














Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 tengaats, waar de Engelsen op de loer lagen.Uit deze tijd dateert het eerste plan voor een nieuwkanaal voor de Amsterdamse Rijnvaart. Amsterdamhad behoefte aan meer vers water, en A. F.Goudriaan, die daar een advies over moest uitbren-gen, stelde in 1808 voor een verversingskanaal aante leggen van Amerongen over Driebergen langsNaarden naar Amsterdam, dat tevens voor de Rijn-vaart dienstig zou kunnen worden gemaakt. Utrecht als concurrent van de Amsterdamse Rijn-vaart In een nota van de Kamer van Koophandel voorAmsterdam uit 1815 lezen we dat de grote schependie van Amsterdam naar het Rijnland vertrokken overPampus en Muiden gingen. Daarentegen gingen dekleine schepen binnendoor over Weesp, Utrecht,Vreeswijk en Wijk bij Duurstede. Deze vaarweg werdals zeer onvoldoende aangemerkt. Daardoor ont-stonden ernstige concurrentiegevaren voor de Am-sterdamse Rijnvaart. Een memorie van de Rijnvaartcommissarissen

aande Amsterdamse Kamer van Koophandel van 2 no-vember 1816 schetst uitvoerig hoe de door paardengetrokken kleine en snelle Utrechtse schietschuitenhet vervoer van naar schatting een derde deel van devan Amsterdam naar Keulen bestemde goederen totzich hadden weten te trekken, om deze te Utrecht inde beurtschepen naar Keulen over te laden. Koning Willem I toonde in 1821 een open oog tehebben voor Amsterdams behoefte aan een vaarwegnaar de hoofdrivieren. Hij bepaalde dat een kanaal-vaart voor grote Rijnschepen zou worden geopendtussen Amsterdam en de Lek, lopende langs deAmstel en Weespertrekvaart tot Weesp, langs deVecht tot Utrecht, en doorWeerdsluis en Vaartse Rijnnaar de Lek bij Vreeswijk. De lijst van uit te voerenwerken vermeldde onder meer een verdieping vande Vecht. Deze waterweg droeg na die tijd de naamKeulse Vaart. Houtvlotten Deze ontwikkeling bracht enige verbetering, niet al-leen voor Rijnvaart van en naar Amsterdam, maarook voor de

houtvervoerders uit Duitsland. Dezekwamen met houtvlotten, bestaande uit vier of meerafdelingen, de Vecht afzakken, leder van die afdelin-gen werd door enige mannen bestuurd, voor wie opeen der vlotten een houten huis als nachtverblijfdiende. Er voer ook een kok mee. Deze had op eenvan de afdelingen een keukentje. Als het eten klaarwas ging hij met een bootje de afdelingen langs omde mannen hun eten te brengen. Het jagen van de schepen Ook na de inrichting van de Keulse Vaart was deverbinding voor de Amsterdamse Rijnvaart nog verrevan rooskleurig. Behalve de toestand van de water- Afb. 5. Overstap- en overslagstation aan de Vecht te Nieuwersluis (P. J. Lutgers, 1836). 125














