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De duiker onder de Zuid-Willemsvaart;
hoe het historisch sifon als relict toch nog kon worden behouden.
door Henk van Gestel
egin 2006 gaf de gemeente SintMichielsgestel aan de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) opdracht om
een landschapsplan voor het gebied
Dooibroek / Keerdijk op te stellen. Het plan
was ingegeven om een ecologische verbindingszône tussen het landgoed Haanwijk in
Sint-Michielsgestel en de Wamberg in
Berlicum te realiseren. Tot het gebied behoort
ook het Oude Aa-dal, gelegen op de grens van
de voormalige gemeenten Berlicum en Den
Dungen aan de zuid-westkant van de ZuidWillemsvaart. In dat kader heeft Stichting
Erfgoed Sint-Michielsgestel een rapport opgesteld met als titel "Landschapsvisie Oude Aadal en Ringdijk".1) De opstellers van het rapport eindigen met een tiental aanbevelingen.
Een ervan is om bij de reconstructie van de
Zuid-Willemvaart ter plaatse c.q. het graven
van het nieuwe kanaal het sifon nabij de wiel
het Vossegat met toevoersloot als ensemble in
stand te houden.
De auteur van dit artikel heeft zich namens
Stichting Erfgoed met de voortgang van het
project beziggehouden. Dit artikel beoogt verslag te doen van het resultaat.
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Voor de verbreding van de Zuid-Willemsvaart moesten de
bomen die er stonden worden gekapt. De situatie van de
duiker met afvoersloot zag er zo uit. Stichting Erfgoed
wilde dat het als ensemble bleef gehandhaafd.

De Zuid-Willemsvaart
Bij het graven van de Zuid-Willemsvaart tussen 1822 en 1826 werd een deel van de rivier
de Aa nabij Den Dungen afgesneden. Aan de
zuid-westkant aan de Dungense kant van het
kanaal kwam een riviertak te liggen die in de
volksmond bekend zou worden als Oude- of
Dode Aa.2) Enerzijds liep het water, komende
vanuit de richting Schijndel, via een bermsloot langs het kanaal, anderzijds stroomde
water uit het Dungens Woud door de Kwalbeek nabij het gehucht de Hoek de Oude Aa
in. Het water liep daarna via een bermsloot
tot nabij de wiel het Vossegat door een grondduiker onder de Zuid-Willemsvaart door om
naar de nadere kant van het kanaal te stromen.

Via een bermsloot en de kwalbeek stroomde het water
de Oude Aa in om vervolgens door de houten grondduiker nabij het Vossegat en een verbindingssloot
naar de Aa te worden afgevoerd.

Het water stroomde vervolgens
nabij het gehucht de Nijvelaar
door een verbindingssloot om
verderop uit te monden in de
oorspronkelijke loop van de
rivier de Aa. De doorvoer-capaciteit van de houten duiker
bleek vaak te klein, met als
gevolg dat men in de achterliggende landerijen van Berlicum,
Den Dungen en Schijndel veelvuldig wateroverlast had. De
waterproblematiek werd pas
omstreeks 1985 opgelost, nadat
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in het kader van Ruilverkaveling SintOedenrode het water afkomstig uit Schijndel
nabij de voormalige Sluis 2 in Middelrode
rechtstreeks op de Zuid-Willemsvaart werd
geloosd.
N.B.: Tot 1985 werd die mogelijkheid door
waterstaat nog niet toegestaan.

De ijzeren variant; het sifon
In 1922 werd de houten duiker vervangen
door een ijzeren variant; een zogenaamd
sifon. Een sifon is een gebogen tunnel onder
water. Dankzij de sifon kan de ene waterweg
de andere kruisen. Vergelijk het met een
sifon onder de wasbak, die ook gebogen is.

Vanaf 1985 komt het water uit Schijndel nabij de voormalige Sluis 2 in Middelrode rechtstreeks de ZuidWillemsvaart in. Links de instroomzijde onder de rijweg langs het kanaal. Rechts de uitstroom naar het kanaal.
Op de achtergrond ziet men het zanddepôt in verband met de werkzaamheden.

Mede door de eeuwenlange waterproblemen
na het graven van het kanaal is de duiker c.q.
sifon van grote betekenis voor de boeren in
deze regio geweest en daarom ook van historisch belang. Vandaar dat Stichting Erfgoed
Sint-Michielsgestel in verband met de reconstructie-werkzaamheden van de ZuidWillemsvaart c.q. de aanleg van het nieuwe
kanaal uitdrukkelijk voor behoud van dit
stukje cultuur-historisch erfgoed heeft
gepleit.
Eikenhouten duiker
In 1822 werd - tegelijkertijd met het graven
van de Zuid-Willemsvaart - nabij de wiel
het Vossegat een duiker aangelegd. Bijlage
4) Op dat punt kruiste het water afkomstig
van de Oude Aa via een bermsloot het
kanaal. Het water stroomde op een natuurlijke manier door een eikenhout grondduiker
die "vijftig duimen" (circa 1.25 meter) onder
de bodem van het kanaal lag. De duiker had
twee openingen (van elk een "el" - 69 centimeter - doorsnede) en twee schuiven zodat
de waterdoorvoer handmatig kon worden
geregeld. De houten duiker heeft maar liefst
honderd jaar dienst gedaan. Zijn vervanger
werd pas in 1922 aangelegd.

