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De geschiedenis van 
het kanaal om de west 
in vogelvlucht

Globaal overzicht van Halfweg en omgeving. Op de schets zijn te zien: het Noordzeekanaal, 

Zijkanaal F en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Daarnaast twee versies van het 

Kanaal om de West, het Basiskanaal en de Westrandweg. Parallel aan de Westrandweg een 

vroeger plan voor een goederenspoorlijn tussen Schiphol en Westpoort. (Bron: Basiskaart Am-

sterdam, bewerkt fragment.)

Het Kanaal om de West in vogelvlucht Het Kanaal om de West in vogelvlucht

De geschiedenis van het Kanaal om de West begint op 4 augustus 1928 als 
B&W van Amsterdam de Commissie Köhler opdracht geven te onderzoeken 
in hoeverre het scheepvaartverkeer in de stad door het landverkeer wordt 
gehinderd. De commissie onderzoekt in totaal 50 bruggen, waaronder de 8 
bruggen over de Westelijke Vaarweg of Kostverlorenvaart.

Als de resultaten van het onderzoek aanleiding zijn voor het nemen van 
ruimtelijke maatregelen kunnen die in het Algemeen Uitbreidingsplan van 
Amsterdam worden opgenomen. Het Algemeen Uitbreidingsplan, of afgekort 
AUP, is op dat moment in voorbereiding bij de kersverse afdeling Stadsont-
wikkeling van de Dienst der Publieke Werken. Het onderzoek is één van de 
vele studies die aan het AUP ten grondslag liggen. Het plan wordt opgemaakt 
voor het gehele grondgebied van de gemeente en bevat richtlijnen voor de 
ontwikkeling van Amsterdam tot een stad van ca. 960.000 inwoners in het 
jaar 2000. Een stad als afgerond stedenbouwkundig geheel waarin de vier 
hoofdfuncties wonen, werken ontspanning en verkeer op evenwichtige wijze 
met elkaar zijn verweven.

De Kostverlorenvaart is de verbinding tussen de Ringvaart van de Haarlem-
mermeerpolder (afgekort Ringvaart) en het IJ. Hij bestaat uit het Nieuwe 
Meer, de Schinkel, de Kostverlorenvaart, de Kattensloot, een stukje Singel-
gracht en het Westerkanaal.

Ter informatie
Dit is het tekstdocument met afbeeldingen van de lezing De geschiedenis 
van het Kanaal om de West in vogelvlucht (04-2018). Het is een samenvat-
ting van hoofdstuk 2 van De Kroniek van het Kanaal om de West 1000-2015, 
Hoe een onvoltooid kanaal de afwatering van Rijnland verstoorde (04-2015). 
De geschiedenis van het Kanaal om de West in vogelvlucht vormt de basis 
voor lezingen en presentaties. Het document is geactualiseerd waardoor 
zich hier en daar verschillen voordoen met de tekst in De Kroniek van het 
Kanaal om de West 1000-20125.

Méér informatie 
jos@joshogenes.com

mailto:jos@joshogenes.com


Jacob Olie fotografeerde in 1893 de drukte 

op de Kostverlorenvaart aan de noordzijde 

van de Overtoomseschutsluis in de Schinkel. 

Aan de linkerkant de huizen aan de Baars-

jes. Rechts komt de Overtoomsevaart in de 

Kostverlorenvaart uit. Geheel rechts een deel 

van de sluiskolk. (Bron: De mooiste foto’s van 

Amsterdam 1860-1905, deel 2 Van Zandhoek 

tot Bijlmermeer, uitgeverij De Verbeelding, 

Amsterdam 2007, Stadsarchief Amsterdam 

10019A000798.)
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Huidige situatie van de Westelijke Vaarweg of 

Kostverlorenvaartroute tussen de Ringvaart 

en het IJ. In de route bevinden zich thans 15 

bruggen; een schutsluis bij het Nieuwe Meer 

en een keersluis in het Westerkanaal. De lengte 

bedraagt ca. 6.500 m. (Bron: Basiskaart Am-

sterdam.)

De Kostverlorenvaart omstreeks 1593. Frag-

ment van een kaart van J. van Banchem 

waarop het Nieuwe Meer, de Schinkel en de 

Kostverlorenvaart te zien zijn. Schinkel en 

Kostverlorenvaart zijn van elkaar gescheiden 

door een overhaal (of overtoom). De rode lijn 

is de Heiligweg langs de Overtoomsevaart die 

bij de overhaal overgaat in de Amstelveense-

weg, tevens de grens tussen de waterschappen 

Amstelland (donkergroen) en Rijnland (licht-

groen). Het noorden is links. (Bron: Atlas van 

Amstelland, Biografie van een Landschap, J. 

E. Abrahamse, M. Kosian, E. Schmitz, uitgeverij 

THOTH, Bussum 2012.)

Een obstakel is de in 1808 gebouwde Overtoomseschutsluis ter hoogte van 
het Aalsmeerderveerhuis aan de Sloterkade die voor de nodige irritatie en 
vertraging zorgt. De Kostverlorenvaart is vooral belangrijk voor het door-
gaande scheepvaartverkeer. Slechts een kwart van de schepen hebben de 
stad als bestemming. Aan het kanaal zijn tientallen bedrijven gevestigd die 
hun producten over het water aan- en afvoeren.
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Van oorsprong is de Kostverlorenvaart een oude veenstroom die het hoog-
heemraadschap van Rijnland begin 15de eeuw wil aanpassen om de afwate-
ring van haar boezemgebied te verbeteren. De bedoeling is om overtollig boe-
zemwater via een nieuwe sluis in de Spaarndammerdijk op het IJ af te voeren. 
Spaarndam en Halfweg zijn andere plaatsen waar boezemwater op het IJ 
wordt geloosd. Het plan van Rijnland gaat niet door omdat Amsterdam vreest 
dat de sluis door vijandige lieden gebruikt zal worden om de stad onder wa-
ter te zetten. De werkzaamheden worden stopgezet ter hoogte van de huidige 
Kattensloot. Pas in 1876 als het Westerkanaal gereed komt, is sprake van een 
doorgaande scheepvaartverbinding tussen het Nieuwe Meer en het IJ.

Als de commissie in 1928 met haar werkzaamheden begint is de stad aan de 
oostkant van de Kostverlorenvaart volgebouwd, terwijl aan de westkant de 
ene na de andere nieuwbouwwijk gereedkomt. Dat zijn de buurten rond het 
Mercatorplein, het Surinameplein en het Hoofddorpplein. Voorlopig zijn de 
nieuwe bewoners aangewezen op voorzieningen in de oude stad. Zij moeten 
vaak meerdere keren per dag de Kostverlorenvaart oversteken.

De commissie doet onder meer onderzoek naar de hoogte van bruggen. Daar-
uit blijkt dat bij een vrije doorvaarthoogte van 2,50 m, 85% van de schepen vrij 
kan passeren. Bij een hoogte van 3 m is dit al 93% en bij 6 m kunnen bijna alle 
schepen passeren zonder de brug te hoeven openen. Behalve de hoogte en het 
verkeersaanbod speelt ook de breedte een rol. Zo berekent de commissie dat 
als de smalle draaibrug vóór de Kinkerstraat door een brede basculebrug zou 
worden vervangen, er sprake is van 2,5 maal minder hinder voor het wegver-
keer. Helaas zijn hoge bruggen niet overal in de stad realiseerbaar.

Ontwikkeling westkant Kostverlorenvaart 

begin jaren ’30. In die tijd waren ten westen 

van de Kostverlorenvaart verschillende wij-

ken in aanbouw, waaronder de buurten rond 

de Admiraal de Ruyterweg, het Mercator-

plein, het Surinameplein, het Hoofddorpplein 

en het Aalsmeerplein. Daar woonden toen 

al zo’n 100.000 mensen waarvan een groot 

deel twee keer per dag de Kostverlorenvaart 

moest oversteken. Toen de Commissie Köhler 

onderzoek deed, bevonden zich 8 bruggen 

over de Kostverlorenvaartroute. De hinder die 

de bruggen veroorzaakten werd uitgedrukt 

in hinderfactoren. Koplopers waren de Wieg-

brug (85.000), de Willemsbrug (82.700) en de 

Kinkerbrug (79.800 hinderfactoren). (Bron: 

Basiskaart Amsterdam.)

