van meer kolentips en het in gebruik stellen van moderne inrichtingen,
vereischt om de haven naar de zich dan voordoende behoeften te outilleeren. Ook op het uitbreiden van het aantal sporen, die de verbinding
vormen tusschen de spoor- en tramwegnetten en het havenemplacement,
zal zijn te letten.
Verder zal in het oog moeten worden gehouden, dat de toegang
van uit de Eems steeds voor de meest diepgaande zeeschepen bij hoogwater gemakkelijk bevaarbaar blijft.
HOOFDSTUK II.
Onderzoek inueDe technische sub-commissie heeft in aansluiting aan de haar versteld door d~ strekte opdracht de uitkomsten van haar onderzoek ingedeeld in de
technische sub- volgende rubieken:
commissie.

§ 1.

Onderzoek der bezwaren die in technisch opzicht aan de
haven zijn verbonden.
a.

Ten aanzien van het onderhoud der diepte (opslibbing).

Uit de haven, die zuidwaarts van de lijn o_ver de koppen der havendammen eene oppervlakte heeft van ongeveer 16 H.A., zijn - de geleidelijk tot stand gebrachte verdiepingen buiten aanmerking latend - in
de jaren 1913-1915 achtereenvolgens 541.620, 563.210 en 537.710 M3.
slib verwijderd, of gemiddeld 547.513 M3. per jaar.
In die jaren was dus jaarlijks eene sliblaag van gemiddeld 3.42 M.
dikte te verwijderen, welk getal in vergelijking met andere havens buitengewoon groot is. (Harlingen 0.75 M., Lemmer 0.03 M., Vlissingen
1.- M., Hansweert 1.- M., Veere 0.60 M. en Wemeldinge 0.22 M.).
Blijkens verrichte peilingen wordt de meeste opslibbing waargenomen
op de plaatsen van de grootste diepte; zoo werd gevonden als gemiddelde hoogte van ópslibbing per jaar in het tijdvak 1910-1915 voor de
gedeelten, die worden onderhouden op eene diepte van achtereenvolgens
9.- M., 8.50 M. en 5.50 M. ---;- N.A.P., onderscheidenlijk 433 c.M., 379
c.M. en 27+ c.M.
Deze snelle opslibbing is oorzaak, dat kort na het gereed komen van
het vereischte baggerwerk weder verondieping optreedt en dat daarom
de haven op grooter diepte moet worden gebracht dan als bl\ivende
diepte is voorgeschreven, ten einde niet verplicht te zijn haar telkens na
korten tijd weder te moeten uitbaggeren om de bepaalde diepte voor de
scheepvaart beschikbaar te hebben.
Een onderzoek betreffende het slibgehalte van het Eemswater nabij de
haven van Delfzijl, bereidvaardig ingesceld door Prof. Dr. C. VAN WrssELINGH
te Groningen, in aansluiting aan de onderzoekingen betreffende het slibgehalte
in de Nederlandsche rivieren en stroomen in 1881 en 1B82 verricht door
Prof. Dr. A. C. OuDEMANS, heeft aan het licht gebracht dat het slibgehalte
van het Eemswater, berekend naar het gewicht, niet grooter is dan dat van
andere riviermonden en zelfs door dat van eenige dezer wordt overtroffen.
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Verder is uit het onderzoek gebleken, dat het water in de diepe vaar. geul van de Eems vóór Delfzijl belangrijk minder slib bevat dan het water,
dat langs den Nederlandschen oever en langs de ondiepte "de Paap'' trekt
en dat de langs de genoemde zandbank aangetroffen slib een belangrijk
grooter soortelijk gewicht heeft dan dat van het water op andere plaatsen
in hetzelfde doorstroomingsprofiel, wat er op schijnt te wijzen, dat de slib
hier met zanddeelen is vermengd.
De opslibbing in de haven schijnt als volgt plaats te hebben:
Het water in de Eems, dat langs de koppen der havendammen
stroomt, trekt, zoowel bij eb als bij vloed, over eene uitgestrekte oppervlakte slik, gelegen ter hoogte van ongeveer half tij, en voert, indien er
eenige wind is, welke het water boven deze oppervlakte in beroering
brengt, eene groote hoeveelheid slib mede.
Uit den aard der zaak verzamelt deze slib zich op den bodem van
de buiten de havendammen gebaggerde diepe scheepvaartgeul, die ongeveer d,vars op de richting van vloed- en ebstroom staat.
Het, normaal 2.80 M. bedragende, tijverschil breng_t mede, dat door
die geul, afgezien van de navermelde sluisafvoeren, geregeld - zij het ook
met snelheden niet grooter dan ongeveer 0.10 M. - bijna ½ millioen M3•
water de haven bij eb uit- en bij vloed binnentrekt, door welk laatste
dan eene belangrijke hoeveelheid slib in de haven wordt gevoerd, dat
daarin bij de eerstvolgende kentering kan bezinken.
Bij stroomen met de sluizen van het Eemskanaal, van Fivelingo en
van Duurswold wordt, zoolang de zee lager is dan de boezenwateren,
dus gedurende een belangrijk deel van de eb en het begin van den vloed
eene aanzienlijke hoeveelheid - indien met vol vermogen gespuid wordt
ongeveer 2 millioen M3 • water in de haven geloosd. Daardoor
wordt dus de afstrooming uit de haven bij eb belangrijk versterkt; doch,
terwijl het feit, dat het spuien ook nog na het tijdstip van L. W. voortduurt, zou doen verwachten, dat de anders bij vloed de haven binnenstroomende hoeveelheid slibhoudend water minder zou zijn worden, heeft
in werkelijkheid het omgekeerde plaats.
Tijdens het spuien toch wordt het in de haven aanwezige zoute
water althans gedeeltelijk door zoet water vervangen. Zoolang de per
tijdseenheid door de sluizen geloosde waterhoeveelheid toeneemt, zal de
hoogte van de in de haven, op het zoute water drijvende zoetwaterschijf
nog kunnen toenemen.
Waar echter gedurende het begin van den vloed die aanvoer geleidelijk tot nul afneemt, moet daarbij tengevolge van het verschil in soortelijk
gewicht (S.G. Eemswater ongeveer 1.01 à 1.015) ook evenbedoelde hoogte
geleidelijk weer afnemen, waarbij het naar de Eems afvloeiende zoete
water dan in de haven door zout water vervangen moet worden. Dientengevolge zal de bij vloed de haven binnenstroornende hoeveelheid Eemswater instede van te verminderen belangrijk worden vergroot, terwijl
de snelheid van instrooming in nog sterkere mate zal toenemen, omdat
de hoogte van het stroomprofiel door het in de bovenlagen uitstroomende
zoete water, zooveel kleiner wordt.
Aangezien dus zoowel de hoeveelheid instroomend slibhoudend water
als
tengevolge van de grootere stroomsnelheid - het slibgehalte daarvan zeer behngrijk toeneemt, terwijl dit slibgehalte in de onderlagen
naar verhouding toch reeds groot is, zal in. vorenbeschreven wisselwerking van zoet en zout water een belangrijke oorzaak van de zoo
sterke opslibbing van de haven gezocht moeten worden.
Tot toetsing van het vorenstaande werden in de eerste maanden
van 1916 door den aan de Commissie toegevoegden Ingenieur DE KLERK
een groot aantal waarnemingen in den havenmond gedaan met drijvers .
op verschillende diepten en voornamelijk op dagen waarop meer en
minder krachtige waterloozing plaats had. De drijvers waren zoodanig
ingericht, dat de invloed van den wind zooveel mogelijk uitgeschakeld werd.
Eenige der meest kenmerkende resultaten van deze drijvingen, n.l.
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die verkregen op den 12den Februari en op den 15den Maart zijn op de
hierbij gevoegde teekeningen bf;lage H No. 1 en 2 voorgesteld.
De waarnemingen hebben in het alg·emeen de juistheid van het
vorenstaande bevestigd in dier voege, dat na sluisgang in den havenmond ook gedurende den vloed en zelfs terwijl deze het sterkst was,
aan de oppervlakte steeds uitstro0ming werd geconstateerd, gepaard met
eene vermindering van de snelheid in de diepere lagen tot ongeveer 2 M.
beneden de oppervlakte, en omkeering van de richting op deze diepte,
waarbij dan instroomingssnelheden tot 0.33 M. per seconde voorkwamen.
Zelfs is, zij het ook bij uitzondering, kort na het tijdstip van H. W. dus tijdens eb in de diepere lagen nog instrooming van water
waargenomen.
Aangezien de mogelijkheid niet buitengesloten we1·d geacht, dat de
groote neerslag in de haven ook verband zoude kunnen houden met het
neerslaan van zwevende stoffen, ingeval zoet en zout water samenkomen,
stelde de Commissie zich in verbinding met den adviseur in Visscherijzaken te Helder, Dr. REDEKE, en met den Directeur van het
Rijkslandbouwproefstation te Groningen, MASCHHAUPT, technoloog, ten einde
daaromtrent zoo mogelijk de gewenschte inlichtingen te verkrijgen.
Dr. REDEKE deelde mede, dat het inderdaad juist is, dat zoetwaterorganismen in zeewater afsterven en omgekeerd zeewaterorganismen in
binnenwater, maar hij achtte het onwaarschijnlijk dat daaraan eene zoodanige ophooping van hunne onoplosbare bestanddeelen zou ontstaan,
dat men van daardoor veroorzaakte verondieping zou kunnen spreken.
Uit een onderzoek door den Heer MASCHHAUPT ingesteld bleek, dat
water uit het Damsterdiep, het kanaal van Duurswold en het Eemskanaal
achtereenvolgens 122, 85 en 56 gram zwevende stoffen per M0• bevatte.
Aannemende, dat deze kanalen gemiddeld 100 gram zwevende stoffen
per M3. bevatten en er mede rekening houdende dat deze kanalen te
zamen per dag als maximum ongeveer 5 millioen M3 • water in de haven
afvoeren en dat jaarlijks gedurende hoogstens 100 dagen wordt afgestroomd, zoude, indien alle aangevoerde zwevende stoffen in de haven
bezinken, zich daarin per jaar afzetten eene hoeveelheid van 50 millioen
K.G. zwevende stoffen, of van 50000 M". indien het soortgelijk gewicht
daarvan op 1 wordt gesteld.
Aangezien de jaarlijksche slibafzetting gemiddeld ongeveer 550.000 lVP.
bedraagt, zoude dus slechts ruim 9 11 / 0 hiervan op rekening komen van het
afstroomende zoete water. Deze hoeveelheid is echter wegens de gemaakte
ongunstige onderstellingen veel te hoog, immers zal bij het afstroomen
slechts een klein gedeelte der zwevende stoffen bezinken.
Met vrij groote zekerheid kan er dus naar het gevoelen van den
Ht:er MASCHHAUPT toe worden besloten, dat de slibafzetting in de haven
slechts voor eenige procenten is te wijten aan de vaste stoffen bezonken
uit het afstroom ende boezem water.
Dat de slib, die zich in de haven afzet, van buitenaf wordt aangevoerd, is met zekerheid gebleken uit het scheikundig onderzoek van
daar verzamelde slibmonsters.
Er werd genomen een monster bij den mond v~n het Eemskanaal
en verder op regelmatige afstanden in de as van de haven naar den
mond toe en voorts even buiten de havenhoofden.
De door den Heer MASCHHAUPT gevonden analysecijfers hebben aangetoond, dat alle monsters een hoog gehalte aan koolzure kalk bezitten,
hetgeen voor vette slib, zooals zieh die ook elders op de Groningsche
kust afzet, als normaal is te beschouwen, en dat tusschen de slib in de
haven en daar buiten geen bepaald verschil bestaat.
Naarmate het monster dieper in de haven was genomen, was het
zandgehalte minder, zooals te verwachten was van slib die van buiten
af in de haven wordt gespoeld.
Uit het onderzoek bleek verder, dat het gehalte aan koolzure kalk,
berekend op zandvrije stóf, hooger wordt, naarmate het zandgehalte der
monsters stijgt. Dit is hierdoor te verklaren, dat hetgeen zich uit het
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Eemswater het eerst af zet, niet alleen rijker is aan zand, maar ook rijker
aan grovere schelpfragmentjes.
Monsters bij de Nieuwe Statenzijl en bij de landpunt Reide genomen
en die ter vergelijking zijn onderzocht bewijzen tevens, dat de slib uit de
haven van Delfzijl niets anders is dan normaal Dollardslib.

b.

Ten aanzien van de golfbeweging (deining).

Evenals bij elke haven plant de golfbeweging buiten de haven van
Delfzijl zich naar binnen, zij het dan ook verzwakt, voort. De deining
in de haven is dus uit den aard der zaak afhankelijk van de amplitude
der golfbeweging in de Eems, alsook van de windrichting. Hoe meer
de richting het Noordoosten nadert, hoe gemakkelijker de deining zich
in de haven voortplant.
Ook wordt deze voortplanting bevorderd door hoogen waterstand ;
vooreerst, omdat de golven bij grootere diepte zich beter ontwikkelen,
maar vooral ook omdat bij hoogere waterstanden het profiel tusschen
de havenhoofden op den waterspiegel belangrijk breeder is dan bij lagere.
Voorts zal in de haven zelve eenige golfbeweging kunnen ontstaan,
doch deze is van mindere beteekenis te achten dan de eerstvermelde,
die zich van de Eems uit in de haven voortplant.
De binnenkomende golven worden door de oevers, vooral waar deze
steil zijn, tei::._uggeworpen en kunnen zich met van elders komende directe
of eveneèns teruggeworpen golven vereenigen tot golven die bepaald
hinderlijk zijn, speciaal voor het lossen van balkenbooten. De plaatsen,
waar deze hinderlijke deiningen zich voordoen, zijn vooral afhankelijk
van de windrichting. In het .bijzonder wordt hiervan hinder ondervonden
in het noordelijk en noordoostelijk gedeelte der haven, d. i. juist waar de
balkenbooten hare lading moeten lossen.
Achter in de haven en langs den kaaimuur wordt weinig of geen
hinder van deining ondervonden.

c.

