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Ui tbre id ing Eemnesser Vaarwater 

Er z i jn verscheidene malen plannen gemaakt om Eemnes beter 
bereikbaar te maken voor het Gooische achter land door middel 
van gegraven vaar ten. In het begin lag het zwaartepunt van de 
plannen op het verlengen van de Eemnesser vaart naar Laren. 
De eerste keer , in 1797, was niet erg ser ieus van opzet omdat 
Bussum-Hi Iversum -Laren-Eemnes-Blar icum-Huizen met elkaar 
verbonden zouden worden door gegraven vaar ten . Het geheel om
vatte 20 km. nieuw aan te leggen vaarwater . In 1829 kwam men met 
een nieuw plan; het behelsde een Vecht-Eem verbinding door H i l 
versum die u i te indel i jk in de Gooiersgracht u i tkwam. Vandaar via 
een ver lenging van de vaart naar de Eem. Slechts een deel van dit 
plan is ui tgevoerd met als resultaat een doodlopend kanaal in een 
dun bevolkt gebied; het 'Tienhoofsche kanaa l ' . (Later is geprobeerd 
dit kanaal door te trekken naar de 'Ri jnburgse G r i f t ' , waardoor 
ook een Vecht-Eem verbinding zou ontstaan, maar de kosten van de 
graafwerkzaamheden, de overbrugging van twee wegen en een spcor-
I i jn waren te hoog. 

De meest recente plannen z i jn van omstreeks begin 1900, dit waren 
trouwens ook de laatste, daar de rol van het binnenlandse vervoer 
over water aanmerkel i jk terug l iep. 
De grote d r i j f vee r achter deze plannen was de nijpende havenbe-
hoefte van H i l ve rsum. Deze was ontstaan doordat het aantal fab r ie 
ken sterk was toegenomen. Tevens moest het nieuwe aanvoer-ka-
naal geschikt z i jn voor schepen met een gro ter tonnage. In 1920 
was Hi lversum slechts bereikbaar voor schepen beneden de 70 ton 
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(vee! k leiner dan wat Eemnes kon bereiken). De gro tere moesten 
overgeladen worden op l i ch te rs , wat niet alleen veel t i j dve r l i es 
gaf, maar ook de vrachtkosten omhoog jaagde, wat de Hi lversumse 
concurrent ie-pos i t ie niet ten goede kwam. 
Er waren 2 oplossingen bedacht nameli jk; een westel i jk - , of een 
oostel i jk haventerrein en in dit laatste plan was Eemnes betrokken, 
Er waren weer twee deelplannen voor een oostel i jk haventer re in ; 
plan V was een Huizen-Hi I versum verbinding en plan VI een Eem-
Hi lversum verbinding (zie b i j lage) . 

Ui tbre id ing Eemnesser Vaarwater 

Uiteindel i jk heeft men voor een westel i jk haventerrein gekozen om
dat dit aanmerkel i jk goedkoper was en een groot deel van de voor 
Hi lversum bestemde goederen uit het zuiden afkomstig waren . Het 
enige nadeel was dat een groot deel van de fabr ieken aan de oost
kant van Hi lversum lagen, maar deze belangen wogen niet op tegen 
de grote voordelen van een westel i jke haven. 
De reden van de afwi jz ing en daarmee het aandeel dat Eemnes in de 
voorbereiding had kunnen innemen was als volgt: 
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Plan V was uit f inancieel oogpunt nogal kostbaar doordat er twee 
r i jkswegen zouden moeten worden overbrugd. Ook werd een schut
s lu is in Huizen noodzakeli jk daar er door de nieuwe vaarten een 
betere afwatering zou ontstaan, die het waterpei l zou laten zakken. 

Maar ook plan VI behelsde een stel nieuwe bouwwerken nameli jk; 
een overbrugging, een schutsluis en de Zeedijk zou naar de Wak
kerendi jk moeten worden doorgetrokken om het kanaal tegen hoge 
stormvloeden te beschermen. Maar deze bezwaren waren niet van 
doorslaggevende betekenis want door de dal ing van de v r a c h t t a r i e 
ven konden deze gemakkeli jk worden bekost igd. 
Het grootste stru ikelb lok waren de ui tgestrekte ondiepten voor de 
Eemmond en de Huizer haven. De Eemmond had één voordeel boven 
Huizen omdat daar, door de s t roming, een natuur l i jke vaargeul was 
ontstaan. Deze 2,50 meter diepe geul moest echter minstens één 
meter worden uitgediept en dit was f inancieel niet haalbaar. 
B i j Huizen was het net zo, maar daar moest ook nog een 3,5 km. 
lang havenhoofd aangelegd worden om het dichtkalven van de ge
graven vaargeul te voorkomen. Verder was de Zuiderzee toender-
t i jd nogal berucht en de meeste schepen prefereerden de r i v i e ren 
boven de zee. 

De plancommissie had de volgende begrot ing opgezet: 

Plan V Plan V! 

Onteigeningen f. 552 .000,— f. 310 .000 ,— 
Grondverzet en oeververdediging - 1.452.000,— - 908 .000 ,—° 
Slu izen - 310 .000 ,— - 310 .000 ,— 
Bruggen - 391 .000 ,— - 395 .000 ,— 
Bijkomende werken - 10 .000,— - 10 .000 ,— 
Reserve resp . 10% en 4% 215.000,— 167.000, — 

Totaal f . 2 .930 .000 ,— f. 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , — 

(° = Verbeter ing aan de Eem niet inbegrepen) 
De commissie is ervan uitgegaan dat de afs lu i td i jk een feit i s . 

De tweede post springt er d i rec t u i t , h ie r in z i jn de kosten opgeno
men van het noodzakeli jke baggerwerk . Deze hoge kosten waren 
doorslaggevend, temeer daar de Vecht-Hi I versum verbinding maar 
1 ,33 mil joen kost te. 

Werkgroep Haven en Scheepvaart . 
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