Eerste ontwerp voor het Kanaal om de West 

op een kaart van februari 1931. Voorgesteld 

wordt de Ringvaart in rechte lijn door te zet-

ten en met een ruime boog ter plaatse van de 

Groote Braak op Zijkanaal F aan te sluiten. 

Nieuw water is met een donkerblauwe kleur 

aangegeven, bestaand water is olijfgroen 

gekleurd. Het kanaal is hier nog 40 m breed; 

later wordt het verbreed tot 60 m. De bocht 

ter hoogte van de Lutkemeerweg wordt ver-

ruimd. De Osdorper Binnenpolder is in verve-

ning. (Bron: V. van Rossem, Het Algemeen Uit-

breidingsplan van Amsterdam, Geschiedenis 

en Ontwerp. NAI Uitgevers Rotterdam, EFL 

Stichting Den Haag 1993.)
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Het eindrapport van de commissie verschijnt op 3 april 1930. Daarin staat dat 
het scheepvaartverkeer op de Kostverlorenvaart in de toekomst zodanig zal 
toenemen dat de hinder voor het kruisende wegverkeer als ontoelaatbaar 
moet worden beschouwd. De commissie geeft de hoogste prioriteit aan een 
nieuwe scheepvaartroute tussen het Nieuwe Meer en het Noordzeekanaal. 
Ook adviseert zij de aanleg van een moderne schutsluis ter vervanging van 
de smalle Overtoomsesluis en de bouw van een brede basculebrug vóór de 
Kinkerstraat. Die brug komt in 1937 gereed en de schutsluis in 1944. Die komt 
op de plaats waar het Nieuwe Meer in de Schinkel overgaat. Pas eind jaren 
’60 zal worden besloten tot aanleg van een nieuw kanaal.

De commissie doet ook een voorstel waar de nieuwe vaarweg zou kunnen 
komen. Zij denkt hierbij aan de uiterste westkant van de stad, op de grens 
van de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer en de ge-
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit tracé maakt het mogelijk om 
bestaande wateren, zoals Zijkanaal F en de Ringvaart in het tracé op te nomen. 
De ontbrekende schakel vormt het deel tussen Zijkanaal F en de Ringvaart. 
Deze worden met elkaar verbonden door een nieuw aan te leggen kanaal ten 
oosten van Halfweg. Het tracé daarvan doorsnijdt de Osdorperweg, de Haar-
lemmerweg en voormalige trekvaart, de spoorlijn Amsterdam-Haarlem en 
de Spaarndammerdijk. Via de Groote Braak wordt het met een ruime boog 
op Zijkanaal F aangesloten.

Zijkanaal F is één van de 11 zijkanalen die bij de aanleg van het Noordzee-
kanaal en de inpoldering van het IJ worden aangelegd. Ze vormen de ver-
binding tussen het Noordzeekanaal en de kanalen of rivieren die vóór de 
inpoldering op het IJ uitkwamen. Zijkanaal F voorziet in de afwatering van 
Rijnland en vormt tevens de grens tussen de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Amsterdam.

Het Kanaal om de West versus de Kostverlo-

renvaart. Verklaring: 1 Kostverlorenvaart, 2 Zij-

kanaal F, 3-3 Ringvaart van de Haarlemmer-

meer-polder, 4 Nieuw te graven kanaal tussen 

Zijkanaal F en de Ringvaart (Basiskaart Am-

sterdam, bewerkt.)
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Als de aanbevelingen van de commissie worden uitgevoerd, ontstaat een 
ononderbroken scheepvaart-route tussen het Nieuwe Meer en het Noord-
zeekanaal. Een snelle verbinding waar alleen de geplande schutsluis in de 
Groote Braak voor enig oponthoud kan zorgen, maar dat zou niets zijn in 
vergelijking met de hinder die de Overtoomsesluis in de Schinkel op dat mo-
ment veroorzaakt.

Het eindrapport wordt op 5 december 1930 door de gemeenteraad van Am-
sterdam voor kennisgeving aangenomen. Een voorstel voor het nieuwe ka-
naal wordt op de plankaart van het AUP ingetekend. Wat daarbij opvalt is 
dat het voor het grootste deel op het grondgebied van de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude ligt. Aanvankelijk heet de nieuwe verbinding 
Scheepvaartkanaal West, later wordt dit veranderd in Kanaal om de West. 
Overigens is in het AUP is ook sprake van een kanaal om de noord en een 
kanaal om de zuid.

In 1935 wordt het AUP door de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld. 
Na goedkeuring door de Kroon krijgt het in 1939 rechtskracht. Op dat mo-
ment zou met de aanleg begonnen kunnen worden, maar de Tweede We-
reldoorlog zorgt voor de nodige vertraging. Na de oorlog krijgen de door oor-
logsgeweld vernielde wijken en het herstel van de werkgelegenheid prioriteit. 
Daarna volgt de bouw van uitgestrekte woonwijken in het westen en zuiden 
van de stad.

Plankaart van het Algemeen Uitbreidingsplan 

van Amsterdam 1935. In rood zijn de ontwor-

pen woonwijken aangegeven, parken en bos-

sen zijn donkergroen, water is blauw. De be-

staande bebouwing is zwart. (Bron: Algemeen 

Uitbreidingsplan van Amsterdam 1935, Stads-

archief Amsterdam.)

Het Kanaal om de West zoals het op de 

plankaart van het AUP is aangegeven. De 

krachtige vorm van het kanaal zoals dat op 

de schets van 1931 was aangegeven is verloren 

gegaan. Het huidige ontwerp is minder strak 

en vertoont een licht gebogen verloop. De 

nieuwe infrastructuur is aangegeven. Aan de 

oostkant van Zijkanaal F zijn insteekhavens 

geprojecteerd. Verklaring: 1 Zijkanaal F, 2-2 

Kanaal om de West, 3 Raasdorperweg, 4 Ring-

vaart. (Bron: Algemeen Uitbreidingsplan van 

Amsterdam 1935, Stadsarchief Amsterdam, 

door auteur bewerkt fragment.)

In het AUP is tussen het havengebied en de woonwijken ten zuiden daarvan, 
een 300 m brede groenzone opgenomen. In deze strook, die nu bekend staat 
als Brettenzone, komt geen bebouwing, behalve ter hoogte van het te slopen 
dorp Sloterdijk. De zone wordt aan de noordkant begrensd door een nieuwe 
spoorweg met parallel daaraan een nieuwe autoweg naar Haarlem. Als deze 
gereed zijn wordt de oude spoorweg langs de Haarlemmervaart opgeruimd 
en krijgt de 0ude Haarlemmerweg een buurtfunctie voor de aangrenzende 
woonwijken. De tramverbinding Amsterdam-Zandvoort wordt gehandhaafd.

Het Kanaal om de West in vogelvlucht Het Kanaal om de West in vogelvlucht
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Knooppunt Kanaal om de West. (Bron: Alge-

meen Uitbreidingsplan van Amsterdam 1935, 

Stadsarchief Amsterdam.)

Globale uitwerking knooppunt Kanaal om de 

West. (Tekening: Jos Hogenes.)

Overslaghavens bij het dorp Sloten. (Bron: 

Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam 

1935, Stadsarchief Amsterdam.)

Overslaghavens bij het dorp Sloten. Vogel-

vluchtperspectief met de Ringvaart, de weg 

naar Den Haag, het nog niet vergrote Nieuwe 

Meer en de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. 

(Bron: Algemeen Uitbreidingsplan van Am-

sterdam 1935, Stadsarchief Amsterdam.)

Groene zone tussen havengebied en woongebied. (Bron: Algemeen Uitbreidingsplan van Am-

sterdam 1935, Stadsarchief Amsterdam, door auteur bewerkt fragment.)

Om het scheepvaartverkeer op het Kanaal om de West niet te hinderen worden 
de nieuwe wegen met ruim 7 m hoge bruggen over het kanaal heen gevoerd. 
Ter hoogte van de Groote Braak is een verkeersknooppunt ontworpen waar 
de Nico Broekhuysenweg op de Haarlemmerweg uitkomt. Deze weg neemt 
de functie over van de Osdorperweg die door het kanaal doorsneden wordt. 
Vanaf dit knooppunt is het gebied rond het kanaal en de schutsluis bereik-
baar. Het geheel is een gecompliceerd knooppunt dat wellicht méér ruimte 
inneemt dan in het AUP is aangegeven.