Ten aanzien van de afstrooming van het boezemwater.

De afstrooming van het boezemwater veroorzaakt soms eenig bezwaar
bij het binnenloopen van den havenmond door kleine schepen. Dit bezwaar is intusschen klein te noemen. Immers_ de stroomsnelheid aan de
oppervlakte, die in den mond wordt waargenomen, is hoogst zelden
grooter dan 0.50 M. per seconde. Grootere schepen ondervinden dit
bezwaar niet, omdat zij steeds bij hoogwater binnenkomen.
De sterkste stroom, komende uit de Eemskanaalsluis, is gericht op
het beloop langs het terrein ten zuidwesten van den kaaimuur voor diepgaande schepen, welk beloop zich in eene richting van W.Z.W. naar
O.N.O. uitstrekt.
De stroom wordt door dit beloop teruggeworpen en is dan gericht
ongeveer loodrecht op de as van op de haven komende vaartuigen, waardoor deze dan moeilijk in de goede richting zijn te houden.
Deze stroom is zeer hinderlijk voor lichters langszijde van in het
zuidelijk gedeelte der haven lossende en ladende zeeschepen, welke altijd
zoodanig zijn vastgemeerd, dat de richting van hunne lengte-as ongeveer
loodrecht staat op den door het vorengenoemde beloop teruggeworpen
stroom.
Ook ondervindt de scheepvaart hinder door de wegens het afstroomen verminderde gelegenheid tot doorschutten.
Opgemerkt zij, dat het Eemskanaal een hoog peil (0.62 M. + N.A.P.)
heeft, en dat de sluisgang veelal 6 uren achtereen duurt. De afgespuide
hoeveelheid water wordt gerekend op 1.500.000 M0 • per sluisgang, tegen
250.000 M3• voor elk der boezems van Fivelingo en Duurswold.
De sluisgang van Fivelingo (Damsterdiep) duurt normaal slechts 3½
uur; die van Duurwold 2¼ uur; de peilen dezer waterschappen zijn
respectievelijk 1.04 M. ---é-- N.A.P. en 1.28 M. --:- N.A.P.
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d. Ten aanzien van het binnenkomen en verlaten van den mond en
het bevaren van de toegangsgeul in de Wester Eems. (Zie bj:jlage 1.)
Het binnenbrengen in den mond geschiedt voor groote zeeschepen
altijd tegen of met hoogwater, dat zich voordoet ongeveer 3/ 4 uur vóór
de kentering van den stroom.
Het heeft voor stoomschepen in den regel plaats met eigen voortstuwingsmiddelen; van een of meer sleep booten wordt slechts gebruik gemaakt om zoo noodig voor- en achtersteven eenigszins om te halen,
ten einde het vaartuig in de goede richting te brengen.
Groote zeilschepen worden steeds door sleep booten binnen gebracht.
Kleine zeeschepen komen, al naar gelang van hunnen diepgang, ook
bij lagere waterstanden binnen, zoowel tijdens vloed als tijdens eb.
Slechts zelden komt het voor dat een schip op .de reede blijft wachten
wegens den heerschenden wind of wegens het spuien.
Onder normale omstandigheden levert het op de haven komen en
het verlaten van den mond geen bezwaar op.
Diepgaande zeeschepen volgen van uit de Wester Eems (buitengaats)
het Ranselgat en het Doekegat tot de ton van Binnen Eemshorn, om van
daar het Oost Friesche gaatje te bereiken en van dat vaarwater uit hezuiden de Hond of Paap te komen; het z.g. nieuwe vaarwater, dat het
Doekegat van af de voornoemde ton met de bocht van W atum verbindt,
wordt slechts door kleinere zeeschepen bevaren.
Vanuit het Oost Friesche gaatje komende, wordt door groote ·zeeschepen altijd eerst voorbij de haven gevaren en dan op ongeveer 1.5 à
2 K.M. daar benoorden gekeerd; over den vloed wordt dan binnengeloopen.
Bij de laatstelijk. in 1914 vanwege het N ederlandsche Loodswezen
verrichte peilingen werd in den eerstbedoelden verbindingsweg van de
Wester Eems met de haven door het Oost Friesche gaatje eene minste
diepte van 5.40 M. ---é- G.L.W., in dien door de bocht van Watum eene van
5.10 M. ---é- G.L.W. aangetroffen, overeenkomende met vaardiepten respectievelijk van 5.10 M. en 4.80 M. bij G.L.W.
De minste diepte in het eerstgenoemde vaarwater gepeild moet
echter als eene toevallige verondieping worden beschouwd, aangezien
in het Oost Friesche gaatje vanwege de Pruissische regeering eene geul
ter breedte van 180 M. op eene diepte van 10 M. ---é- G.H.W. of 7.20 M.
-'- G.L.W. wordt onderhouden.
De toestand van den verbindingsweg tusschen de Wester Eems en_
de haven van Delfzijl, waarvan het Oost Friesche gaatje deel uitmaakt,
is tengevolge van de daarin uitgevoerde omvangrijke baggerwerken goed;
die van den waterweg door de bocht van Watum is blijkens de peilingen,
die daar sedert 1903 worden verricht op den drempel bij Oostpolderzijl, eenigszins achteruitgaande.
Blijkens de als bijlagen K1 en K 2 bij dit verslag gevoegde kaartjes
van de toegangswegen naar de haven van Delfzijl, werd in het vaarwater
langs de bocht van Watum in 1859 een minste diepte van 8 M. ---é- L.W.
aangetroffen over een minste breedte van 60 M., reikende tot ongeveer
6 K.M. boven- of oostwaarts van de haven van Delfzijl. Deze geul is
in verloop van tijd korter en smaller geworden en strekt zich nu oostwaarts over eene breedte van ongeveer 20 M. tot even beoosten de
haven uit.
Hoewel door de sedert 1899 vanwege de Pruisische regeering in het.
Oost Friesche gaatje uitgevoerde baggerwerken de dieptehouding van
het vaarwater langs de bocht van W atum wel eenigszins zal zijn geschaad,
zoo blijkt toch uit de dieptelijnen van 8 M. ---é- G.L.W., zooals deze zich vóór
dat jaar vertoonden en welke op de vorengenoemde kaartjes K 1 en K 2
zijn aangeduid, dat de groote achteruitgang van dat vaarwater reeds
vóór 1898 was ingetreden en dus niet aan die baggerwerken mag worden
geweten.
Het bevaren van het vaarwater door het Doekegat en het Oost
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Friesche gaatje levert voor diepgaande schepen geen bezwaar op, terwijl
kleine zeeschepen ook het vaarwater vanaf de ton van Binnen Eemshorn
langs de bocht van Watum zonder bezwaar kunnen volgen.

e. Ten aanzien van het gebruik en de inrichting van bestaande
werken. (hoofden, dammen, kaaimuur, steigers, kolentip, enz.)
1.

Hoofden en
damm.en.

De toegang tot de haven wordt aan de westzijde begrensd door het
Baaisterhoofd, aan de oostzijde door den Oosthavendam.
De kruin van eerstgenoemd hoofd, reikende tot 3.50 M. + N.A.P.,
is te laag gelegen om daarachter loodsvaartuigen en sleepbooten, die onmiddellijk nabij den mond hunne ligplaats behooren te hebben, bij ruw
weer voldoende te beschermen.
De Oosthavendam, is met de kruin over 10 M. van af den kop
gelegen op 3.25 M. + N.A.P., en reikt voor de overige lengte tot ongeveer 2 M. + N.A.P. ; deze hoogteligging is niet toereikend o. a. omdat
bij hooge waterstanden in de haven losgeraakte balken over dien dam
heen slaan en verloren raken.
Door de te weinig rivierwaartsche ligging · van de havenmonding
wordt de opslibbing der haven bevorderd, terwijl het binnenloopen der
deining te weinig wordt belemmerd. Omtrent een en ander wordt verwezen naar het vermelde onder a en b.

2.

Kaaimuur.

Vóór den kaaimuur voor diepgaande zeeschepen, die zoodanig gefundeerd is, dat daaraan schepen met een diepgang van 9.- M. zouden
kunnen aanleggen, waarvoor geacht werd vereischt te zijn eene diepte
van ongeveer 11 M. -é- N.A.P., is met het oog op zettingen, welke zich
daarin tijdens het aanaarden en ook daarna voordeden, slechts eene diepte
van 8.50 M. -é- N.A.P. tot stand gebracht.
Aangezien de diepgang, waarmede de haven van Delfzijl kan worden
bereikt, wordt beheerscht door de minste diepte, welke wordt aangetroffen in de geul, die bezuiden de Hond of Paap den verbindingsweg
vormt tusschen het Oost Friesche gaatje en deze haven, en in die geul
eene minste diepte van 6.50 M. -é- G.L.W. aanwezig is, zoodat zij, indien
op 30 c.M. water onder de kiel wordt gerekend, bij gemiddeld hoog water
kan worden bevaren door zeeschepen met een grootsten diepgang van 6.50
+ 2.80 - 0.30 = 9.00 M., zal er toch op te rekenen zijn, dat kaaimuren
en steigers in de toekomst geschikt moeten zijn voor schepen met ongeveer 9 M. diepgang.
.
,
Aannemende dat de schepen aan den kaaimuur nog vlot moeten
blijven bij waterstanden van 0.50 M. -é- G.L. W., komt men tot eene diepte,
welke dan wordt vereischt, van 11 .15 M. -é- N .A.P. De belangrijke opslibbing in aanmerking nemende, zal men dus, zoo niet terstond, dan
toch in de toekomst, eene nog grootere diepte dan 11 M. -é- N.A.P. voor
den kaaimuur als wenschelijk moeten beschouwen.
Met de ligging van den bovenkant van den kaaimuur, z~inde 3.40 M.
+ N.A.P., kan genoegen worden genomen, omdat waterstanden die daarboven reiken tot de hooge uitzonderingen behooren. De hoogst waargenomen waterstand was 4.60 M. + N.A.P.
Een onderzoek naar de werkzaamheid der draineering van het achter
den muur gelegen terrein en van den grond, die tot aanvulling is gebruikt,
werd ingesteld. Ofschoon de verkregen resultaten niet ongunstig zijn,
zullen de waarnemingen nog moeten worden voortgezet totdat buitengewoon ongunstige omstandigheden zich zullen hebben voorgedaan, alvorens kan worden vastgesteld of verbetering der draineering alsnog
noodig of wenschélijk is.

-
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Eene ingestelde berekening, heeft tot het besluit geleid, dat met het
oog op de stabiliteit van den kaaimuur het tot stand brengen van eene
grootere diepte vóór dien muur wel is toe te laten.
3. Steigers.

De 26.95 M. lange houten steiger in het verlengde van den kaaimuur
voor diepgaande zeeschepen, waarlangs eene diepte van 8.50 M. . . :. . N.A.P.
wordt onderhouden, voldoet aan de daaraan te stellen eischen.
Aangezien van de palen de voorste met de punt reiken tot 15 M. 7
N.A.P. en dP. overige tot 12.50 M. --;- N.A.P. en 11 M. --;- N.A.P., zal
evenwel eene verdieping van den bodem voor den steiger tot 11 M. -ë--N .A.P. niet kunnen worden tot stand gebracht, zonder zijne stabiliteit in
gevaar te brengen.
De drie steigers, gelegen in de loopbrug ten zuidwesten van vorengenoemden steiger, en gemaakt 0111 te worden bestemd voor weinig diepgaande zeeschepen, als zeetjalken en zeelichters en voor een enkele
trader- of kolenboot, zijn voor beide soorten van vaartuigen ongeschikt,
zoowel 0111 daaraan te lossen en te laden, als om daaraan ligplaats te
kiezen, omdat eerst op ongeveer 15 M. uit hun voorkant eene diepte van
6.50 M. --;- N.A.P. wordt aangetroffen en de diepte onmiddellijk daar vóór
slechts 4.50 M. --;- N.A.P. bedraagt.
Dat geen grootere diepte onmiddellijk vóór deze steigers aanwezig
is, is te wijten aan het uitzakken van het achtergelegen beloop tijdens
het vormen van het aansluitende terrein, welk uitzakken bezwaarlijk is
kunnen worden bete;_;_geld; als gevolg daarvan is ook dit terrein over
eene strook van 5.- M. breedte gebracht moeten worden met den voorkant op 2.50 M. + N.A.P. in plaats van, zooals oorspronkelijk in de
bedoeling lag, op 3.40 M. + N .A.P.
Bij deze lage ligging geraken de steigers meermalen onder water;
ook de achtergelegen terreinstrook 1s niet watervrij en daardoor voor
het opslaan van goederen minder geschikt.
Voorts is de afstand van den voorkant der steigers tot het spoor op
het achtergelegen terrein te groot om van uit zeeschepen en stoombooten
in den wagon te kunnen lossen of de eerstgenoemde daaruit te kunnen
laden, oo~ al was er voor de steigers voldoende diepte.
Ook kunnen geladen binnentjalken, diepgc1.ande 16 à 17 d.M., in verband met de opslibbing, aan de steigers niet liggen wegens de onvoldoende diepte, welke daarvóór wordt aangetroffen, terwijl ingeval de wind
op de steigers is gericht juist daartegen de geladen vaartuigen dienen
te worden gelegd, welke zooveel meer weerstandsvermogen hébben, ten
einde bij ruw weer als buffer voor de daartegen liggende vaartuigen te
kunnen dienst doen.
Voor het laden en lossen van kleinere vaartuigen wordt van deze
steigers nimmer gebruik gemaakt; alleen wordt daaraan wel eens de
lading van een vaartuig in een ander overgewerkt.
De drie steigers kunnen dus alleen worden gebruikt als ligplaats
voor lichters en binnenschepen, waarvoor zij goed bruikbaar zijn, en
moeten overigens buiten aanmerking blijven.
De steigers voor passagiersbooten nabij den havenmond voldoen
aan de behoeften.