Om de Ringvaart geschikt te maken moet deze verbreed en verdiept worden 
en de bocht ter hoogte van de Lutkemeerweg verruimd. Bij het dorp Sloten is 
een bedrijventerrein ontworpen met drie insteekhavens en een apart kanaal 
dat via een schutsluis in verbinding staat met het grachtenstelsel in de wes-
telijke stadsuitbreiding. Om het bedrijventerrein te ontsluiten is rond het dorp 
een mini-rondweg gepland. De verbreding van de Ringvaart gaat niet verder 
dan het punt waar het Nieuwe Meer op de Ringvaart uitkomt.

Het Kanaal om de West in vogelvlucht Het Kanaal om de West in vogelvlucht
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In de jaren 50 en 60 raakt de ontwikkeling van het westelijk havengebied in 
een stroomversnelling. Terreinen worden opgehoogd, wegen aangelegd, 
bestaande havens vergroot en nieuwe havens aangelegd. Verschillende 
overheidsdiensten werken nauw samen om de talrijke plannen en ideeën op 
elkaar af te stemmen.

Al die visies worden samengevat in nota’s met prozaïsche titels als Vooront-
werp inrichting Westelijk Havengebied (1956), De ruimtelijke ontwikkeling van 
de Amsterdamse haven gezien in gewestelijk verband (1964), Schemaplan 
voor het Noordzeekanaalgebied (1966) en nog vele andere producten.

Het meest realistisch is het Schemaplan van de Dienst der Publieke Werken. 
Het bevat een kaart waarop de bestaande en nieuwe infrastructuur is inge-
tekend. Het meest ingrijpend is de aanleg van de Amerikahaven. Om deze op 
het Noordzeekanaal aan te sluiten, moet Zijkanaal F verdwijnen. Maar het 
blokkeert niet alleen de toegang tot de Amerikahaven, het staat ook de meest 
doelmatige verkaveling van de terreinen aan diep vaarwater in de weg.

Westelijk Havengebied 1958. Verklaring van de cijfers: 1 Noordzeekanaal, 2 Zijkanaal F, 3 eerste 

fase van de Westhaven, 4 Usselincxhaven, 5 Petroleumhaven, 6 Vlothaven, 7 Spoor- en autoweg 

naar Zaandam, 8-8 Spaarndammerdijk, 9 opgehoogde grond voor Industrieterrein Spaarndam-

merdijk (Sloterdijk 1). De zuidkant valt nog samen met de historische Spaarndammerdijk, maar 

die zal spoedig worden rechtgetrokken. Het verschil tussen de verkaveling van de Grote IJpolder 

en de Spieringhornerbinnenpolder is groot, 10 Spieringhorner-binnenpolder, 11 Haarlemmerweg, 

12 tuinstad Geuzenveld, 13 tuinstad Slotermeer. (Bron: Werk in Uitvoering, maandblad van de 

Dienst Publieke Werken 01-1967, Stadsarchief Amsterdam, door de auteur bewerkt.)

Westelijk Havengebied 1966. De Amerika-

haven moet nog naar het Noordzeekanaal 

worden doorgetrokken. Aan het zuidelijk uit-

einde van de Westhaven is het Basiskanaal 

gepland. Het op de Beringhaven aansluitende 

gedeelte is in uitvoering. (Bron: Werk in Uit-

voering, maandblad van de Dienst Publieke 

Werken 01-1967, Stadsarchief Amsterdam.)

Ruimtelijke visie van Publieke Werken 1966. 

(Bron: J.J. VAN DER VELDE Stadsontwikkeling 

van Amsterdam 1939-1967, Scheltema & Hol-

kema NV, Amsterdam 1968, door de auteur 

bewerkt.)
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Opheffing van Zijkanaal F heeft echter consequenties voor Rijnland dat het 
kanaal sinds 1876 gebruikt als afwateringskanaal. Het water wordt aange-
voerd door Stoomgemaal Halfweg en wordt via Zijkanaal F op het Noord-
zeekanaal geloosd. Als het zijkanaal verdwijnt moet elders een nieuw afwa-
teringskanaal komen. Ook het plan om het ruim 100 jaar oude stoomgemaal 
door een nieuw gemaal te vervangen moet worden herzien.

Aanvankelijk dacht Rijnland aan een locatie in Zijkanaal F waar het Kanaal 
om de West Zijkanaal F zou worden aangesloten. Tenslotte moet er ook na-
gedacht worden over een alternatieve plek voor de woonarken die sinds de 
jaren 50 in het zuidelijk deel van Zijkanaal F liggen.

De oplossing van PW bestaat het voorstel om het tracé van het Kanaal om 
de West van Zijkanaal F naar de Amerikahaven te verleggen en ergens aan 
dit kanaal een nieuw boezemgemaal te bouwen. Hierdoor ontstaat tussen 
de Amerikahaven en de Ringvaart een kaarsrechte verbinding die niet alleen 
als scheepvaartkanaal maar ook als afwateringskanaal voor Rijnland ge-
bruikt kan worden.

Ook de werkzaamheden aan de Ringvaart staan op de kaart. Achter de oos-
telijke Ringvaartdijk zal een nieuwe dijk worden aangelegd. Als in de toe-
komst wordt besloten de Ringvaart te verbreden, hoeft alleen de oude dijk 
verwijderd te worden.

Om alle betrokkenen op één lijn te krijgen wordt op initiatief van de Dienst 
Havens en Handelsinrichtingen een werkgroep ingesteld met vertegenwoor-
digers van Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat, Rijnland, de Nederlandse 
Spoorwegen en Publieke Werken.

Met de schets van PW als uitgangspunt, komt Rijnland met een uitgewerkt 
voorstel voor het gedeelte tussen de Amerikahaven en de Haarlemmerweg.
Rekening houdend met de ontworpen infrastructuur, situeert Rijnland ten 
zuiden van de Amerikahaven een nieuw boezemgemaal en een nieuwe 
schutsluis.

AUP 1935. Het oude en nieuwe tracé van het 

Kanaal om de West. Links het model zoals dat 

in het AUP staat (1-1), rechts de variant van 

Publieke Werken waarbij het kanaal van Zij-

kanaal F naar de Amerikahaven is verlegd is 

(3-3). Overige cijfers: 2 Zijkanaal F, 4 Amerika-

haven, 5 Boezemgemaal Halfweg, 6 Ringvaart. 

(Basiskaart van Amsterdam, door de auteur 

bewerkt fragment.)

Aansluiting Amerikahaven op Noordzeekanaal. 

Verklaring van de cijfers: 1 Noordzeekanaal, 

2 Zijkanaal F, 3 Amerikahaven in aanleg, 4 

verbreding Noordzeekanaal, 5 bedrijfsterrein 

(Basiskaart van Amsterdam, door de auteur 

bewerkt fragment.)

Stoomgemaal Halfweg met links voor het ke-

telhuis, de kolenopslag. Het water is in bewe-

ging, dus het gemaal is in werking. Het water 

wordt uitgeslagen in de voorboezem die door 

een westelijke en oostelijke boezemkade wordt 

begrensd. Op de voorgrond de westelijke 

boezemkade. Deze was aanvankelijk met het 

oostelijke sluiseiland van het sluizencomplex 

in Halfweg verbonden. Om de capaciteit van 

de voorboezem te vergroten werd de kade in 

1884 naar het westelijk sluiseiland verlegd. De 

westelijke boezemkade is in 1977 verwijderd 

toen het nieuwe Boezemgemaal Halfweg in 

gebruik werd genomen. De schoorsteen die 

aanvankelijk achter het gemaal stond, is naar 

de oever verplaatst. (Foto: collectie Hoog-

heemraadschap van Rijnland A-00121.)
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Voorstel van Rijnland d.d. 11-1966 voor een 

gemaal in het Kanaal om de West. Verklaring 

van de cijfers: 1 Amerikahaven, 2-2 Kanaal om 

de West, 3 nieuw boezemgemaal, 4 schutsluis, 

5 Westpoortweg (voorheen Noordzee-weg), 

6 goederenspoorweg, 7 verlengde Basisweg, 

8 verlegde spoorweg Amsterdam-Haarlem, 

9 verlegde rijksweg Amsterdam-Haarlem, 10 

bestaande spoorlijn Amsterdam-Haarlem, 

Haarlemmervaart en Haarlemmerweg. (Bron: 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Techni-

sche Dienst, nieuw gemaal Halfweg, situering, 

05-11-1966, door de auteur bewerkt fragment, 

eigen verzameling.)

Ter plaatse van het gemaal is het kanaal verbreed waardoor de aan- en afvoer 
van boezemwater en het manoeuvreren van binnenvaartschepen van en 
naar de schutsluis onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden. Het boe-
zemgemaal, enkele dienstwoningen en bijgebouwen, staan de westkant van 
het kanaal, de schutsluis aan de oostkant. Gemaal en schutsluis worden op-
genomen in een nieuw aan te leggen hoogwaterkering.

Vanaf het gemaal loopt het kanaal naar de Amerikahaven waarbij de Spaarn-
dammerdijk ter hoogte van het buitendijks gelegen land De Heining wordt 
doorsneden. Hier bevindt zich het stroomgat van de Kleine Braak (of Sand-
braak) die in het tracé wordt opgenomen. De Kleine en Groote Braak zijn slechts 
enkele van de vele doorbraken van de Spaarndammerdijk. Het stroomgat van 
de Groote Braak, een desastreuse overstroming uit 1675, is nog altijd aanwezig. 
Vroegere dijkdoorbraken zijn vaak te herkennen aan een combinatie van een 
diepe plas en een omgelegde dijk. In de binnenstad van Amsterdam herinnert 
het steegje de Oude Braak aan een doorbraak waarvan de sporen omstreeks 
1549 zijn uitgewist. Het bevindt zich in de binnenbocht van de Nieuwendijk en 
is vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal toegankelijk.

De tekening toont een nieuw boezemgemaal 

met daarnaast een schutsluis. Ten noorden 

van het gemaal loopt de verlengde Basisweg. 

Ten zien zijn ook de nieuwe waterkering (die 

later gewijzigd zal worden), de historische 

Spaarndammerdijk met de Teding van Berk-

houtweg. Het kanaal is zodanig gesitueerd 

dat het stroomgat van een voormalige dijk-

doorbraak van de Spaardammerdijk (de 

Kleine Braak of Sand Braek) in het tracé is 

opgenomen. (Bron: Hoogheemraadschap van 

Rijnland, Technische Dienst, nieuw gemaal 

Halfweg, situering, 05-11-1966, door de auteur 

bewerkt fragment, eigen verzameling.)
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Op het eerste gezicht lijkt de aanleg van het Kanaal om de West een eenvoudige 
zaak. Het zou slechts gaan om een relatief kort stukje dat tussen de Ameri-
kahaven en de Ringvaart nieuw moet worden aangelegd, terwijl de Ringvaart 
zelf alleen maar verbreed en verdiept hoeft te worden. Aanleg van het 60 m 
brede kanaal blijkt echter een uiterst ingewikkelde en kostbare zaak die wijzi-
ging en aanpassing van de bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur 
en grondeigendommen noodzakelijk maakt. Omdat nog niet alle grond in 
handen is van de gemeente, moet er verworven of onteigend worden.

Ook in het PW-model wordt een aantal bestaande en geplande wegen door 
het kanaal doorneden. Deze worden met hoge bruggen over het kanaal heen 
geleid. De gemiddelde overspanning daarvan bedraagt zo’n 100 m. Een voor-
beeld van een dergelijke overspanning is de door Rijkswaterstaat gebouwde 
voormalige basculebrug over de Ringvaart in de Oude Haagseweg. De Com-
missie Köhler adviseerde in 1930 nog een vrije doorvaarthoogte van 6 m, 
maar PW heeft deze norm opgeschroefd tot ruim 7 m voor vaste bruggen. 
Schepen die toch nog hoger zijn of speciale transporten mogen onder be-
paalde voorwaarden gebruik blijven maken van de Kostverlorenvaart.

Eén van de eerste bruggen die volgens de 

regels van PW tot stand komt, is de door 

Rijkswaterstaat gebouwde voormalige bas-

culebrug over de Ringvaart in de Oude Haag-

seweg (eigen foto).

Twee modellen van het Kanaal om de West: 

links het model dat op de plankaart van het 

AUP staat, rechts het voorstel om het kanaal 

naar de Amerikahaven te verschuiven. (Basis-

kaart van Amsterdam, door de auteur bewerkt 

fragment.)
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In april 1967 brengt de voorzitter van de ambtelijke werkgroep verslag uit. Hij 
adviseert B&W van Amsterdam het tracé van het Kanaal om de West van 
Zijkanaal F naar de Amerikahaven te verleggen en aan het kanaal een nieuw 
boezemgemaal en een nieuwe schutsluis te bouwen.

Het nadeel dat het kanaal langer wordt, weegt niet op tegen de voordelen: 
de afstand tot de bebouwde kom van Halfweg wordt groter en de historische 
Groote Braak wordt niet aangetast. De werkgroep werkt verder aan een kos-
tenoverzicht en kostenverdeling en volgens de planning moet het hele project 
in 1971 gereed zijn.



Overeenkomstig het advies van de werkgroep stellen B&W de gemeenteraad 
op 29 december 1967 voor een kanaal aan te leggen tussen de Ringvaart en 
de Amerikahaven, dat vooralsnog een afwateringskanaal zal zijn ten behoeve 
van Rijnland, maar in de toekomst geschikt zal worden gemaakt als noordelijk 
deel van het Kanaal om de West. Voorts zal een dijk worden aangelegd langs 
de oostzijde van de Ringvaart om de tuinsteden tegen overstromingsgevaar 
te behoeden en die te zijner tijd zal functioneren als oostelijke dijk van het 
zuidelijke deel van het Kanaal om de West. Tenslotte wordt voorgesteld een 
krediet van 22 miljoen gulden beschikbaar te stellen (€ 10.000.000,-). Op 10 
januari 1968 gaat de gemeenteraad met de voordracht akkoord.

Voor de duidelijkheid: Het noordelijk deel is het deel tussen de Amerikahaven 
en de Ringvaart, het zuidelijk deel is de Ringvaart tot aan het Nieuwe Meer. Al 
snel wordt duidelijk dat de planning onhaalbaar is. Door slechte economische 
omstandigheden, een wereldwijde oliecrisis, geldgebrek en problemen met 
het verwerven van de voor het kanaal benodigde gronden, treedt vertraging 
op en ontstaan twijfels over de haalbaarheid van de plannen.

Ondanks de crisis gaat de inrichting van het westelijk havengebied als indus-
triegebied gestaag door.

Zo wordt in 1966 aan de Amerikahaven de eerste paal geslagen voor een olie-
raffinaderij van Mobil Oil. Het Rijk vindt dat Amsterdam zich tot petrochemisch 
centrum moet ontwikkelen. Dat grote olietankers de stad niet kunnen bereiken 
is geen probleem, de ruwe olie wordt via een ondergrondse pijpleiding vanuit 
Rotterdam naar Amsterdam aangevoerd. Andere bedrijven volgen, waaronder 
Marbon een fabriek voor kunststoffen. Ook Progil, een bedrijf dat zwavelkool-
stoffen produceert, overweegt een vestiging in het westelijk havengebied.

Met het beleid van de regering om van Amsterdam tot een tweede Pernis te 
maken is niet iedereen even gelukkig. De overwegend jonge bevolking van de 
westelijke tuinsteden verzet zich tegen de komst van Progil en brengt de dis-
cussie op gang over de wenselijkheid van chemische fabrieken in een dicht-
bevolkt gebied. De protesten leiden tot het terugtrekken van Progil. De stad 
zal naar andere, schonere bestaansbronnen moeten uitzien.

Crisis of niet, Amsterdam houdt vast aan het plan om Zijkanaal F op te heffen 
zodat nieuwe industrieterreinen kunnen worden uitgegeven. Maar zolang het 
Kanaal om de West er niet is, kan Zijkanaal F niet gedempt worden. Uitvoering 
van het kanaal loopt niet synchroon met de ontwikkeling van het westelijk 
havengebied.

Om de ontwikkelingen niet te blokkeren, komen B&W met het voorstel om 
het kanaal vooralsnog niet als scheepvaartkanaal aan te leggen maar alleen 
als afwateringskanaal. Door dit kanaal in de vorm van duikers onder de be-
staande wegen door naar de Ringvaart te leiden, zijn géén dure bruggen en 
viaducten nodig en beschikt Rijnland toch over een afwateringskanaal.

Zicht op de Amerikahaven vanuit het noorden. 