4. Kolentip.

De kolentip is zoodanig ingericht, dat de lading vanuit een waggon,
die daartoe over zijne lengte in hellenden stand kan worden gebracht,
wordt gestort in een emmer, die ongeveer 7 ton steenkool kan bevatten;
deze laatste is door middel van een staaldraadkabel opgehangen aan een
verstelbaren bok en kan in de laadruimte van een vóór. den tip liggend
vaartuig worden neergelaten.
De emmer heeft een bodem met een kegelvormig oppervlak, waar1
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van de top omhoog is gericht; door
zijn staanden wand op te heffen kan
de inhoud in het scheepsruim worden
ontladen.
Aangezien de emmer den vorenbedoelden kleinen inhoud heeft, kan
een waggon, die in den regel 10
maar ook wel 15 ton en meer steen1<:ool bevat, niet in eens daarin worden
ontladen, waarvan tijdverlies het gevolg is. De emmer is ongeveer 3 M.
diep en de bodem van den waggon
===-->--r,2llll1lllllmmmrmm reikt, in den stand waarbij zijne ont."~'.: lading plaats heeft, nog minstens 1 M.
boven den bovenkant van den emmer,
zoodat de steenkool van eene hoogte
van minstens 4 M. den bodem van
den emmer moet bereiken. Door deze
groote valhoogte wordt zij vergruisd
en gaat zij in waarde achteruit.
De keuze schijnt gevallen te zijn
K • LE:fiTIP
op de beschreven inrichting, omdat
.-SCHAAL 1A.5 • •
daarbij de schepen verder uit den
wal kunnen blijven en de muur,
waarop de tip rust, dus minder diep gefundeerd behoeft te worden.
Aangezien de ruimte vóór den tip begrensd is aan de noordzijde
door het Boomshoofd en aan de zuidzijde door den kaaimuur voor diepgaande zeeschepen, welke werken op slechts ongeveer 75 M. uit elkaar
zijn gelegen en nog daarenboven langs dit hoofd slechts weinig diepte
kan worden onderhouden, en achtereenvolgens de verschillende laadruimen van een schip onder den tip moeten kunnen worden gebracht,
waarvan het voorste ongeveer ~ 0 M. uit den voorsteven en het achterste
op ongeveer 10 M. uit den achtersteven gelegen is, kunnen slechts zeeschepen tot een maximum-lengte van ongeveer 40 M. onder den tip
worden beladen.
./

5. Terrein.

Het terrein achter den kaaimuur voor diepgaande zeeschepen, gelegen
op 3.40 M. + N.A.P., geraakt bij hooge Eemsstanden onder water en zal,
ten einde daarop goederen te kunnen bergen, tot boven den hoogst bekenden waterstand (4.60 M. + N.A.P.) moeten worden opgehoogd.
Het gedeelte van dit terrein waarin de sporen liggen zal daarvan
zijn uit te zonderen, omdat eene hoogere ligging, in verband met de
helling die dan zou worden verkregen tusschen deze sporen en die van
het stationsemplacement, niet toelaatbaar is; beide terreingedeelten zullen
door eene beschoeiing van elkaar zijn te scheiden.
.
Door de ophooging van het vorengenoemde terreingedeelte zal een
bruikbaar opslagterrein aan diep water en aan spoor kunnen worden
verkregen van ongeveer 2100 M2., diep gemiddeld 20 M., dat als totaal
bruikbare opslagruimte bij de haven echter eene ten eenenmale onvoldoende uitgestrektheid heeft.

'6. Stoomkranen.

De kranen hebben alle voor enkel werk een hefvermogen van 2000
K.G., voor dubbel werk van 4000 K.G. Het daarmede lossen en laden
van 't geen waarvoor zij aldaar in den regel moeten worden gebruikt
geschiedt voldoende snel en veilig.

7. Rangeeren op
De per locomotief op het haventerrein gebrachte waggons moeten
het havenempla- daar met een paard of met handkracht worden gerangeerd, hetgeen
eement.
bezwaar oplevert en waarvan oponthoud wordt ondervonden.
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f.

Ten aanzien van het aanvoeren en opbergen van balken.

Aangezien in de haven van Delfzijl veel balken worden te water
gebracht, om deze verder aan vlotten te vervoeren, moet hij deze haven
nog rekening worden gehouden met het optreden van paalworm (teredo
navalis), behoorende tot de soort der boormosselen (andere paalwormsoorten zijn te Delfzijl niet waargenomen), en van zeepokken (balanus
balanoides).
·
Uit eene mededeeling, welwillend verstrekt door den Adviseur in
Visscherijzaken Dr. REDEKE te Helder, is gebleken, dat de microscopische
larven der bovengenoemde paalwormsoort na korten tijd in het water
een zwevend bestaan te hebben geleid, zich op het hout neerzetten en,
na daartoe een geschikte plaats te hebben gevonden, zich daaraan vasthechten en de gedaante van een paalworm aannemen. Na ongeveer 24
uren is deze metamorfose afgeloopen; het diertje begint zich dan in te
graven en groeit snel, zich steeds verder in het hout borend naarmate
het langer wordt.
De infectie heeft aan onze kusten vooral plaats in de maand Juni,
doch ook in de daarop volgende zomermaanden; tot in het begin van
September is het binnendringen der wormen waargenomen. Er bestaat
dus in het algemeen in de maanden Juni, Juli en Augustus gevaar dat
de paalworm de in het water liggende balken aantast; in warme voorjaren zal echter de infectie reeds vroeger kunnen beginnen.
Dr. REDEKE acht het gewenscht, dat reeds in het begin van Mei het
hout in zoetwater wordt overgebracht.
De zeepokken, in de haven van Delfzijl voorkomende, behooren, volgens inlichtingen door Dr. REDEKE gegeven, tot de soort Balanus Balanoides, welk rankpootig schaaldier in de wintermaanden eieren voortbrengt,
waaruit zich in Februari of later de larven ontwikkelen; ook deze ondergaan in de voorjaarsmaanden eene gedaanteverwisseling en hechten zich
daarna aan het hout vast. Dit aangroeien geschiedt van af 1 April tot
in het einde van den zomer. Ook ter vermijding dat deze schaaldieren
zich aan de balken vasthechten, waarvan groot bezwaar bij het tot planken
zagen wordt ondervonden, is het gewenscht de balken van Mei tot September niet in zout water te doen verblijven.
In verband met het vorenstaande zullen slechts in de wintermaanden
in de haven van Delfzijl balken aan vlotten gedurende langeren tijd
kunnen worden opgeborgen; in de zomermaanden daarin gebracht,-zuHen
zij intijds in zoetwater moeten worden overgebracht om gevaar voor
aantasting door een der genoemde schaaldiersoorten te voorkomen.

1

Blijkens mededeeling van de zijde der Vereeniging van houthande-.
laren in de Provincie Groningen, is ook met het oog op het indringen
van zout het gedurende langen tijd in zoutwater laten verblijven van de
balken te ontraden, omdat het daarvan gezaagde hout de slechte eigenschap verkrijgt van nooit voldoende droog te worden.
Bij de meeste houthavens worden de balken dan ook in zoet- of
hoogstens in brak water geborg;en. fatusschen wordt een verblijf van
de balken in zout,vater gedurende 3 à 4, hoogstens 6 weken, wel toelaatbaar geacht, omdat dit thans ook wel te Delfzijl is voorgekomen en
daarvan geen nadeel is ondervonden.
Waar het aanleggen buitendijks van eene balkenhaven, bestemd om
daarin de uit de zeeschepen geloste balken te sorteeren en voorloopig
op te vlotten, in het belang van den handel noodzakelijk is te achten, bestaat daartegen naar het oordeel der geraadpleegde deskundigen met het
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oog op het optreden van paalworm en zeepokken en op het verzouten
van het hout geen bezwaar, doch in geen geval zal te Delfzijl buitendijks
een berghaven voor balken mogen worden gemaakt.
Het opbergen van balken zal dan evenals tot dusver kunnen geschieden in het Damsterdiep en de andere binnenwateren, waarbij de tot
vlotten vereenigde balken door de bestaande sluizen naar binnen moeten
worden gebracht.
De Dorpsterzijl, door welke de balken op het Damsterdiep moeten
komen, is juist voldoende wijd (6.13 M.), om een vlot van de gebruikelijke breedte door te laten; dit geschiedt steeds wann,fer het water daarbuiten nog eenige decimeters hooger is dan daarbin11rm; de deuren worden
dan met behulp van een groot aantal werklieden tegen hoogwater in
geopend en het binnenstroomende water vergemakkelijkt het naar het
Damsterdiep vervoeren der vlotten. Voor dit binnenbrengen bestaat bij
elk gewoon tij slechts gedurende ongeveer een kwartier gelegenheid.

§ 2.

Overzicht van de werken, die noodig zijn om de bezwaren
weg te nemen of althans te verminderen.
a.

Ten aanzien van het onderhoud der diepte (opslibbing).

Daar het afvoeren van zoet water in de haven als een belangrijke
factor bij de buitengewoon sterke opslibbing is te beschouwen, is de
uitvoerbaarheid · overwogen van het denkbeeld om de afwatering van
het Eemskanaal en van de waterschappen Fivelingo en Duurswold buiten
de haven om zeewaarts te leiden. De daartoe vereischte werken bleken
echter zoo omvangrijk en kostbaar te zijn, dat de uitvoering van het
denkbeeld alleen zou kunnen worden aanbevolen, indien mocht blijken,
dat geen andere_mi<:l.delen zijn aan te wijzen om aan het bezwaar van
de opslibbing op voldoènde wijze tegemoet te komen.
Ten einde de opslibbing zooveel mogelijk te beperken, zal men de
omstandigheden, die het binnentreden van het slib m. den havenmond
begunstigen, moeten bestrijden. Daartoe zal in de eerste plaats de geul
buiten den mond moeten worden begrensd door dammen, reikende tot
het diep van de Eems, en wel tot ongeveer de diepte, die voor de havengeul is aangenomen, of althans tot buiten het gebied, waar het Eemswater
de over het oppervlak der slikken in beweging zijnde slib tot zich kan
nemen.
Voorts verdient het aanbeveling om de havenoppervlakte niet grooter
te maken dan strikt noodzakelijk is.

b.

Ten aanzi@n van de golfbeweging (deining).

De deining zal zijn te verminderen door aan den ingang der haven een
zoo geringe wijdte te geven als met het oog op een gemakkelijke invaart
toelaatbaar is te achten. Eene breedte van 60 M. in den bodem wordt
daartoe voldoende geacht, terwijl het aanbeveling verdient, de koppen
der dammen steil te maken, d'pdat de breedte op den waterspiegel die
m den bodem zoo weinig mogelijk overtreff e.

c. Ten aanzien van de afstrooming van het boezemwater.
Het bezwaar wordt hoofdzakelijk ondervonden tengevolge van de
afstrooming door _de sluis van het Eemskanaal. Ter vermindering daar-
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van wordt aanbevolen het volgens eene gebogen lijn af graven van het
terrein genaamd "Kostverloren", voorzoover gelegen beoosten die sluis,
en het aanbrengen van een scherm aan de westzijde van de uitwateringsgeul, ten einde den stroom van de aan die zijde gelegen steigers af te
wenden en daaraan eene betere richting te geven.
Het ongemak veroorzaakt door het afstroomen met de sluizen van
Fivelingo zal kunnen worden verminderd door steeds met beide sluizen
te spuien, waardoor de stroomsnelheid van het afgevoerde water zal
verminderen.
De hinder, die door de scheep- en vlotvaart wordt ondervonden
wegens het tijdens het afstroomen niet kunnen doorschutten door de
Eemskanaalsluis en niet kunnen doorvaren door de sluizen van Fivelingo,
zal voor eerstgenoemde sluis beperkt kunnen worden door de gelegenheid open te stellen, ook des nachts te kunnen doorschutten, en voor
laatstgenoemde door een van beide sluizen door het bijbouwen van een
sluishoofd tot schutsluis in te richten, of wel door beide sluizen te vervangen door een enkel kunstwerk, een gecombiµeerde schut- en uitwateringssluis.
·
1
Wordt buitendijks eene balkenhaven gemaakt, dan zullen intusschen
minder balken door te vlotten zijn en zal de hinder zich iets minder
doen gevoelen.

d. Ten aanzien van de hoofden.
Volgens door het Loodswezen verstrekte inlichtingen zullen bij waterstan\:ien van 3 M. + N.A.P. en hooger, schepen nooit de haven in- of
uitvaren.
Het Baaisterhoofd zal desniettemin, indien het in stand blijft, behooren
te worden verhoogd tot minstens 4.60 M. + N.A.P., opdat loodsvaartuigen en sleep booten daarachter steeds voldoende beschermd liggen;
de Oosthavendam zal, ten einde in de haven steeds voldoende rustig
water te hebben, mede behooren te reiken tot minstens 4.60 M. + N.A.P.

e. Ten aanzien van den kaaimuur.
De diepte voor den kaaimuur, thans bedragende 8.50 M. -:-- N.A.P.,
z2.l vergroot behooren te ·worden, voorloopig tot 9 M. -:-- N.A.P., doch
later zoodanig dat aan den muur de me.est diepgaande schepen, die in
de haven komen, ligplaats zullen kunnen kiezen en daar bij laagwater
vlot kunnen blijven.
'
.
·
Het zal gewenscht zijn dat worde overgegaan tot geleidelijke vergrooting van deze .diepte, waarbij uit den aard der zaak omzichtigheid
zal moeten worden betracht.
·

f.