Op de voorgrond het Noordzeekanaal met 

rechts de uitmonding van Zijkanaal F. Spoedig 

zal ook dit laatste deel worden weggebag-

gerd. Op de hoek van de Amerikahaven en de 

Australiëhaven staan de olietanks van Mobil 

Oil. (Bron: Stadsarchief Amsterdam, bestand: 

010009016185.)

Het Kanaal om de West en het verbindingska-

naal. Verklaring: 1 Verbindingskanaal, 2 Zijka-

naal F, 3 Kanaal om de west met nieuw boe-

zemgemaal, 4 Doortrekking naar de Ringvaart, 

5 Amerikahaven. (Tekening: Jos Hogenes.)
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Als blijkt dat dit voorstel niet realistisch is, komen B&W met het plan om alléén 
een deel van het kanaal ten noorden van de Haarlemmerweg aan te leggen 
en dit met een tijdelijk verbindingskanaal op het zuidelijk uiteinde van Zijka-
naal F aan te sluiten. Ook in dit geval is de afwatering van Rijnland verzekerd en 
kan Zijkanaal F gedempt worden. Demping zal in stappen gebeuren. Dempen 
is trouwens niet het juiste woord. Het kanaal wordt in vakken onderverdeeld en 
leeggepompt. Vervolgens wordt de bodem van het kanaal, die ongeveer even 
hoog ligt als het omringende maaiveld van de Houtrak- en Grote IJpolder, 
met zeezand geëgaliseerd.

Volgens een bewoner leidde het leegpompen tot hilarische beelden eerst had 
men in het droog te leggen gedeelte van het kanaal zoveel mogelijk vis ge-
vangen, om die op een andere plaats weer uit te zetten. Desondanks bleef er 
in de achtergebleven plassen nog zoveel vis achter dat daar hele kolonies 
reigers, lepelaars en andere viseters op af kwamen. Zij deden zich te goed 
aan een overdadige maaltijd. Urenlang zaten ze volgevreten in lange rijen 
naast elkaar. Om de verveling te verdrijven hapten ze af en toe nog een visje 
uit een van de vele poeltjes.

In afwachting van betere tijden onderhandelt de gemeente met de betrokken 
grondeigenaren en worden strijdige bestemmingsplannen aangepast. Hoewel 
het de problemen op de Kostverlorenvaart niet oplost, gaat de gemeente-
raad op 4 juni 1969 akkoord met het voorstel van B&W om alleen het gedeelte 
ten noorden van de Haarlemmerweg aan te leggen en dit door middel van 
een dwarskanaal met Zijkanaal F te verbinden. In november 1969 wordt met 
de aanleg van het kanaal begonnen.

Ondertussen wordt het Westelijk Havengebied verder opgehoogd waarbij de 
oorspronkelijke topografie vrijwel volledig verloren gaat. Voordat de eeuwen-
oude Spaarndammerdijk onder een laag zand verdwijnt, wordt hij gedeeltelijk 
afgegraven en als spuitkade gebruikt. Overblijfselen van de dijk bevinden 
zich in gebieden die niet of gedeeltelijk zijn opgehoogd, waaronder in de om-
geving van Begraafplaats Sint-Barbara, in Sportpark Spieringhorn en in het 
gebied rond de Groote Braak bij Halfweg.

Bij de aanleg van de verbinding tussen de 

Amerikahaven en Zijkanaal F worden de 

Verlegde Rijnlandse Hoogwaterkering en de 

oude Spaarndammerdijk doorsneden. De eer-

ste door het Kanaal om de West, de tweede 

door het verbindingskanaal. De noordelijke 

dijk van het verbindingskanaal wordt zodanig 

uitgevoerd dat die de functie van hoogwater-

kering kan overnemen. Beide doorsnijdingen 

zijn op deze foto van december 1972 goed te 

zien. De witte rook onderaan de foto is stoom 

afkomstig van de Suikerfabriek. (Bron: Stads-

archief Amsterdam, nr. B00000038287.)

Gedeelte van het westelijk havengebied op 

een topografische kaart uit 1964. Het ver-

loop van de historische Spaarndammerdijk 

is duidelijk te volgen. Het oppervlak van de 

Spieringhornerbinnenpolder zal gehalveerd 

worden. (Bron: Topografische Dubbelatlas 

Noord-Holland 1957-2007, uitgeverij 12 Provin-

ciën, Landsmeer 2007-2008.)
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Restant van de Spaarndammerdijk 1. Ter hoog-

te van werkgebied Sloterdijk 1 is de historische 

Spaarndammerdijk verdwenen. Thans rest een 

deel in het voormalige dorp Sloterdijk en een 

deel nabij begraafplaats Sint-Barbara. Gestip-

peld: reservering voor het Basiskanaal, een 

nieuwe spoorweg naar Haarlem en een nieu-

we Haarlemmerweg. (Bron: Basiskaart Amster-

dam, door de auteur bewerkt fragment.)

Restant van de Spaarndammerdijk. Verscho-

ven dekzerken op de historische Spaarndam-

merdijk. De foto is genomen in de richting van 

Halfweg. Rechts het drooggelegde Houtrak, 

onderdeel van het voormalige IJ. (Foto: Rietje 

Doeven, 2007.)

Spaarndammerdijk ter hoogte van begraaf-

plaats Sint-Barbara gezien in westelijke rich-

ting (eigen foto). Bij Sint-Barbara is nog goed te zien hoe hoog de dijk oorspronkelijk was. Ook 
in Sportpark Spieringhorn bleef een deel bewaard. Een ander restant bevindt 
zich in de omgeving van de Groote Braak waar de Spaarndammerdijk meer-
dere keren doorsneden werd. Indrukwekkend is de westzijde van het deel 
tussen het gemaal en het verbindingskanaal waar nog restanten van de oor-
spronkelijke bakstenen zeewering en dekzerken zichtbaar zijn. Dat dit deel 
nog bestaat en zijn functie als hoogwaterkering behouden heeft, is te danken 
aan het feit dat de aangrenzende terreinen niet zijn opgehoogd.

Aan de zuidkant van de Haarlemmerweg is men inmiddels begonnen met het 
verbreden en verzwaren van de ringvaartdijk. Pal achter de bestaande dijk 
van de Lutkemeerpolder en de Middelveldsche Akerpolder wordt een nieuwe 
dijk aangebracht waardoor in de toekomst alleen de oude dijk verwijderd 
hoeft te worden om de Ringvaart op de gewenste breedte van 60 m te bren-
gen. Ook zuidelijker, ter hoogte van het dorp Sloten vinden werkzaamheden 
plaats. De insteekhavens zijn vervallen, maar de contour van het destijds 
voor industrie bestemde gebied is op de stadskaart nog altijd te herkennen. 
Het heeft nu de bestemming sportpark en openbaar groen.
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De Ringvaart moest als onderdeel van het 

Kanaal om de West van 40 tot 60 m worden 

verbreed. Vooruitlopend op de besluitvorming 

werd aan de binnenkant van de oostelijke 

Ringvaartdijk een nieuwe, zwaardere dijk aan-

gebracht. Als besloten zou worden het kanaal 

te verbreden hoefde alleen de oude dijk te 

worden weggehaald. (Tekening: Jos Hogenes.)

Fragment van het bestemmings-plan Haven- 

en Recreatiegebied West. Verklaring van de 

cijfers: 1 Noordzeekanaal, 2 Amerikahaven, 3 

Halfweg, 4 Zwanenburg, 5 Tuinstad Geuzen-

veld, 6 Sloterplas, 7 Tuinstad Osdorp, 8 Lut-

kemeerpolder, 9-9 Ringvaart. Met een paarse 

kleur zijn de toekomstige industrieterreinen 

aangegeven, met geel de benodigde infra-

structuur. Het Kanaal om de West is gedetail-

leerd aangegeven inclusief gemaal, schut-

sluis en dwarskanaal tussen de Ringvaart 

en het Kanaal om de West. (Bron: Gemeente 

Amsterdam, Dienst Publieke Werken, Afdeling 

Stadsontwikkeling, 21-06-1978, door de auteur 

bewerkt fragment, eigen verzameling.)

Fragment van het bestemmingsplan Haven- 

en Recreatiegebied West ten zuiden van de 

Haarlemmerweg. Na demping van het ver-

bindingskanaal en het zuidelijk uiteinde van 

Zijkanaal F wordt overtollig boezemwater 

van Rijnland vanuit de Ringvaart via een kort 

dwarskanaal naar het Kanaal om de West ge-

leid. In samenhang hiermee wordt de bocht in 

de Ringvaart verlegd en het bestaande water 

gedempt. Op de verkregen ruimte is een nieu-

we autoweg richting Alkmaar geprojecteerd. 