Ten aanzien van den kolentip.

Een nieuwe kolentip van de beste constructie zal zijn op te richten
ter plaatse, waar het grootste en meest diepgaande schip, dat de haven
bezoekt, daaronder zal kunnen bunkeren.
.

g. Ten aanzien van het rangeeren op het havenemplacement.
Voor het rangeeren van wagons op het havenemplacement zullen
een of meer locomotieven of electrische kaapstanders worden vereischt,
welke laatste dan zoodanig te construeeren zullen zijn, dat zij bij hooge
waterstanden niet door het zeewater kunnen worden beschadigd.

h. Ten aanzien van het binnendijks brengen van balken.
Dit bezwaar zou kunnen worden verminderd door het inrichten van
de Dorpsterzijl tot schutsluis.
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Eene verrmmmg van de sluis zou veel gemak opleveren;
hetgeen daardoor verkregen zoude kunnen worden zou echter, mede
naar het oordeel van de commissie van advies van de vereeniging van
houthandelaren in de provincie Groningen, niet opwegen tegen de daarvoor vereischte kosten.

HOOFDSTUK III.
Aan de hand van de in de vorige hoofdstukken vermelde gegevens
heeft de Commissie een plan doen opmaken, waarbij van de volgende
beginselen is uitgegaan.

§ 1. Uiteenzetting van de beginselen, waarvan is uitgegaan bij
het opmaken van een plan tot verbetering en uitbrei ding·· der haven.
Voorstellen
1o. In verband met de aan de Commissie gegeven opdracht om een
van de commissie. plan op te maken dat geleidelijk kan worden uitgevoerd, moet dit zoo

worden ingericht, dat de nieuw te maken werken zoo goed mogelijk
worden aangesloten aan de bestaande werken, opdat deze laatste zooveel
mogelijk kunnen blijven dienst doen zoowel t~jdens als ria het tot stand
komen van de uitbreiding.
2o. De havenoppervlakte moet groot genoeg zijn om aan alle te
verwachten schepen eene ligplaats te kunnen geven, waarbij intusschen voor
overdrijving moet worden gewaakt, omdat met vergrooting van de oppervlakte de hoeveelheid te verwijderen slib, zoomede- de hoeveelheid
water, die bij elk getijde door den mond moet worden afgevoerd en
aangevoerd, belangrijk zal toenemen.
Het verkrijgen van eene zoo gunstig mogelijke verhouding tusschen
de nuttige en de totale havenoppervlakte kan MTorden bevorderd door:
a. alle thans niet in gebruik zijnde havengedeelten in te nemen
door nieuwe werken, en aan die welke niet volledig in gebruik zijn
een nuttiger bestemming te geven.
b. de omgrenzing van de haven met hare uitbreiding zoo te kiezen,
dat het vormen van wateroppervlakten, welke niet of niet voldoende
nuttig zijn te gebruiken, zooveel mogelijk wordt vermeden.
c. den bestaanden oostelijken havendam op te ruimen, voor zoover
deze in het plan niet, of althans niet voldoende nuttig, kan worden gebruikt, omdat elke dam door zijne beloopen eene groote oppervlakte
inneemt, die voor geen enkel ander doel is te gebruiken.
3o. De havenmond moet niet wijder zijn, dé:-n voor een gemakkelijke
invaart noodig is te achten.
Wel is waar zou, indien men het optreden van voor de scheepvaart
hinderlijke stroomsnelheden in den mond, als gevolg van dc-grootere
waterhoeveelheden, die bij elk getijde in- en uittrekken, geheel zou willen
voorkomen, aan den mond eene groote wijdte moeten worden gegeven,
doch daardoor zou het optreden van deining in de haven worden bevorderd, waartegen zooveel mogelijk moet worden gewaakt.
4o. Het plan moet zoo z~jn opgezet, dat na gedeeltelijke uitvoering
daarvan de inrichting nog gewijzigd kan worden en dat ook de verder
ontworpen uitbreiding zonder bezwaar kan worden veranderd, omdat
thans niet met eenige zekerheid is uit te maken, hoe handel en verkeer
zich te Delfzijl zullen ontwikkelen, in het bijzonder of het voornamelijk
de aan voer van balken en ander hout zal zijn, welke zal blijven toenemen,
dan wel die van phosphaat, erts en gemengde goederen, of zoowel het
eene als het andere.
__,.

.
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Bij het opzetten van het plan moet er voorts rekening mede worden
gehouden, dat de haven niet alleen gemakkelijk kan worden uitgebreid,
maar dat ook de gelegenheid blijft bestaan haar zoo aanzienlijk te vergrooten als in eene verre toekomst noodig kan worden.
§

•·

2. Toelichting van het voorgestelde plan.
a.

Algemeene inrichting.

In verband met het in § 1 sub 1o. vooropgezette beginsel is het plan
zoodanig samengesteld, dat de bestaande kaaimuur daarvan deel uitmaakt.
Aangezien het niet gewenscht is de noodige uitbreiding van kaaimuurlengte te zoeken aan de westzijde der haven zuidwestwaarts van den bestaanden kaaimuur, ter vervanging van de aldaar aanwezige loopbrug
met toegangsbruggen en steigers, omdat het daarachter beschikbare terrein te smal is voor het leggen van sporen, het bouwen van loodsen en
het vormen van verdere opslagruimte met een toegangsweg, en omdat
op deze plaats de bouwgrond is gebleken zeer slecht te zijn, en de daar
aanwezige werken nog in goeden staat verkeeren en aan hunne tegenwoordige bestemming als ligplaats voor binnenvaartuigen goed voldoen,
is voor het verkrijgen van meer kaailengte het oog gevallen op het ten
noordoosten van den bestaanden kaaimuur gelegen terrein.
De werken, die hier worden aangetroffen, zijn een kaaimuur, die zoo
weinig diep gefundet:;rd is dat daarvóór geen grooter diepte dan ongeveer
3 M. --é-- N.A.P. kartworden tot stand gebracht, de kolentip, die niet meer
wordt gebruikt, het Boomshoofd, dat slechts tot bescherming van de ligplaats voor loodsvaartuigen en voor het aanleggen van vletten en verdere
kleine vaartuigen dienst doet, en twee steigers voor passagiersbooten.
Indien elders een kolentip wordt gebouwd, in de belangen van den
loods- en sleepdienst en van de passagiersdiensten op andere wijze wordt
voorzien en eenîge trappen worden gemaakt voor aanlegplaatsen van
vletten, enz. is tegen het vervallen der voornoemde werken geen bezwaar;
aan de ruimte hier, gelegen aan spoor op zeer korten afstand van het
stationsemplacement, kan dan een veel nuttiger bestemming worden gegeven.
Meer kadelengte, die nog wordt vereischt, moet dan worden gevonden aan de oostzijde der bestaande haven, waar buiten den zeedijk eene
groote uitgestrektheÎd slikken is gelegen, welke zeer goed voor haven.uitbreiding kan worden benut. Daarheen zal dan zooveel mogelijk de
houthandel zijn te brengen, die dus aanvankelijk geen aansluiting aan het
spoorwegnet zal verkrijgen, terwijl hier ook de balkenhaven, uitsluitend
bestemd voor het sorteeren en opvlotten van balken, eene plaats zal moeten
vinden. Waar echter op den duur spoorwegverbinding niet kan worden
gemist, is gerekend op aansluiting van deze havenuitbreiding aan den
Noord Ooster Locaal Spoorweg, waartoe dan eene verbindingsbaan zal
zijn te maken, hetzij in de richting van het station Wei werd of in die
van het station Delfzijl.
Voor het voor langen duur opbergen van balken zullen het Damsterdiep
en de vestinggracht te Delfzijl blijvend moeten dienst doen.
b.

Onderdeelen.

t. HavenuitbreiIn Hoofdstuk I is aangetoond, dat de haven bij de eerste door
ding.
de commissie voor te stellen uitbreiding eene oppervlakte van minstens

22 H.A. zal moeten verkrijgen. Daar het echter nader gewenscht
bleek om reeds dadelijk te rekenen op ligplaats voor 5 balkenbooten,
welk aantal reeds vóór 1914 tegelijkertijd in de haven heeft gelost,
en daar voorts ook rekening moest worden gehouden met de wenschelijkheid om niet kort na het gereed komen der werken weder tot verruiming der haven verplicht te zijn, is voor de vergroote haven gerekend
op eene oppervlakte van ruim 30 H.A.
Van deze oppervlakte wordt gegeven:

~.

.
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a. eene diepte van 9.- -è- N.A.P. aan een gedeelte groot ongeveer
9.4 H.A., aansluitende aan den mond; het westelijk deel daarvan, zuidwaarts reikende tot het zuidelijk einde van den bestaanden kaaimuur
voor diepgaande zeeschepen, is bestemd voor een groot zeeschip, gebruik
makende van den kolentip, twee zeeschepen geladen met chilisalpeter
en eene kleine houtboot, liggende aan den kaaimuur, twee weekbooten
en een schip met diverse lading, alle drie aan ducdalven liggende; het
oostelijk deel daarvan zuidwaarts reikende ongeveer tot den toegang
naar de na te noemen oostelijke uitbreiding, is bestemd voor twee ertsbooten, twee phosphaatbooten en eene houtboot, alle aan ducdalven liggende.
b eene diepte van 8.50 M. -,- N.A.P. aan:
1 e. een gedeelte, groot ongeveer 0.3 H.A., langs den aan de westzijde te bouwen kaaimuur, bestemd voor twee weekbooten.
2e. een gedeelte, groot ongeveer 4.1 H.A., gelegen in het midden
van de bestaande haven, bestemd tot ligplaats aan de ducdalven voor
vijf booten met gezaagd hout, twee weekbooten en twee zeeschepen
met gemengde lading.
·
3e. een nieuw te maken haven, groot ongeveer 10.3 H.A. beoosten
de bestaande, lang ongeveer 450 M. en bestemd als ligplaats aan ducdalven voor vijf balkenbooten en vier andere zeeschepen, zoomede voor
drie zeeschepen, liggende aan een langs de zuidzijde k bouwen kaaimuur
of steiger.
c. eene diepte van 6.50 M. -è- N.A.P., aan een gedeelte, groot ongeveer 1.5 H.A., gelegen in het zuidelijk gedeelte der haven tusschen de
uitmonding van het Eemskanaal en die van het afwateringskanaal van
Duurswold, in welk gedeelte vier kleinere zeeschepen eene ligplaats aan
ducdalven kunnen vinden .
d. eene diepte van 550 M . ..:... N.A.P., aan een gedeelte, groot ongeveer 1.4 H.A., gelegen nabij den mond en bestemd tot ligplaats aan
steigers voor loodsvaartuigen, sleep- en passagiersbooten.
e. eene diepte van 5.- M. ..:... N.A.P. aan twee gedeelten, tezamen groot
ongeveer 2.5 H.A. in het zuiden der haven, gescheiden door de loozingsgeul van het Eemskanaal; het meest oostelijke te verkrijgen door afgraving van het terrein genaamd "Kostverloren" ·en beide bestemd als ligplaats aan steigers voor lichters en binnenvaartuigen.

1
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2.

Balkenhaven.

3. Vaargeulen.

Ten noorden van de onder b sub 3o. bedoelde.: ligplaats voór v-ijf
balkenbooten wordt eene balkenhaven gemaakt, groot ongeveer 5 HA.
diep 3.- M. -è- N.A.P. De ligplaats en de balkenhaven worden westwaarts begrensd door een in stand blijvend en te verhoogen gedeelte
van den oosthavendam; aan de andere zijden wordt de balkenhaven
mede zoodanig ingesloten, dat het wegdrijven van balken ook bij de
hoogste waterstanden wordt belet.
Vaargeulen, in de oude haven breed 50 M., in de uitbreiding breed
40 M., bieden aan de schepen gelegenheid om de ligplaatsen te bereiken.
In het zuidelijk gedeelte der oude haven, waarvan slechts door kleine
zeeschepen, lichters en binnenvaartuigen en voor het vervoeren van
balkenvlotten naar het Damsterdiep en het Eemskanaal zal worden gebruik gemaakt, zijn smallere vaargeulen ontworpen.

c.

Te maken werken.