(Bron: Gemeente Amsterdam, Dienst Publieke 

Werken, Afdeling Stadsontwikkeling, 21-06-

1978, eigen verzameling.)

Ondertussen werken diverse overheidsdiensten nauw samen om te bena-
drukken dat Amsterdam niet zonder een Kanaal om de West kan. Begin 1976 
verschijnt het rapport ‘Kanalen rondom Amsterdam’ waarin verslag wordt 
gedaan van een onderzoek naar de noodzaak van de in het AUP genoemde 
kanalen. Het Kanaal om de Noord en het Kanaal om de Zuid worden ge-
schrapt vanwege de verwachting dat het vervoer over het water zal afnemen. 
Dit geldt ook voor het Kanaal om de West, maar vanwege de problematische 
verkeerssituatie op de Kostverlorenvaart achten de onderzoekers het kanaal 
urgent en noodzakelijk.

Het kanaal is dan ook opgenomen in het Bestemmingsplan Haven en Recre-
atiegebied West dat op 21 juni 1978 door de gemeenteraad van Amsterdam 
wordt goedgekeurd. Hoofdbestemmingen zijn: havens, opslag- en industrie-
terreinen, bedrijfsgebouwen, verkeerswegen en ondergrondse leidingentracés. 
Het Kanaal om de West is prominent aanwezig, maar van het verbindingska-
naal, de Grote Braak en de Spaarndammerdijk is geen spoor meer te bekennen.
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Het gebied aan de andere kant van de Haarlemmerweg is hoofdzakelijk be-
stemd voor recreatieve doeleinden, terwijl tussen de Ringvaart en het Kanaal 
om de West een noord-zuidgerichte verkeersweg is ontworpen waarvoor een 
deel van de Ringvaart verlegd en gedempt moet worden. Een 400 m lang 
dwarskanaal tussen de Ringvaart en het kanaal moet zorgdragen voor een 
onbelemmerde aanvoer van boezemwater richting nieuw gemaal.

Als het bestemmingsplan ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland wordt voorgelegd onthouden zij goedkeuring aan vrijwel het 
hele gebied ten zuiden van het verbindingskanaal, inclusief het Kanaal om 
de West. Onthouding betekent dat er een nieuw plan moet komen en Amster-
dam opnieuw moeten motiveren waarom het kanaal noodzakelijk is.

Als het boezemgemaal bij de Amerikahaven klaar is en naast het gemaal 
een dam is aangebracht, volgt een periode van proefdraaien. In die periode 
wordt het 125 jaar oude stoomgemaal aan de Ringvaart in Halfweg buiten 
werking gesteld. Om de wateraanvoer te optimaliseren wordt de boezemkade 
tussen het stoomgemaal en het westelijk sluiseiland verwijderd. Ook de sluis-
deuren worden weggehaald. Na een bouwtijd van twee jaar wordt Boezem-
gemaal Halfweg op 23 november 1977 door Prinses Beatrix officieel in gebruik 
genomen.

Nieuwe Rijnlandse Hoogwaterkering als noor-

delijke begrenzing van de Brettenzone. (Foto: 

Jos Hogenes.)

HKH Prinses Beatrix verricht op 23 november 

1977 de officiële openingshandelingen van het 

nieuwe Boezemgemaal Halfweg in Amsterdam. 

(Foto: Bert Verhoeff/Anefo. Bron: Nationaal Ar-

chief 2.24.01.05 929-4514, licentie CC-BY-SA.)

Het Basiskanaal ingetekend op een schets uit 

1962. (Bron: Stadsarchief Amsterdam, eigen 

verzameling.)
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Vanaf 1977 bestaat het kanaal alleen nog op papier. Het tracé staat weliswaar 
op diverse streek- en structuurplannen, maar van een serieus initiatief om 
het project weer op te pakken is geen sprake. Als er al over gesproken wordt 
gaat het over de problemen op en rond de Kostverlorenvaart en over het feit 
dat kanaal het tracé van de toekomstige Westrandweg in de weg ligt.

Ondertussen stelt men zich de vraag of de reservering voor het Kanaal om de 
West moet worden aangehouden. Eén van de aspecten die daarbij in over-
weging wordt genomen is de veiligheid van de binnenvaart op het Noordzee-
kanaal en in de Amerikahaven.

Toen het AUP werd opgesteld, ging men er nog van uit dat de binnenvaart 
via Zijkanaal F veilig over het Noordzeekanaal kon varen. Als het daar te druk 
wordt en conflicten met zeeschepen dreigen, wordt serieus overwogen om 
tussen Zijkanaal F en de Mercuriushaven een apart kanaal te graven: het 
zogeheten Basiskanaal. De Hornhaven en Beringhaven maakten deel uit van 
dit kanaal.

Ook als het kanaal naar de Amerikahaven wordt verlegd, is de binnenvaart 
aangewezen op het Noordzeekanaal. Om daar te komen moet men eerst 
door de Amerikahaven varen. Dat deze haven zich in korte tijd tot een drukke 
oliehaven ontwikkelde, had niemand voorzien. Bovendien waren er geen fa-
ciliteiten voor de binnenvaart. Men vroeg zich dan ook terecht af of de veilig-
heid op deze route wel gegarandeerd kon worden.



Eind 1981 wordt opnieuw een werkgroep ingesteld die het gemeentebestuur 
antwoord moet geven of de reservering voor het kanaal moet worden aan-
gehouden. Deze komt in mei 1986 tot de conclusie dat de kosten van aanleg 
in géén verhouding staan tot de baten en aanleg géén afdoende oplossing 
biedt voor de hinder die het wegverkeer en het scheepvaartverkeer op de 
Kostverlorenvaart van elkaar ondervinden. Zelfs bij een maximale stedelijke 
ontwikkeling van de westelijke stad zal het aantal verkeersbewegingen over 
de Kostverlorenvaart hooguit 15% toenemen. De onderlinge hinder zal hierdoor 
niet significant toenemen.

Op deze foto is goed te zien dat het tracé van de 

Westrandweg gedeeltelijk samenvalt met het 

noordelijk deel van het Kanaal om de West. Om 

de weg aan te kunnen leggen moest een groot 

deel van het kanaal worden gedempt. Vandaar 

dat dit deel van het kanaal zo’n merkwaardige 

uitbuiging vertoont. Linksboven is Boezemge-

maal Halfweg te zien met links daarvan een 

deel van de Spaarndammerdijk. Rechts Volk-

stuinen park De Groote Braak. (Bron: Rijkswa-

terstaat, Ministerie van Infrastructuur en Mili-

eu, fotograaf Kees Nevenzeel, 2011.)

Fragment van het Structuurplan Amsterdam 

1991. Het Kanaal om de West is van de kaart 

verdwenen. Het tracé van de Westrandweg is 

nader uitgewerkt en valt samen met het zui-

delijk deel van het Kanaal om de West. Ver-

klaring van de cijfers: 1 Amerikahaven, 2 noor-

delijk deel Kanaal om de West, 3-3 definitief 

tracé Westrandweg, 4 knooppunt Raasdorp 

met A9. (Bron: Stadsplan Amsterdam, Toe-

komstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling 

van de stad 1928-2003, Nai uitgevers, Rotter-

dam 2003 in samenwerking met de Dienst 

Ruimtelijke Ordening Amsterdam, door de au-

teur bewerkt fragment.)
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Dan zijn er nog de plannen voor de Westrandweg waarvoor begin jaren 80 
een groot aantal varianten is uitgewerkt. Daarbij hield men rekening met het 
tracé van het Kanaal om de West.

Aanvankelijk wil men de weg op de Brettenzone aansluiten, op de strook 
grond die in het AUP voor de te verleggen Haarlemmerweg was gereserveerd 
(zie afb. 36) maar als daar in 1983 het Volkstuinenpark De Groote Braak wordt 
aangelegd, vervalt deze optie. Vervolgens wordt onderzocht of het tracé naar 
de noordelijker gelegen Noordzeeweg kan worden verlegd, maar deze variant 
is alleen uitvoerbaar als het zuidelijk deel van het Kanaal om de West over 
een lengte van enkele honderden meters gedempt wordt. Toch is het dit mo-
del dat uiteindelijk is gerealiseerd. Vanwege de merkwaardige knik die hier-
door ontstaat is voltooiing van het kanaal vrijwel uitgesloten.

Daarnaast stelt de werkgroep dat als de Ringvaart tussen het Nieuwe Meer 
en Gouda niet wordt aangepast het Kanaal om de West nauwelijks zal bij-
dragen aan de verbetering van de vaarroute Gouda-Amsterdam gevolgd 
door de ultieme conclusie dat als het sluizencomplex in Halfweg wordt aan-
gepast en de huidige tijdelijke situatie permanent wordt gemaakt kan het 
tracé voor het Kanaal om de West worden geschrapt.

Het ziet er dus naar uit dat er géén nieuw kanaal komt en de Kostverlorenvaart 
zijn functie als route voor de binnenvaart en de pleziervaart zal behouden. 
Om de verkeersproblemen op te lossen wordt voorgesteld de openingstijden 
van bruggen te verkorten. Ook pleit men voor een slimme afstelling van ver-
keerslichten waardoor het verkeer via andere bruggen kan worden omgeleid. 
In het uiterste geval kan gedacht worden aan ondertunneling van de drukste 
punten zoals bij de Overtoom en de Zeilstraat. Anderen vinden dit geldver-
spilling omdat de Ringweg in de nabije toekomst veel verkeer uit de stad zal 
wegnemen. De hinder rond de Kostverlorenvaart zal dus per saldo afnemen. 
En als de prognose klopt dat het goederenvervoer over het water door het 
wegverkeer zal worden overgenomen, is er geen enkele behoefte aan een on-
betaalbaar Kanaal om de West.

De conclusie van de werkgroep om de huidige situatie te handhaven, wordt 
overgenomen in het Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied van 1987. 
Daarin staat letterlijk dat er geen ruimte gereserveerd hoeft te worden voor 
het Kanaal om de West en dat de oostelijke Ringvaart niet aangepast hoeft 
te worden.



Ook in het Structuurplan Amsterdam 1991 is het kanaal geschrapt. Nieuwko-
mer is de Westrandweg die vanuit de Haarlemmermeerpolder via het Weste-
lijk Havengebied naar de tweede Coentunnel loopt. In vergelijking met eerdere 
plannen ziet dit structuurplan er groener uit.

Naast een voorzichtig optimisme over deze beleidsomslag is er bij de betrok-
kenen in en om Halfweg vooral boosheid over de toestand waarin provincie 
en gemeente het gebied hebben achtergelaten. Eén van de eerste bewoners 
die alle plannen voorbij heeft zien komen is de voormalige voorzitter van de 
Vereniging van Woonarkbewoners Zijkanaal F. Hoewel Zijkanaal F op termijn 
had moeten verdwijnen, is hij er als belangenbehartiger in geslaagd om het 
zuidelijk uiteinde voor woonarkbewoners te behouden.

Hij vindt de bestemming stedelijk groen prachtig maar is ook van mening dat 
de overheid er een bende van heeft gemaakt overal water, dijken en dammen, 
oude en nieuwe in alle soorten en maten. Allemaal met een eigen verhaal en 
geschiedenis. En dan zijn er nog de spoorbanen en autowegen met sinds kort 
de hooggelegen Westrandweg die in het voorbijgaan een groot deel van het 
Kanaal om de West heeft opgeslokt. Water, water, overal water, maar schepen 
zijn er in dit gebied nergens te bekennen, behalve ergens ver weg in de onbe-
reikbare Amerikahaven.

Het irriteert ook dat het verbindingskanaal en het wél gerealiseerde deel van 
het Kanaal om de West géén naam hebben. Zij zijn op geen enkele stadsplat-
tegrond en in geen enkel straatnamenregister te vinden, terwijl het eerste 
stuk van het kanaal toch net zo lang is als de Amstel tussen de Hogesluis en 
de Berlagebrug. Zelfs de Amsterdamse straatnamencommissie weet niet dat 
deze kanalen geen naam hebben.

Naast onvrede hebben alle onvoltooide plannen hun sporen in het landschap 
achtergelaten. Ten noorden van de Haarlemmerweg zijn de eerste 1500 m 
van het Kanaal om de West, Boezemgemaal Halfweg met de dam ernaast, 
het verbindingskanaal en het zuidelijk deel van Zijkanaal F. Het verbindings-
kanaal was overigens zo gesitueerd dat het na gebruik dienst zou kunnen 
doen als cunet voor de te verleggen spoor- en autoweg naar Haarlem. De 
knik in het kanaal is trouwens géén ontwerpfout maar ontstond door proble-
men bij de verwerving.

Ook aan de zuidkant van de Haarlemmerweg bevinden zich sporen die aan 
de kanaalplannen herinneren. Om de Ringvaart voor de binnenvaart geschikt 
te maken moest deze verdiept en verbreed worden. Vooruitlopend op defi-
nitieve besluitvorming werd achter de bestaande dijk van de Lutkemeer- en 
Middelveldsche Akerpolder een nieuwe dijk aangebracht. Aanvankelijk was 
de plek waar de nieuwe dijk in de richting van de Amerikahaven afboog goed 
te zien, maar door herinrichting van de Lutkemeerpolder is deze helaas ver-
loren gegaan. In de Middelveldsche Akerpolder werd de verbrede dijk in het 
kader van woningbouw tot zijn oorspronkelijke breedte teruggebracht om 
ruimte te maken voor een ecologische verbindingszone.
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Luchtfoto van het verbindingskanaal en 

omgeving in december 1972 gezien in zuid-

oostelijke richting. Verklaring van de cijfers: 1 

noordelijk deel van het Kanaal om de West, 2-2 

de door aanleg van het kanaal doorsneden 

hoogwaterkering, 3-3 Haarlemmerweg, 4-4 

verbindingskanaal tussen het noordelijk deel 

van het Kanaal om de West en Zijkanaal F, 5 

Zijkanaal F met woonarken, 6 Groote Braak, 

7 oude Spaarndammerdijk, 8-8 IJpolder. De 

ophogingswerken ter weerszijden van de 

oude Spaarndammerdijk (7) zijn duidelijk te 

zien evenals de terrasvormige versterking op 

de plaats waar de noordelijke dijk van het ver-

bindingskanaal op de oude Spaarndammerdijk 

is aangesloten. De dam in het verlengde van 

de noordelijke dijk van het verbindingskanaal 

moet nog worden aangebracht. (Bron: Stads-

archief Amsterdam, nr. 010009016205, door de 

auteur bewerkt.)

Tracé van het Kanaal om de West. Ter hoogte 

van de (voormalige) slibvelden buigt het kanaal 

af in de richting van de Amerikahaven. (Fiets-

kaart Amsterdam Nieuw-West, Gemeente 

Amsterdam, Arcam, BNA Kring Amsterdam, 

Van Eesteren Fluck & Van Lohuizen Stichting, 

Amsterdam 2006.)



Wél bewaard bleef de dubbele bocht in de Ringvaart tussen de voormalige
slibvelden en de Lutkemeerweg. Deze laat zien hoe breed het kanaal ter 
plaatse had moeten worden. Door verruiming van de binnenbocht kwam de 
bestaande dijk vrij van de nieuwe waardoor tussen beide dijken een beschut 
meertje ontstond.

Kaart van de Ringvaart ter hoogte van de Lut-

kemeerpolder, zónder dijkverbreding. (Bron: 

Basiskaart Amsterdam.)

Tussen de oude en nieuwe Ringvaartdijk ont-

stond een meertje dat in trek raakte bij di-

verse vogelsoorten (Bron: Basiskaart Amster-

dam) (eigen foto.)

Kaart van de Ringvaart ter hoogte van de Lut-

kemeerpolder, mét dijkverbreding. (Bron: Ba-

siskaart Amsterdam.)