1. Havendijken eu
De havenruimte wordt aan de westzijde begrensd, behalve door de
dammen.
bestaan blijvende werken, door den benoorden den kaaimuur voor diep-

gaande zeeschepen te bouwen kaaimuur of steiger en meer zeewaarts
door een in gebogen strekking uitgebrachten havendijk, aansluitende aan
den zeedijk op ongeveer 100 M. bewesten het Baaisterhoofd; de kop van
dien dijk zal tevens dienst doen als begrenzing van den mond der haven.
Langs de noord- en oostzijden wordt de havenruimte ingesloten

~
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door een dijk, waarvan het noordelijk gedeelte ongeveer in de richting
noordwest-zuidoost loopt en het oostelijk gedeelte ongeveer loodrecht
daarop is gericht en landwaarts aansluit tegen den zeedijk. Eerstgenoemd
gedeelte is ontworpen op zoodanigen afstand van de noordzijde van de
balkenhaven, dat langs de binnenzijde een voldoend breede terreinstrook
beschikbaar blijft om daarin zoo noodig eene ruime geul te kunnen
maken, toegang gevende tot een of meer eventueel later beoosten de
thans ontworpen uitbreiding te maken havenkommen.
Het oostelijk gedeelte van den nieuwen oostelijken havendijk is
zoover oostwaarts van den bestaanden Oosthavendam ontworpen, dat
hier, behalve ruimte voor de eerste uitbreiding, ook voldoende terrein
beschikbaar is voor eene volgende vergrooting der haven.
De havenmond, begrensd door de zeeëinden der hierboven beschreven
werken, verkrijgt in den bodem eene diepte van ruim 9.- M. -ê--- N.A.P.
en eene wijdte van 60 M., welke wijdte door houten schermwerken met
ongeveer vertikale wanden ook bij de hoogste waterstanden tot deze
maat kan worden beperkt, ten einde deining zooveel mogelijk buiten de
haven te houden. Aangezien echter de mogelijkheid niet is buitengesloten, dat
bij de nieuwe inrichting van de haven ook zonder deze schermen de
deining reeds zal zijn opgeheven, zal nader kunnen worden overwogen
om tot het aanbrengen der schermen, hetzij over de geheele of over
een gedeelte der ontworpen lengte, eerst over te gaan, nadat de wenschelijkheid daarvan zal zijn gebleken.
De bestaande Oosthavendam wordt aan het zuideinde zoover opgeruimd als noodig is voor het vormen van de invaart naar de nieuwe
haven; het overige gedeelte blijft in stand tot bescherming van de ligplaats van balkenbooten en de balkenhaven.
De aan de westzijde uit te brengen dam en de havendijken reiken
alle. met de kruin tot 4.75 M. + N.A.P., dat is tot boven den hoogst
bekenden stormvloed.
De toegang tot de haven wordt begrensd door twee evenwijdige
dammen, ongeveer in de strekking zuidzuidwest-noordnoordoost, reikende
tot de dieptelijn van 8.- M. -ê--- G.L.W. of 9.65 M. -ê--- N.A.P. in de Eems
en landwaarts aansluitende aan de zeeeinden der voornoemde werken; de
onderlinge afstand der dammen is zoodanig· gekozen, dat op eene diepte
van ongeveer 9.50 M. -ê--- N.A.P. eene vaargeul van 70 M. kan worden
tot stand gebracht; de kruin is ontworpen op 2 M. + N.A.P., dat is
0.85 M. boven dagelijksch hoogwater.
Aangezien niet vooraf bekend is welken invloed deze dammen zoowel op het vaarwater nabij den mond als op den haventoegang en de
haven zelve zullen uitoefenen, zal het wenschelijk zijn deze geleidelijk, en dus eerst slechts over een deel der ontworpen lengte, tot
stand te brengen.

2. Kaaimuren en
Door het bouwen van een kaaimuur of een steiger benoorden den
steigers.
bestaanden kaaimuur voor diepgaande zeeschepen, en daarbij aansluitende,

wordt de kaailcngte uitgebreid met 150 M.
Het daarachter gelegen terrein, groot ongeveer 5000 M2• wordt,
behoudens ter plaatse van de daarop te leggen sporen, die in verband
met de hoogte van het nabij gelegen spoorwegemplacement niet hooger
dan 3.50 M. + N.A.P. zullen kunnen liggen, opgehoogd tot 4.60 M. +
N.A.P., en wordt bestemd voor opslagruimte.
De verder noodige kade- of steigerlengte voor zeeschepen wordt
verkregen door het maken van een kaaimuur of een steiger, lang 250 M.,
aan de zuidzijde van de nieuw te maken haven beoosten de uitmonding
van het afwateringskanaal van Duurswold; daarachter is eene zoo groote
uitgestrektheid voor· opslag beschikbaar, dat aan de in Hoofdstuk I aangegeven eischen op de ruimste wijze kan worden voldaan, terwijl daar
voorts nog plaats is te vinden voor de eventueele vestiging van fabrieken
of handelsinrichtingen.
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Tusschen de uitmonding van het Eemskanaal en die van het afwateringskanaal van Duurswold zijn drie steigers ontworpen als ligplaatsen
voor binnenvaartuigen; voor loodsvaartuigen, sleep- en passagiers booten
zijn steigers en loopbruggen ontworpen in de daarvoor te bestemmen
ruimte nabij den mond der haven.
3.

Kolentip.

4.

SpoorwegaanDe aan de westzijde te bouwen kaaimuur of steiger, zoomede de
Sluiting.
kolentip, worden in aansluiting gebracht met het bestaande stationsempla-

Een kolentip is ontworpen aan het noordelijk einde van den aan de
westzijde der haven te bouwen muur of steiger. De voor deze tip liggende zeeschepen, die eene lengte van 125 M. kunnen hebben, laten de
daarlangs ontworpen vaargeul geheel vrij.

cement te Delfzijl.
.
De langs de zuidzijde der haven te maken kaaimuur of steiger verkrijgt voorloopig geen spoorwegaansluiting; deze zal echter later tot stand
kunnen komen, indien de hiervoren reeds genoemde verbinding met den
Noord Ooster Locaal Spoorweg wordt gemaakt.
Dit plan voor het verbeteren en uitbreiden der haven 1s m rood
aangegeven op de bijgaande teekening, bfjlage L.
d.

Volgorde der werken.

Het verdient aanbeveling, eerst te maken den steiger óf den kaaimuur aan de westzijde benoorden den bestaanden kaaimuur, opdat ten
spoedigste worde opgeheven het bezwaar van te weinig kadelengte
aan spoor en aan diep water; daarmede zal gepaard moeten gaan het
maken van den onderbouw van den kolentip met de bewesten deze
·ontworpen grondkeering. Dan zal kunnen volgen het uitbrengen
van den westelijken hoogen havendam en het opruimen van het Boomshoofd, tot vorming van de haven voor loodsvaartuigen, passagiers- en
sleepbooten; verder het maken van den nieuwen oostelijken havéndijk
en het aanleggen van de nieuwe haven met balkenhaven, vervolgens het
uitbrengen over een deel der lengte van de lage dammen tot vorming
van den haventoegang en eindelijk het bouwen van den kaaimuur langs
de zuidzijde van de nieuwe haven. Ten slotte zal de spoorwegaansluiting
aan de oostzijde zijn tot stand te brengen, waaromtrent met de spoorwegmaatschappij reeds in overleg zal zijn te treden, zoodra in beginsel
tot de uitvoering van het uitbreidingsontwerp zal zijn besloten.

§ 3.

Verdere uitbreiding.

Zoo als in Hoofdstuk I § 2 sub B. is aangegeven, is het niet mogelijk
nu reeds te voorzien in welke richting het verkeer in de haven van Delfzijl zich zal blijven ontwikkelen; daarom is het plan zoodanig opgemaakt,
dat de verdere uitbreiding op drieërlei wijze zal kunnen plaats hebben en wel:
Io. In de onderstelling, dat de toeneming van de scheepvaart zal blijven
geschieden op dezelfde wijze als tot dusver, en dat dus zoowel de aanvoer van balken als die van gezaagd hout en andere goederen zal toenemen.
Ilo. In de onderstelling, dat wel de overige handel te Delfzijl zal toenemen, maar dat de aanvoer van balken geen belangrijke uitbreiding
meer zal ondergaan, welk geval zich o.a. zal kunnen voordoen, indien in
de landen, waaruit het hout en de balken in hoofdzaak worden aangevoerd, de uitvoer van balken kunstmatig zou worden tegengegaan ten
einde de zaag-industrie in eigen land te bevorderen, waarop wel eenig
uitzicht schijnt te bestaan.
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Illo. In de onderstelling, dat de aanvoer van balken geheel zal ophouden
en de daarvoor gemaakte inrichtingen derhalve voor andere havendoeleinden zullen kunnen worden gebruikt.
Volgens het eèrste plan zal de nieuw gemaakte haven eenvoudig
in oostelijke richting worden verlengd, welke verlenging geheel op dezelfde
wijze zal worden ingericht als het havengedeelte waarbij zij aansluit;
zoowel de ligplaats voor balkenbooten als de balkenhaven en de kaaimuur of steiger met de daarvóór beschikbare ligplaatsen aan dukdalven
zullen dan telkens zooveel kunnen worden verlengd als noodig zal blijken.
Een dergelijke havenverlenging zal zonder verlegging van den thans
voorgestelden oostelijken afsluitdijk kunnen plaats hebben over 160 M.
Volgens het tweede plan zal in de bestaande ligplaats voor balkenbooten zoomede in de balkenhaven geen verandering worden gebracht;
de kaaimuur of steiger aan de zuidzijde der nieuwe haven zal tot 550 M.
worden verlengd en de uitbreiding zal verder worden gevonden door
het maken van een nieuwen haventoegang langs de zuidzijde van den
noordelijken havendijk, tusschen dezen en de balkenhaven, waarvoor de
ruimte reeds aanstonds beschikbaar is gehouden. Deze geul zal moeten
dienen tot toegang naar één en zoo noodig naar meer havenkommen, waartusschen van loodsen en sporen voorziene landtongen of pieren zijn te
maken. De haven kan dan op dezelfde wijze in oostelijke richting verder
worden uitgebreid telkens zoover als noodig· zal blijken.
Zonder verlegging van den, thans ontworpen oostelijken afsluitdijk
zal op deze wijze één havenkom kunnen worden gemaakt, met een landtong of pier tusschen deze en de balkenhaven, aan welke pier langs ééne
zijde diepgaande zeeschepen zullen kunnen aanleggen.
Volgens het derde plan eindelijk wordt het gedeelte van den ouden
Oosthavendam, dat bij de eerste uitbreiding blijft bestaan, geheel opgeruimd en wordt de door de ligplaats voor balkenbooten en door de
balkenhaven ingenomen ruimte bestemd tot ligplaats voor andere zeeschepen, terwijl aan de oostzijde eene met loodsen en spoorwegaansluiting voorziene landtong of pier met een ten oosten daarvan gelegen
havenkom· wordt gemaakt, die evenals bij het tweede plan door eene
vaargeul langs de binnenzijde van den noordelijken havendijk met den
bestaanden haventoegang in verbinding wordt gebracht. Verdere uitbreiding zal dan evenals bij het tweede plan kunnen geschieden door verlenging van deze vaargeul in oostelijke richting en het maken van meer
landtongèn of pieren en havenkommen, telkens zoover als noodig zal
blijken.
Binnen de bij de eerste uitbreiding voor den oostelijken afsluitdijk aangenomen plaats zal volgens elk der drie hierboven omschreven
verdere uitbreidingsplannen de bij de eerste uitbreiding door de economische subcommissie noodig geoordeelde kadclengte, havenoppervlakte
en opslagruimte op ruime wijze kunnen worden verkregen.
Bij eene verdere uitbreiding volgens een dezer drie plannen zal de
oostelijke afsluitdijk verplaatst en de noordelijke havendijk verlengd
moeten worden.
Deze drie p12nnen voor eene verdere uitbreiding zijn op de bijgaande
teekening, bfjlage L als I, II en III in roode getrokken lijnen, die voor
de volgende uitbreidingen in roode gestipte lijnen aangeduid.
Op de bjjlage N is het plan voor de verbetering en uitbreiding geteekend met de omgeving van de haven van Delfzijl. ·
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§ 4.

Begrooting.

De kosten van de door de Commissie voorgestelde werken worden
blijkens de als bijlage M hierbij gevoegde begrooting geraamd op rond

4 millioen gulden.
Bij het opmaken van deze begrooting zijn aangehouden de prijzen,
die op het einde van 1916 voor bouwstoffen en arbeidsloonen hebben
gegolden. Waar toch niet de minste zekerheid bestaat, dat de prijzen
na den oorlog reeds spoedig in belangrijke mate zullen dalen, meende
. de Commissie zekerheidshalve niet te mogen rekenen op de lagere prijzen,
die vóór den oorlog werden bedongen.
In de begrooting zijn geen kosten voor den aankoop van grond in
rekening gebracht. Het gunstige geval doet zich hier toch voor, dat de
havenuitbreiding geheel zal kunnen plaats hebben op de buiten den zeedijk
gelegen slikken, die aan het Rijk behooren, en op het voorland, dat, voor
zoover het geen Rijkseigendom is, aan de Provincie Groningen behport,
terwijl de zeedijk, waar deze, indien tot aansluiting van de havenuitbreiding aan den Noord Ooster Locaal Spoorweg wordt overgegeaan, doorsneden moet worden mede eigendom is van de Provincie.
Verder is in de begrooting niet gerekend op de kosten van de spoorwegaansluiting aan de oostzijde van de haven, omdat die bij de uitvoering
van het door de Commissie voorgestelde uitbreidingsplan niet dadelijk
noodig zal zijn.

§ 5.

Onderhoud van de bodemdiepte.