Luchtfoto van Halfweg en omgeving uit 1933. Te zien zijn het uitgestrekte complex van de sui-

kerfabriek tussen de Haarlemmerstraatweg en de Ringvaart. In de kom liggen de bietensche-

pen te wachten tot ze gelost worden. Een groot aantal schepen is afgemeerd aan de westelijke 

boezemkade die de voorboezem van stoomgemaal Halfweg afsluit. Het kruisvormige stoomge-

maal Halfweg is duidelijk te onderscheiden. Aan de kant van de Haarlemmermeerstraat staat 

de schoorsteen. Via de voorboezem loost het stoomgemaal overtollig boezemwater van Rijn-

land op Zijkanaal F. Dit gebeurde aanvankelijk alleen via de oostelijke sluiskolk, later is daar de 

middelste kolk aan toegevoegd. Vanuit Zijkanaal F wordt het water via het Noordzeekanaal op 

de Noordzee afgevoerd. Over het oostelijk en westelijk sluiseiland loopt de Oude Haarlemmer-

straatweg over de Spaarndammerdijk. Ten noorden daarvan bevindt zich de spoorlijn Amster-

dam-Haarlem die aanvankelijk ook over de sluiseilanden liep. Restanten daarvan zijn nog altijd 

zichtbaar. Ten zuiden van de uitwateringssluizen liggen de bruggen voor het tram- en autover-

keer. In de verte kronkelt de Spaarndammerdijk richting Spaarndam. De brug over de Ringvaart 

(midden onder) bestaat niet meer. (Bron: Halfweg onder stoom, 25 jaar lief en leed van de Stichting 

Vrienden Stoomgemaal Halfweg, 2004, Archief Museum Stoomgemaal Halfweg.)

De voor de aanleg van een ecologische zone 

versmalde Ringvaartdijk ter plaatse van de 

Middelveldsche Akerpolder (eigen foto).
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Ook het Sluizencomplex Halfweg en het Stoomgemaal Halfweg herinneren 
indirect aan de kanaalplannen. Tussen de spoorlijn Amsterdam-Haarlem 
en de Haarlemmerweg (A200) ligt de historische Spaarn-dammerdijk waar 
rond 1560 drie stenen uitwateringssluizen gebouwd werden. Deze moesten 
het te veel aan water in de Haarlemmermeer op het IJ afvoeren. Het complex 
bestaat uit een oostelijk en een westelijk sluiseiland met daartussen drie sluis-
kolken. De Spaarndammerdijk was de eerste verbinding tussen Amsterdam 
en Haarlem. Vanaf 1839 liep hier ook de eerste spoorlijn van Nederland. Een 
restant van de ijzeren spoorbrug over de oostelijke sluiskolk uit 1868 herinnert 
daaraan. Het sluizencomplex is ernstig verwaarloosd en dringend aan een 
opknapbeurt toe.

Tot op de dag van vandaag heeft het onvoltooide Kanaal om de West gevolgen 
voor de afwatering van Rijnland. Aan dat kanaal bouwde Rijnland een nieuw 
gemaal dat overtollig boezemwater moet afvoeren. Dit water wordt aange-
voerd door de Ringvaart en wordt via het sluizencomplex Halfweg en het 
verbindingskanaal op de Amerikahaven geloosd.

Het probleem is echter dat het sluizencomplex minder water doorlaat dan 
Rijnland moet afvoeren. Zodra het gemaal in werking treedt, daalt het peil van 
het water tussen het sluizencomplex en het boezemgemaal. Amsterdam is zich 
van dit probleem bewust en heeft als compensatie voor het niet voltooien van 
het Kanaal om de West toegezegd de kosten van het vergroten van de door-
stroomcapaciteit van het sluizencomplex Halfweg voor zijn rekening te nemen.

Over een mogelijke oplossing voeren Rijnland, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude en Amsterdam regelmatig overleg. Opdracht is de doorstroomca-
paciteit van het sluizencomplex af te stemmen op de capaciteit van boe-
zemgemaal. De noodzaak daarvan wordt steeds urgenter, mede vanwege 
klimaat-ontwikkelingen.

Stoomgemaal Halfweg staat ten zuiden van het sluizencomplex. Het is 1852 
gebouwd en heeft 125 jaar ononderbroken dienst gedaan. Het werd uitge-
schakeld toen het nieuwe gemaal in werking werd gesteld. Aanvankelijk waren 
er plannen het gebouw te slopen, maar dat werd door een aantal gemoti-
veerde actievoerders voorkomen. In 1983 werd het een rijksmonument en 
sinds 1987 is het in gebruik als museum met het oudste en grootste nog wer-
kende scheprad ter wereld.

Sluizencomplex Halfweg. De houten brug over 

de oostelijke sluiskolk werd in 1868 vervangen 

door een gietijzeren brug die anno 2018 nog 

altijd aanwezig is. Het is een rijksmonument 

(eigen foto.)

Tussen de oude en nieuwe Ringvaartdijk ont-

stond een meertje dat in trek raakte bij di-

verse vogelsoorten (Bron: Basiskaart Amster-

dam) (eigen foto.)
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Boezemgemaal Halfweg aan het Kanaal om de West (eigen foto.)

Luchtfoto van de uitwateringssluizen in Half-

weg. De spoorweg Amsterdam-Haarlem liep 

in 1839 met houten bruggen over de sluizen 

heen. Tussen 1865 en 1868 werden deze ver-

vangen door dubbele gietijzeren bruggen. De 

brug over de Westsluis was 8.85 m lang en die 

over de Oostsluis 11 m. De brug over de Oost-

sluis is nog steeds aanwezig; de brug over 

de Westsluis ligt sinds 1981 in het Spoorweg-

museum in Utrecht. In 1916 werd de lijn ver-

legd naar een meer noordelijk gelegen tracé 

waarvoor nieuwe bruggen werden gebouwd. 

Deze werden in 2006 vervangen door minder 

luidruchtige betonnen bruggen. Rechtsonder 

Boezemstoom-gemaal Halfweg met (links) 

restant van de westelijke boezemkade die 

met het westelijk sluiseiland verbonden was. 

Links de voormalige suikerfabriek Halfweg 

(Bron: Google Earth 2017, door de auteur be-

werkt.)

In 2013 bereikt men overeenstemming over de oplossingsrichting, de weder-
zijdse verplichtingen en de financiën. Een jaar later wordt de overeenkomst 
Boezembeheer Sluizencomplex Halfweg getekend.

Thans werkt Rijnland aan een plan om de doorstroomcapaciteit te vergroten. 
De inpassing daarvan zal gebeuren met oog voor de historische context en is 
een afweging van veiligheid, historie en kosten.

In dit kader wordt eind 2017 archeologisch onderzoek verricht en nagegaan 
of er zich nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Ook on-
derzoekt men in hoeverre bomen en struiken door de jaren heen hebben 
bijgedragen aan het verval van het sluizencomplex. Rijnland denkt in 2020 
met de uitvoering van het project te kunnen beginnen, maar niet eerder dan 
Rijkswaterstaat de verkeersbruggen in de A200 aan de zuidkant van het slui-
zencomplex heeft vernieuwd. Het is dus nog even wachten voordat Rijnland 
daadwerkelijk aan de slag kan.
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Halfweg en omgeving. Op de schets zijn te 

zien: het Noordzeekanaal, Zijkanaal F (2) en 

de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 

Daarnaast twee versies van het Kanaal om de 

West 1, 4), het Basiskanaal (3) en de Westrand-

weg (W). Parallel aan de Westrandweg een 

vroeger plan voor een goederenspoorlijn (R) 

tussen Schiphol en Westpoort. (Bron: Basis-

kaart Amsterdam, door Co Hoogendijk be-

werkt fragment.)

En hier eindigt mijn verhaal. Wat de toekomst voor het gebied in petto heeft 
is moeilijk te voorspellen. Terugkijkend kunnen wij echter vaststellen dat er 
sinds 1928 veel is gebeurd, maar niet zo heel veel is veranderd. De binnenvaart 
en de pleziervaart (waaronder de befaamde Staande Mastroute) maken nog 
steeds volop gebruik van de Kostverlorenvaart. Grootschalige transporten 
die alleen over het water kunnen worden vervoerd, zijn telkens opnieuw een 
attractie voor de bewoners en toevallige passanten. Wie heeft er nu ooit een 
gedemonteerde Boeing 747 door het water zien varen? Het verschil zit hem 
vooral in het aantal bruggen en de bruggen die verbreed of vernieuwd zijn. 
Ook het decor veranderde; molens, fabrieken, werkplaatsen en scheepshel-
lingen zijn vervangen door woningen, op één molen na. Vervangen zijn ook 
de brugwachters. Hun werk is overgenomen door camera’s. Zelfs de huisjes 
van waaruit zij hun brug bedienden, kregen een andere bestemming. Niet 
veranderd is de situatie dat het scheepvaartverkeer het wegverkeer hindert 
en andersom. Dat was in 1928 zo en dat is het nu nog. Oponthoud en irritatie 
lijken bij de grote stad te horen.