Ofschoon de Commissie verwacht, dat de slibneerzetting in de haven
na de uitvoering der voorgestelde werken wel zal verminderen, zal toch
voor het op diepte houden van de verruimde haven bij voortduring eene
belangrijke hoeveelheid baggerwerk noodig zijn.
Bij de uitvoering daarvan zal er naar gestreefd moeten worden, dat
de noodig geoordeelde diepte blijvend aanwezig zal zijn, met het oog
waarop het onderhoudsbaggerwerk zal moeten worden uitgevoerd tot
grootere diepten dan voor de verschillende onderdeelen der haven in
hoofdstuk I § 2 zijn genoemd, ten einde ruimte voor opslibbing beschikbaar te houden.
Het verdient aanbeveling, bij dit baggerwerk een proef te nemen
met de toepassing van slibzuigers, zooals in sommige Duitsche havens,
o.a. te Emden en te Brunsbüttel aan de Elbe, reeds sedert eenige jaren
in werking zijn.
Mocht het blijken, dat niettemin de afzetting van slib van zoo grooten
omvang mocht blijven, dat de diephouding op den duur al te groote
kosten zou gaan vorderen, dan zou in overweging moeten komen het
verleggen der thans in de haven loozende uitwateringen naar een punt
westwaarts van Delfzijl of wel, zoo dit niet met redelijke kosten uitvoerbaar mocht blijken, het afscheiden van het gedeelte der haven waarin
de loozingskanalen uitmonden van het overige, dan uitsluitend voor de
zeevaart te bestemmen, gedeelte, waarbij dan eenige werken aan de
westzijde van de bestaande haven zouden moeten worden opgeofferd.

~
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§ 6.

Toegangswegen voor diepgaande zeeschepen.

Indien het door de commissie voorgestelde plan wordt uitgevoerd,
en de diepte vóór den bestaanden kaaimuur en van de nog te maken
kademuren en steigers voor zeeschepen later tot ruim 11 M. ---ê- N.A.P.
wordt vergroot, op de mogelijkheid waarvan bij het plan is gerekend,
zal te Delfzijl een haven worden verkregen, toegankelijk voor zeeschepen
met een grootsten diepang van 9 M., welke haven dom uitvoering van
een der voor de toekomst aangegeven uitbreidingsplannen tot een zeer
belangrijke zeehaven zal kunnen worden gemaakt.
De vraag moet thans nog worden gesteld en beantwoord of de
toegangswegen tot Delfzijl van dien aard zijn, dat in de toekomst schepen
met een diepgang van 9 M. die haven behoorlijk zullen kunnen bereiken.
Zooals in hoofdstuk II § 1 onder d is vermeld, kiezen diepgaande
schepen het Oost-Friesche Gaatje, dat door de Pruissische Regeering door
de uitvoering van omvangrijke baggerwerken op eene diepte van 10 M.
---:- G.H.W. of ongeveer 8.90 M. -;- N.A.P. wordt onderhouden. Verwacht
mag worden, dat aan het onderhouden van deze vaargeul ook in de
toekomst behoorlijk de hand zal worden gehouden.
Om vanuit de genoemde vaargeul Delfzijl te bereiken moet worden
gevolgd een vaarwater, dat dicht langs den N ederlandschen wal loopt en
thans eene minste diepte heeft van 9.25 M -:- G.H.W. (8.15 M.-;- N.A.P.
en 6.50 -;- G.L.W.). Daarin is eene nagenoeg doorgaande geul aanwezig
van 10.75 M.-;- G.H.W. (9.85 M.-;- N.A.P. en 8.--;- G.L.W.)
Schepen met een diepgang van 9 M. zouden dus reeds nu omstreeks
het tijdstip van hoog water de haven van Delfzijl met eenige omzichtigheid kunnen bereiken en door uitvoering van eenig baggerwerk in de
genoemde geul zal hier voor deze diepgaande schepen wel een behoorlijk
vaarwater gemaakt en onderhouden kunnen worden.
De geul langs den Nederlandschen wal is blijkens van Rijkswege verrichte peilingen in de laatste jaren niet beteekenend achteruit gegaan,
ofschoon die vergeleken met den vroegeren toestand (zie de b!flagen K 1
en K 2 ) in diepte en vermogen is verminderd, wat vermoedelijk mede
mQet worden toegeschreven aan de in den Dollard gemaakte indijkingen,
waardoor het waterbergend vermogen van dien zeeboezem is achteruit
gegaan.
Waar de achteruitgang in vermogen als spuikom in verband met de
sterke opslibbing in den Dollard wel zal blijven doorgaan, is het niet
onmogelijk te achten, dat ook de langs Delfzijl loopende diepe geul in
de Eems op den langen duur nog meer in vermogen zal afnemen.
Wanneer zich die omstandigheid mocht voordoen, zal döor uitvoering
van baggerwerk moeten worden getracht, aan deze zijde een behoorlijken
toegang van de haven van Delfzijl tot het naar Emden loopende Pruissische vaarwater te onderhouden.
Indien dit echter op den duur bezwaarlijk mocht worden of indien
mocht blijken dat het medegebruik van het Pruissische vaarwater door
de voor Delfzijl bestemde schepen tot moeilijkheden van anderen aard
zou voeren, blijft altijd nog de mogelijkheid open, om ook voor diepgaande zeeschepen een weg naar zee langs den N ederlandschen wal
noordwaarts te verkrijgen door uitvoering van baggerwerken op den
drempel tusschen het Doekegat en de bocht van Watum (zie bjjlage J.}
GRONINGEN, Januari 1917.

H. WORTMAN.

J.

B. WESTERDIJK.
U. G. SCHILTHUIS.
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Bijlage A.
Schepen (behalve de in Hoofdstuk I § 1 onder 2°. vermelde), die
moeilijkheden ondervonden van het slib in de haven en in den havenmond.

24 t/m. 30 September. Van het aakschip Ebenhaezer, groot 231 ton"
met een diepgang van 18 dM., dat ligplaats had gekozen aan den houten
steiger, geraakte het achterschip aan den grond.
27 November en eenige volgende dagen. Het stoomschip Osurgothland, met een diepgang van 51 dM., liggende aan den kaaimuur,
geraakte bij laag water telkens aan den grond.
1912.
10 Februari. Het ledige stoomschip H. Wicander, met een diepgang
van 30 dM. bleef, toen het wilde vertrekken, in de slib steken.
J9 februari. Het zeilschip Lisbeth, met een diepgang van 71 dM.,
dat aan de kade lag gemeerd, moest met het achterschip van de kade
worden gehieuwd om plaats te maken voor het stoomschip Noord-Holland;
dit kon wegens de slib niet geschieden.
3-9 Maart. Het zeilschip Rickmor Rickmers, met een diepgang
van 68 dM., kon wegens de slib niet op zijne plaats aan den kaaimuur
worden gebracht.
13 Maart. Het stoomschip Elswick Park, met een diepgang van
64.5 dM., kon niet worden gebracht op de voor dat vaartuig bestemde
ligplaats aan de ducdalven 7-8, maar moest blijven liggen aan de ducdalven 10-11.
15 Maart. Het stonmschtp Perth, met een diepgang van 48 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 14-15, was te 2 ure 's namiddags gereed
met laden, maar kon wegens de slib eerst te 6 ure 's avonds vertrekken.
16 Maart. Het stoomschip Noord-Holland met een diepgang van
48 dM., gemeerd aan den kaaimuur, was te 6 uur 's namiddags gereed
met laden. maar kon eerst te 10 uur 's avonds vertrekken, aangezien het
uit de slib moest worden gehieuwd of getrokken.
25 Maart. Het zeilschip Mimi, met een diepgang van 64 dM., gemeerd aan de ducdalven 17-19, kon niet op de voor dit vaartuig bestemde
ligplaats worden gebracht.
3 April. Het stoomschip Mar Rojo, met een diepgang van 67 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 3-7, kon niet op de voor dit vaartuig best,;rnde
ligplaats worden gebracht.
13 April. Het zeilschip Nantes, met een diepgang van 67 dM., kon
niet op de voor dit vaartuig bestemde ligplaats aan den kaaimuur worden
gebracht.
20 April. Het stoomschip Perth, met een diepgang van 44 dM., te
8 uur 's nam. beladen, moest van den kaaimuur worden gehieuwd, waardoor het 0/ 4 uur oponthoud had; hetzelfde was het geval met het stoomschip Calder, met een diepgang· van 40 dM.
11 Juni. Het stoomschip Ostergothland, met een diepgang van 50
dM., gemeerd aan de ducdalven 20-21, kon niet op de voor dit vaartuig
bestemde ligplaats worden gebracht.
13 Juni. Het stoomschip Lord Erne, met een diepgang van 60 dM.,
bruto inhoud 11966 M~., gemeerd aan de ducdalven 10-11, voer bij het
binnenkomen door de slib, waardoor de gezagvoerder aanvankelijk
weigerde op de haven te komen.
27 Juni. Het stoomschip Luise Horn, met een diepgang van 71 dM.,
tijdelijk gemeerd aan de ducdalven 3-7, kon niet op de voor dit vaartuig
bestemde ligplaats worden gebracht, en werd gemeerd aan de ducdalven 6-7.
4 Juli. Het zeilschip Uranus, met een diepgang van 41 dM., gemeerd
aan de ducdalven 21-22, kon niet op de voor dit vaartuig bestemde
ligplaats worden gebracht.
6 Juli. Het stoomschip Heelsum, met een diepgang van 48 dM., gemeerd
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aan de ducdalven 13-14, kon niet op de voor dit vaartuig bestemde
ligplaats worden gebracht.
17 Juli. Het stoomschip Carma, met een diepgang van 53 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 14-15, moest gedurende 2 uren het lossen
staken, omdat het water in den stoomketel niet kon worden bijgevuld.
28 Juli. Het stoomschip Grof Khuen Hedervary, met een diepgang
van 75 dM., gemeerd aan de ducdalven 10-11, had bij zijn vertrek 1.5
uur noodig om uit de slib te geraken.
8 Augustus. Het stoomschip Frieda, met een diepgang van 41 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 15-16, te 11 uur 30 min. 's voormiddags met
laden gereed, kon wegens de slib eerst te 3 uur 30 min. 's nam. vertrekken.
16 Augustus. Het stoomschip Ceres, met een diepgang van 55 dM.,
bleef bij het binnenkomen in den mond der haven in de slib steken
van 8 uur 's voormiddags tot den middag.
29 Augustus. Het stoomschip Falkenberg, met een diepgang van
57 dM., bleef bij binnenkomst in den mond der haven in de slib steken
van 8 uur 30 min. tot 9 uur 15 min.
18 October. Het zeilschip Thornliebank, met een diepgang van 66
dM., bleef op 4 M. afstand van den kaaimuur in de slib steken.
4 Januari. Het stoomschip Glenroy, met een diepgang van 60 dM.,
1913.
gemeerd aan de ducdalven 3-4, kon wegens de slib niet op de voor
dit vaartuig bestemde ligplaats worden gebracht.
8 Januari. Het stoomschip Altona, met een diepgang van 43 dM.,
gemeerd aan den kaaimuur, dat te 4 uur 50 min. 's nam. gereed was
om te vertrekken, gera.akte eerst te 8 uur 30 min. uit de .slib.
14 Januari. Het stoomschip Perth, met een diepgang van 43 dM.,
gemeerd aan den kaaimuur, dat te 8 uur 's namiddags gereed was om te
vertrekken, kon eerst op 15 Januari 's namiddags te 2 uur uit de
slib worden gehieuwd en vertrekken.
26 Januari. Het zeilschip Erbrin, met een diepgang van 67 dM.
bleef eerst in den havenmond in de slib steken en moest op 5 M.
afstand uit den kaaimuur blijven liggen.
6 Maart. Het stoomschip Leffner, met een diepgang van 44 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 3-4, was van 4 uur 's nam. tot 7 uur 30 min.
's nam. bezig om uit de slib te geraken.
27 Maart. Het stoomschip Altona, met een diepgang van 34 dM.,
dat aan den kaaimuur gemeerd moest worden, was van 9 uur voorm.
tot den middag bezig om uit de slib te geraken.
21 April. Het stoomschip Runa, met een diepgang van 30 dM.,
gemeerd aan de ducdalven 20-21, geraakte zoodanig in de slib, dat
de buitenboordspijpen verstopt raakten; het moest met hoog water verhaald worden naar de ducdalven 18-19; daardoor ontstond bij het
lossen een oponthoud van ongeveer 15 uur.
29 Juli. Het stoomschip Hesperos, met een diepgang van 78 dM.,
gemeerd aan het zuideinde van den kaaimuur, bleef bij ducdalf 19 in de
slib- steken; eerst na 2 dagen lossing kon het op de· voor dit vaartuig
bestemde ligplaats worden gebracht.
8 September. Het stoomschip Hermann, met een diepgang van 54
dM., gemeerd aan de ducdalven 8-15, zat toen het wilde vertrekken in
de slib geboeid.
16 December. Het stoomschip Norderney, met een diepgang van
45 dM., dat gemeerd moest worden aan de ducdalven 21-22, bleef bij
ducdalf 20 in de slib steken.
8 Januari. Het stoomschip Otoyo, met een diepgang van 67 dM.,
1914.
dat ligplaats moest nemen aan den kaaimuur, bleef bij ducdalf 19 in
de slib steken.
26 Februari. Het zeilschip Andre Theodore, met een diepgang van
64 dM , kon niet aan den kaaimuur worden gebracht.
11 Maart. . Het zeilschip Sokoto, met een diepgang van 70 dM., kon
niet aan den kaaimuur worden gebracht.
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15 Maart. Het stoomschip Saltmarshe, met een diepgang van 48
dM., gemeerd aan de ducdalven 20-21, had bij vertrek 12 uur noodig
om uit de slib te worden gehieuwd.
27 Juni. Het stoomschip Saltmarshe, met een diepgang van 40 dM.,
gemeerd aan den kaaimuur, was 2 uur bezig om uit de slib te geraken.
1 Juli. Het stoomschip Friedenberg, met een diepgang van 52 dM.,
dat ligplaats moest nemen aan de ducdalven 4- 5, was van 12 uur 20
min. 's nam. tot 3 uur 's nam. bezig om de ligplaats te bereiken.
9 Februari. Het stoomschip Vooruitgang, met een diepgang van
20 dM., liggende aan den steiger voor passagiersvaartuigen, moest met
behulp van sleepbooten worden vlot gemaakt.
27 Juni tot 24 Augustus:
De stoomschepen Haparanda met een diepgang van 52 dM.
Soderhani
,,
,,
,,
,, 54 "
Nerissa
,,
,,
,,
,, 48 "
Hermia
,,
,,
,,
,J
51 "
Bianca
,,
•J
,,
,,
49 "
Mercur
,,
,,
,,
,, 56 "
Hudiksvall ,,
,,
,,
50 "
Pitea
,,
.,
,,
., 52 "
zaten alle m de slib en ondervonden daarvan oponthoud.

Bijlage B.

NOTA
betreffende den toestand en de verhouding onder de bootwerkers
en de werkgevers.

De werktijd der bootwerkers loopt van 6 uur des morgens tot 6 uur
des avonds, zoolang het gedurende dien tijd licht is; overigens van licht
tot donker. Op balkenbooten wordt nooit bij kunstlicht gewerkt, op
booten met gezaagd hout alleen in hoogst noodige gevallen. Aangezien
hiervoor geen speciaal tarief bestaat, moet over de te geven vergoeding dus telkens eerst worden onderhandeld. Is er onder de bootwerkers, die eene houtboot hebben te lossen, evenwel slechts één, die
geen lust heeft in werken na 6 uur des avonds, dan geschiedt dit niet;
de werkgevers hebben niet de macht, zooals b.v. te Rotterdam, om de
werknemers daartoe te noodzaken.
Op week- en kolenbooten wordt wel eens des nachts geladen en
gelost, evenwel gewoonlijk niet langer dan eenige uren; op phos:)haaten chilischepen nooit.
De houtbooten worden gelost door de leden van den hier bestaanden
bootwerkersbond of door hunne plaatsvervangers en in het algemeen
kan worden gezegd, dat deze categorie van havenarbeiders niet gezind
is om des nachts te werken en dat zij verder de werkzaamheden verricht zooals haar goeddunkt, en niet zooals de werkgeve1·s zouden
kunnen verlangen.
,
De overige schepen worden gelost of geladen door de zoogenaamde
losse bootwerkers, die ook eenen bond hebben gevormd; de leden van
dezen bond zijn gewilliger dan de eerstgenoemde werklieden ; zij zijn
bereid tegen extra -vergoeding ook des nachts en des Zondags te werken,
als het door de werkgevers noodig wordt gevonden.
Tusschen de werkgevers en werknemers bestaat geene voldoende
overeenstemming; als gevolg daarvan doen zich de volgende gevallen voor:
a. Het is gebruikelijk, dat met het lossen of het laden van een schip
niet dadelijk nadat dit de haven is binnengekomen wordt aangevangen;
er verloopen steeds eenige uren voordat daarmede wordt begonnen; de
werkgevers hebben niet de macht daarin wijziging te brengen.
b. Bij regenachtig weer zetten de werklieden, als hun dat goeddunkt,
het laden of lossen niet voort. Zij verlaten dan het schip, zoodat zij,
wanneer de regen ophoudt, de werkzaamheden niet terstond kunnen
hervatten, waardoor noodeloos veel tijd verloren gaat.
Is er bij een ploeg werklieden maar één, die het weer niet geschikt
acht om te werken, dan heeft de geheele ploeg of hebben, indien er
meer ploegen aan boord van het schip zijn, deze alle zich aan diens
gevoelen te onderwerpen. Het is dan ook geen zeldzaamheid, dat bij
aanwezigheid van verschillende schepen met dezelfde lading (b.v. hout)
op enkele niet wordt gelost of geladen, omdat het weer door een der
daarmede belaste bootwerkers niet voldoende gunstig wordt geacht,
terwijl op andere schepen onder dezelfde omstandigheden het werk wordt
begonnen of voortgezet.
c. Ingeval van een defect aan een stoomlier wordt het werk niet
alleen gestaakt in het ruim door die lier bediend, maar ook in alle
andere ruimen. Er moet dan niet alleen schadevergoeding worden gegeven aan de bootwerkers, die genoodzaakt zijn het werk te staken,
maar ook aan die, welke zeer goed zouden kunnen doorwerken. Bovendien nog is die vergoeding willekeurig en niet bij overeenkomst vastgesteld.
d. Indien bootwerkers dronken zijn of ongeschikt blijken voor hun
werk, kunnen de werkgevers deze niet van boord laten verwijderen.
e. Indien er veel schepen in de haven te laden of te lossen zijn,

waardoor er veel vraag is naar bootwerkers, komen deze eensklaps voor
den dag met volstrekt ongemotiveerde eischen.
/
Aanvang of beëindiging der werkzaamheden worden geregeld
door de bootwerkers ; komen zij des morgens een half uur te laat of
gaan zij des middags of des avonds een half uur te vroeg heen, dan is
er niemand, die hun daarvan een verwijt maakt.
g. Arbeiders op eene houtboot werkzaam, waarvoor de meest
handige vereischt worden, verlaten als het hun goeddunkt hun werk om
op een ander schip te gaan werken en stellen plaatsvervangers aan naar
hun believen.
Om aan dezen ongewenschten toestand een einde te maken, zal het
noodig zijn, dat tusschen werkgevers en werknemers een behoorlijk
contract wordt gesloten, waarin werktijden, loonen, overwerk, enz. worden
aangegeven. Zoodanig contract zal zijn aan te gaan met de beide te ,
Delfzijl bestaande bootwerkersvereenigingen.
De werkgevers zullen dan voor geschikte bazen moeten zorgen. Of
wel, en dit zal waarschijnlijk nog beter zijn, de cargadoors zullen de
stuwadoorswerkzaamheden kunnen opdragen aan eene firma, die zich
alleen bezig houdt met deze werkzaamheden; zoodanige firma zal dan
uit eigenbelang wel zorgen, dat het werk geregeld wordt verricht, en
dat er geen tijd noodeloos verloren gaat.

,:

Bijlage C.

STAAT,

aangevende de oppervlakte, die bij eene goede inrichting der haven zoude zijn ingenomen door het grootste
aantal der zeeschepen met hunne lichters, en der balken booten
met de ter weerszijden daarvan geloste balken, welke 'op
de dagen, waarop in de jaren 1911-1915 een druk bezoek aan de haven ten deel viel, tegelijk aan de ducdalven
lagen te lossen, met vermelding van den aard der
lading.
!
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zeilschepen

1

1
3

gezaagd hout
balken
erts
diversen
gezaagd hout
diversen

9600
31500
7800
3000
1755
2285

gezaagd hout
balken
erts
diversen

9600
31500
11700
3000

55940

"

2 Juli

3
3
3
1

stoomschepen

3
4
2

stoomschepen

"

"
stoomschip

i

55800
"

23 Juli

,,

"
stoomschip
zeilschepen
zeilschip

1

2
1

gezaagd hout
balken·
erts
diversen

1

"
gezaagd
hout

9600
42000
7800
3000
1530
765

1

"

23 Augustus

3
5
1
1
4

stoomschepen

"
stoomschip
1

weekboot
zeilschepen

1

1914 27 Juni

3
2
2
1
2

1

stoomschepen

"
week booten
stoomschip
zeelichters

gezaagd hout
balken
diversen
"

"

1

'

64695
9600
52500
3000
3000
3060

---

gezaagd hout
balken
diversen
kolen
gezaagd hout

9600
21000
6000
4000
3510
42000
3000
3000
1530

71160

4411 0

"

· 1915

"

5 juli

4
1
1
2

stoomschepen
weekboot
stoomschip
zeilschepen

balken
diversen

8 Augustus 10
1

stoomschepen
stoomschip

1
2

"
zeilschepen

gezaagd hout
erts
diversen

17

"

9
1

stoomschepen
stoomschip

1
3

"
zeilschepen

)/

"

"
gezaagd hout
kolen
diversen
)/

- - - 49530

32000
3900
3000
1530
- - - 40430

28800
4000
3000
2285
- - - 38085

l!
;}

Bijlage D.
Bijzonderheden betreffende de wijze van lossing van vaartuigen naar
den aard der lading, met opgaaf van de voor elk dezer
met hunne lichters vereischte ruimte.
1. Se/zepen met gezaagd !zout met lzunne liclzters.
De houtschepen zijn gemiddeld 70 M. lang en 12 M. breed; de trossen
waarmede het schip voor en achter aan de ducdalven is gemeerd, zijn
lang 15 M. De lichters liggen bij deze soort schepen g·ewoonlijk twee
dik naast elkaar bij elk ruim ; elke lichter is gemiddeld 5 M. breed, zoodat
de breedte van het zeeschip met de langszijde liggende lichters ongeveer
32 M. is. De totale oppervlakte van een houtschip met zijne lichters is
dus (70 + 30) X (12 + 20) = 3200 M2 •
2. Kolensclzepen met lzunne liclzters.
Kolenschepen zijn gemiddeld lang 70 M. en breed 10 M.; de vooren achtertrossen zijn elk ongeveer 15 M. lang; de lengte van de schepen
met hunne trossen is dus 100 M.
Indien een kolenschip gemeerd is aan de ducdalven, komen gewoonlijk 10 à 12 lichters tegelijk langszijde, d. i. bij elk luik 3 lichters,
welke vaartuigen elk 5 M. breed zijn.
De breedte van een kolenschip met zijne langszijde liggende lichters
1s dus ongeveer 40 M. en de ingenomen oppervlakte 100 X 40 = 4000 M2 •

3. vVeekbooten met lzunne liclzters.
Als weekbooten binnenkomen met eene lading kolen, ne111en zij
dezelfde ruimte in als een kolenschip; komen zij binnen met eene lading
machinerie, ijzer, vuurvaste steenen, enz., dan ligt er gewoonlijk bij elk
luik van het zeeschip één lichter, waarvan de breedte is 5 M.; de breedte
van eene weekboot is ·t 0 M. en de lengte van het schip met de trossen
100 M.; de ingenomen ruimte is dan dus 2000 M2 •
De lichters met uitgaande lading liggen gewoonlijk twee dik langs
zijde van het zeeschip, zoodat de totale breedte dan is 30 M. en de
oppervlakte 3000 M2 •
4. Ertssclzepen 1net lzunne liclzters.
IJzererts uit zeeschepen wordt steeds gelost in groote en lange _aakschepen, welke aan beide zijden van het zeeschip één dik liggen. De
lengte van een ertsschip met zijne trossen is 130 M., de breedte 14 M. ;
de breedte van een aak is 8 M. De totale oppervlakte door een ertsschip met zijne lichters ingenomen is dus 3900 M2 •

5. Zeilsclupen, beladen met diverse goederen, 1net kunne lichters.
De zeilschepen, die de haven bezoeken, met uitzondering ·nn die,
welke met chilisalpeter zijn geladen, zijn ongeveer 35 M. lang en 7 M.
breed; zij hebben b~i het lossen en laden niet meer dan één lichter van
5 M. breedte aan elke zijde. De trossen, ,vaarmede het schip voor en
achter aan de ducdalven is gemeerd, zijn ongeveer 8 M. lang, zoodat
eene totale oppervlakte wordt ingenomen van (35 + 16) X (7 + 10) = 867 M2 •
6. Se/zepen welke binnenkonzen om te bunkeren, met hunne lichters.
Deze schepen hebben nooit meer dan één lichter langszijde aan
eenen kant. De lengte van het schip is 50 tot 70 M.; de voor- en achtertrossen zijn samen 30 M. lang, de breedte van het schip is ongeveer
10 M. en van den lichter 5 M., zoodat de ingenomen ruimte is 80 à
100 X 15 = 1200 à 1500 M 2 •

7. Zeelichters met hunne binnenlichters.
Bij deze schepen ligt aan elken kant bij elk luik gewoonlijk een bin-

nenlichter van 5 M breedte; de lengte van den zeelichter is 70 M, de
lengte van beide trossen te zamen 20 M., de breedte 9.50 M., zoodat de
ingenomen oppervlakte is 90 X 19.50 = 1755 M 2 .
8. Schepen, beladen met ruwe phosphaat, niet hunne liclzters.
Bij phosphaatschepen ligt bij elk ruim gewoonlijk een lichter van
van 5 M. breedte; de· lengte van het zeeschip met zijne trossen is 150 M.,
de breedte 15 M.
Daar de phosphaat door middel van kokers in het binnenschip wordt
gelost, en deze kokers tegen de zijden van het schip zijn geplaatst, is
het noodzakelijk, dat de binnenlichter steeds ongeveer 3 M. van de zijde
van het zeeschip is verwijderd.
.
De totale oppervlakte, ingenomen door eene schip met ruwe phosphaat met zijne lichters, is dus 150 X 31 = 4650 M 2 ,
9. Balkenschepen.
Balkenschepen lossen te Delfzijl, bij gebrek aan ruimte, slechts aan
ééne zijde; de gelegenheid moet echter worden verschaft dat deze aan
twee zijden tegelijk kunnen lossen, hetgeen elders ook kan geschieden.
Door den havenmeester te Amsterdam wordt opgegeven, dat voor
een schip met de geloste balken te zamen op 75 M. breedte moet worden
gerekend; de havenmeester te Rotterdam heeft daarmede overeenkomstige
inlichtingen verstrekt.
Bij den afstand der ducdalven, waarop wordt gemeerd, van 140 M.,
die door den havenmeester te Delfzijl aldaar voldoende wordt geacht
voor het grootste balkenschip, moet dan per balkenschip met de ter
weerszijden geloste balken worden gerekend op eene oppervlakte van
140 X 75 = 10500 M 2 •

Bijlage E.
Gegevens, waarnaar is bepaald over welke oppervlakten zich de vast
te stellen diepten zullen moeten uitstrekken.
Indien de havenruimte ter oppervlakte
van 22 H.A. geheel zal zijn gevuld, Oppervlakte, uitgedrukt in H.A.,
wordt door de onderstaande· vaartuigen vereischt voor een diepgang van:
met den nevengenoemden diepgang en
de langs hunne zijde liggende lichters, ~• (l.)
h
~
~
~
en de balkenschepen met de ter weers'"d '"d
"Cl
"Cl
"Cl
zijden daarvan geloste balken, de in de
0
VJ.S
0
r--,
8
00
C'() s
?etreffende kolom vermelde oppervlakte
1
1
mgenomen.
VJ 0
0
0
0
1

r--,

Aan ducdalven.
6 houtschepen met hun lichters
3 balkenschepen met ter wee1~szijden
daarvan geloste balken
3 weekbooten met hunne lichters*) .
2 schepen met phosphaat met hunne
lichters
2 schFpen met erts met hunne lichters
2
"
diverse lading met hunne
lichters
'
zeelichter met zijne lichters .
stoom- en motorschepen om te bunkeren,
proviand in te nemen, enz.

f

1

\0

VJ

N

<l.!

1.920
3.150
0.900
0.930
0.780
0.600
0.175
0.225

l

Aan kaaimuren of steigers.
2 schepen met chilisalpeter
1 houtschip

2 weekbooten *)
1 schip met gemengde lading
1 groot zeezeilschip
1 klein zeezeilschip

1

1.625
4.';
1

0.375
loodsvaartuigen
0.200
passagiers booten.
0.250
20 sleepbooten .
1.500
100 binnenvaartuigen
0.750
50 bijleggers.
0.560
aken met ijzererts of kolen .
Douane- en directievaartuigen, bagger0.210
materieel, enz ..
0.300
Ruimte voor den kolentip .
2.500
3.000
Vaargeulen
0.500
0.500
0.200
0.850
Verloren ruimte.
Te zamen . . [ 5.010 110.420 [ 1.700 [ 4.870
Aannemende een overdiepte van 50 cM. onder de kiel, wordt dan
vereischt over:
N.A.P.
10.15 M.
5.010 H.A. eene diepte van 8.50 M.~ G.L.W.
10.420
,,
,,
,, 7.50 ,, ,,
,,
9.15 ,, ,,
"
,,
,,
,, 6.50 ,, ,,
,,
8.15 ,, ,,
1.700 "
,,
,,
,,
4.,,
,,
,,
5.65
,,
,,
4.870 "
(G.L.W.

=

I.65 M -;- N.A.P.

=
=
=
=

De weekbooten moeten zoowel aan kaaimuren als aan ducdalven ligplaats
kunnen nemen.
*)

Aangezien echter op een diepgang van 80 dM. voorshands nog niet behoeft
te worden gerekend en het niet noodig wordt geacht, voor het betrekkelijk klein aantal vaartuigen met een diepgang van meer dan 73.5 dM.,
dat thans de haven bezoekt, eene zoodanige diepte tot stand te brengen,
dat deze ook bij laag water vlot blijven (daar het niet zoo bezwarend is, dat
een enkel schip met ijzererts of met phosphaat geladen gedurende eenigen
tijd in het slib ligt, omdat dit, naarmate de lossing vordert, ook bij laag water
allengs vlot blijft,) wordt eene grootste diepte van 9.- M. -;- N.A.P.
aanvankelijk voldoende geacht.
Zoo dan het aantal zeer diepgaande schepen in de eerstvolgende jaren
grooter mocht worden, zal de grootere diepte alsnog tot stand zijn te brengen.
Op gelijken grond kan de diepte, benoodigd voor de schepen van
60-70 dM. diepgang, voorloopig wel op 8.50 M. ---ë- N.A.P., en die voor
schepen van 50-60 d.M. op 8.00 M. ---ë- N.A.P. worden bepaald.
Met betrekking tot de ligplaatsen van kleine vaartuigen, diepgaande
afwisselend van 16 tot 28 dM., verdient het aanbeveling deze voor een
get'leelte meer diepte te geven dan strikt wordt vereischt, opdat daar
ingeval van een zeer druk bezoek in de haven zoo noodi•g eenige kleine
zeeschepen tot 48 dM. diepgang eene ligplaats zullen kunnen vinden.
Met het oog hierop zal over 2 H.A. de diepte op b.v. 6.50 M. -;- N.A.P.
ziji1 vast te stellen.
Ten einde te vermijden, dat kleine binnenvaartuigen op hunne ligplaatsen steeds bij laag water in het slib zitten, zooals thans bij het
onderhouden van het betreffende havengedeelte op 4.50 M. -;- N.A.P.
het geval is, en omdat het ter plaatse baggeren - de betrekkelijk kleine
oppervlakte in aanmerking nemende - hier in den regel meer hinder
dan elders veroorzaakt, is het gewenscht de diepte voor het overige
gedeelte dezer ligplaatsen op niet minder dan 5.- M. --;- N.A.P. te bepalen, ofschoon voor kleine vaartuigen met een diepgang van 16 dM.
met eene diepte· van 2.- M. ---é- G.L.W. of 3.65 M. ---é- N.A.P. zou kunnen
worden volstaan.
Naar aanleiding van het vorenstaande wordt voorgesteld:
5.- H.A. te brengen en te onderhouden op 9.- M. --:- N.A.P.
10.50 ,,
op 8.50 M.
N.A.P.
2.JJ
8.2.- ,,
,, 6.50 ,, ,,
,,

2.50

11

Il

ll

ll

,,

,, 5.- ,,

,,

,,

SCHEEPVAARTVERKEER IN DE HAVEN VAN DELFZIJL OVER DE JAREN 1903-1913.
Aantal binnengekomen zeestoomschepen.
1

Soort van schepen en aard der lading.

1903

1904

1905 · 1906

1907

1908

1909

1910

1911

1

1912 11913

70

72

71

74

65

68

64

66

71

57

59

50

51

54

56

55

56

71

70

72

78

77

24

28

15

16

18

29

26

25

28

18

23

Phosphaatbooten

·--

-

-

-

-

-

2

5

7

7

7

Booten met chilisalpeter

--

-

-

-

--

-

Booten met diverse lading .

-

'12

Booten met ijzererts .

-

--

W eekbooten .
Houtbooten

.

Kolenbooten .

.,

Booten als bijlegger .

1

3
-

3

2
-

3

-

3

3

5
-

6

1

-

-

-

22

13

30

34

-

-

-

23(*)

-

12

7
-

1

3

5

15

7

205

230

1

Tezamen

145

1

166

1461151 1149 1168

173 1190 1196

1

1

Bruto inhoud in 1903
" 1913
Toeneming . _.

~

t,:I

~=
i;

= 294510 M

3•

=
=

834648

Il

540138 M3.

(*)

Dit aantal houdt verband met een staking te Emden.

.

~

~

SCHEEPVAARTVERKEER IN DE HAVEN VAN DELFZIJL OVER DE JAREN 1903-1913.

Aantal binnengekomen zeezeilschepen.
--

Soort van schepen en aard der lading.

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1

1

2

1909

1910

1911

'1912

1913

6

7

7

2

10

16

1

Zeilschepen met chilisalpeter .
"

"

"

"

hout

diverse lading .
"
als bijlegger
Te zamen

Bruto inhoud in 1903
,, 1913

=
=

23299 M 1l.
91114 ,,

Toeneming . .

=

67815 M3

'1

1

2

1

2

-

-

18

17

10

14

6

6

4

8

9

6

9

8

3

27

20

67

156

51

23

50

96

76

90

95

94

143

109

130

80

49

76

113

100

105

106

127

165

184

303

154

1

1

-

•

INVOER IN DE HAVEN VAN DELFZIJL IN DE JAREN 1905-1916.
Hoeveelheden,. uitgedrukt voor gezaagd hout in standaards, voor
balken in tulten en voor het overige in tonnen (van 1000 K.G.)
Naam van het ingevoerde.

Bijzonderheden.

Il'

Chilisalpeter .

-

Ruwe phosphaat

-

Gezaagd hout en juffers
Amerikaansche Pitch .Pine balken,
brussen en muurlatten
Noorsche kapbalken .
Steenkolen en cokes .

1906

1905

i

1

-

1907

190811909

1910

·1775

4975

8064 16005 22374

1

-

4760

1911

1912

2791 10'100 15726 21533 20202

-

1913

1914

1915

14129 22410*

-

19800

-

8925

12450 13107 1'1783 '12195 19277 19984 23531 24741 217398 12347§ 4'1072
15205 12906 l1778
3767 2642 2591 4420 2132 1966 3697 2323 3265 2636
745
9874 13110 '12340

9473 22250

2421

'1395

20000 23000 23697 44569 52988 43117 47512 34822 50,114 33708

11· 58

9635 11654 11695 14117

Ijzererts

-

-

-

-

-

-

Diversen

-t

-t

-t

-t

-t

-t

1

tult Noorsche kapbalken
standaard Am. P. ,P. balken
Holl. kapbalken, brussen
en inuurlatten
juffers

10 à '11 stuks.
6

=

7 à 8
60 à 65

"

-

4516

-

8250

120

'11957

6825 10638

5006

'126563"

* In het begin van het
jaar aangevoerd,

§ Aangevoerd tot
Augustus.

1

" Deze aanzienlijke
invoer houdt verband
met eene staking in
de haven van Emden.

'

t Over deze jaren
z1Jn geene gegevens
beschikbaar.

De cursief gedrukte hoeveelheden werden aangevoerd van
·1 Augustus--31 December.

=
~=

{

~

UITVOER UIT DE HAVEN VAN DELFZIJL IN DE JAREN 1905-1916.
Hoeveelheden uitgedrukt in tonnen.
'

Naam van het uitgevoer<le.

Bijzonderheden.

1905

1906

'1907 l 1908

190911910 [ 1911 11912

1913

1914

1915

1

Steenkolen en cokes .
Gezaagd hout en juffers
{ aardappelmeel, ijzerDiversen
aarde, turfstrooisel,
superphosphaat . .

2172

2000

654

1500

890

1210

2200, 2057

no

235

8825 10638 5008
8959 7484

'

15594 18000 24120 17055 16915 15915 40382 42670 32393 20876 4512
l

voor den uitvoer berekend in tonnen.
Gezaagd hout wordt {

8250

4587 14850 16937 24868 29018

1

N.B.

5410

,,

,,

invoer

,,

,, standaards.

Bijlage M.

Globale raming van kosten voor het verbeteren en uitbreiden
der haven van Delfzijl.
O n d e r deelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Baggerwerk tot plaatselijke verdieping van de bestaande haven, tot vorming van de haven voor loods- •
vaartuigen, enz. en van den havenmond
Baggerwerk tot vorming van de balkenhaven . . .
„
„
„
„
„ havenkom bezuiden
de balkenhaven
Ophooging van het terrein bewesten de haven . .
„
„ terreinen beoosten de haven . . .
Noordwestelijke havendijk, met bekleeding . . . .
Oostelijke havendijk,
„
„
. . . .
Lage dammen langs de buitengeul
a. oostelijke dam
b. westelijke dam
V^erhooging van een deel van den bestaanden oosthavendam en aansluiting van dien dam aan den
oostelijken havendijk
Dammen aan de noord- en oostzijden van de balkenhaven en aan de oost- en zuidzijden van de bezuiden
deze te maken haven
Bekleeding van dé beloopen langs het terrein „Kostverloren" en langs het kanaal van Duurswold . . .
Paalwand van groenharthout tot stroomgeleiding bij
de uitmonding van het Eemskanaal
Kaaimuur of steiger voor diepgaande zeeschepen aan j
de noordwestzijde van de bestaande haven, lang 150 M. \
Kaaimuur of steiger voor diepgaande zeeschepen aan
de zuidzijde van de nieuwe haven, lang 250 M. . .
Onderbouw van een kolentip met daar benoorden
aansluitenden keermuur
Steiger voor loodsvaartuigen en sleepbooten met drie
toegangsbruggen
Paalwanden van groenharthout tot begrenzing van
den havenmond
Remmingswerken met plankieren ter weerszijden
van den havenmond
Steigers voor binnenschepen
Steiger voor passagiersbooten
Ducdalven
Lichtopstanden
Sporen op de haventerreinen
Doorgangen in den zeedijk
Afscheidingenvandrijvendebalkenlangsdebalkenhaven
Draineering van de terreinen achter de kaaimuren
of steigers
Klinkerbestratingen
Opruimen van bestaande werken
Kosten van toezicht, directiekeet, enz
Winst, onkosten, rentederving, enz. voor de aannemers, ± 1 5 %
Onvoorzien
Totaal bedrag der raming . .

Bedragen.

f
„

75,000
30.000

„
„
„
„
„

270.000
5.000
70.000
130.000
410.000

„
„

130.000
150.000

„

110.000

„

100.000

„

36.000

„

22.000

„

300.000

„

500.000

„

170.000

„

80.000

„

80.000

„
60.000
„
48.000
„
7.000
„ 200.000
„
10.000
„
70.000
„
20.000
„
35.000
„
„
,
„

10.000
50.000
80.000
20.000

500.000
„ 220.000
f 4.000.000