Vroeger kruiste de Dungense Loop, zoals de
bewuste waterweg in de loop van de tijd
genoemd werd, op deze plek de ZuidWillemsvaart via een grondduiker, de voorloper van het sifon. De grondduiker was
recht van vorm, had kleinere afmetingen

Het ontwerp van de eikenhouten duiker uit 1822.
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Omstreeks 2010 viel
het besluit om dat plan
uit te voeren. Het
nieuwe kanaal zou
vernoemd worden naar
onze nieuwe koningin
Maxima; het
Maximakanaal.

Het ontwerp van ijzeren sifon uit 1922.

als zijn opvolger en kon daardoor minder
water doorlaten dan de sifon dat in 1922 is
aangelegd. De ijzeren duiker kwam ongeveer
vijftig meter links van zijn houten voorganger te liggen. Met de komst van de nieuwe
duiker werd de houten constructie van de
duiker verwijderd.
Dat dit toch nog lange termijngevolgen kon
hebben bleek in 2007. Er ontstonden gaten
op de plek waar ooit de houten duiker had
gelegen. Als oplossing heeft Rijkswaterstaat
zogenaamde Dämmer - een cementgebonden
vulmiddel - aangebracht om de bodem te
herstellen. De houten duiker uit 1822 en de
ijzeren opvolger uit 1922 zijn voor de waterhuishouding in Berlicum, Den Dungen en
Schijndel van "levensbelang" is geweest.
Verbreding c.q. aanleg nieuw kanaal
De plannen van de landelijke overheid om
de scheepvaart over de Zuid-Willemsvaart de
drukke binnenstad van Den Bosch te laten
mijden zijn al tientallen jaren oud. Verder
was het steeds meer de wens van veel schippers om het kanaal toegankelijk te maken
voor grotere schepen in verband met het
groeiende containervervoer. Om dat mogelijk
te maken was het noodzakelijk om het
kanaal vanaf Veghel tot Den Dungen te verbreden en om vanaf nabij de Nijvelaar in
Den Dungen een nieuw kanaal aan te leggen
dat bij Empel aansluiting kreeg op de Maas.

Omgevingsvergunning
Om de plannen te
mogen uitvoeren werd
de wettelijke procedure gestart. In weekblad
De Brug van 11
augustus 2011 was de
kennisgeving van
Rijkswaterstaat
geplaatst. Daarin wordt vermeld dat het
bestaande sifon nabij de wiel het Vossegat
zou komen te vervallen en zou worden vervangen door een modern sifon circa 500
meter verderop richting Veghel voorbij de
woningen Hooidonksedijk 13-15. Uit de
publicatie bleek dat het college van
Burgemeester en Wethouders van SintMichielsgestel overeenkomstig de procedure
artikel 20, lid 4 tracéwet juncto paragraaf 3.4
van de Algemene Wet Bestuursrecht een
omgevingsvergunning had verleend voor het
slopen van het sifon.
De kennisgeving was voor Stichting Erfgoed
reden om bij de desbetreffende ambtenaar
van de gemeente navraag te doen. Uit een
brief van de gemeente Sint-Michielsgestel
d.d. 26 juli 2011 aan WillemsUnie blijkt dat
het college van Burgemeester en Wethouders
op 7 april 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning had ontvangen voor het
geheel slopen van het sifon in de Dungense
loop ten behoeve van de verbreding van de
Zuid-Willemsvaart. 3) Bij voornoemde brief
wordt aan WillemsUnie het besluit bekend
gemaakt, dat als volgt luidt; "Burgemeester
en Wethouders verlenen, gelet op artikel 2.2
lid 1 onder a van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning voor het slopen van het sifon.
Omdat er sprake was van het geheel slopen
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van het sifon was dat voor Stichting Erfgoed
aanleiding om contact op te nemen met
WillemsUnie, de uitvoerder van de werkzaamheden.
Een nieuw sifon
Bij het verbreden en verdiepen van de ZuidWillemsvaart werd in 2014 een nieuw
modern sifon aangelegd circa 500 meter verderop richting Helmond om de waterdoorvoer voortaan vanaf dat punt in de Dungense
loop onder het kanaal door mogelijk te
maken. Waarom voor die plek gekozen is
heeft wellicht te maken met het feit dat men
dan de panden Hooidonksedijk 11 t/m 15
niet hoefde aan te kopen en te slopen.

Moderne nieuwe sifon nabij Hooidonksedijk 11 t/m 15.

Verder zal zeker de ligging van de ringdijk
zo kort langs het kanaal van invloed zijn
geweest. Zoals verderop zal blijken heeft het
besluit voor de waterhouding in het smalle,
maar lage gebied tussen het nieuwe sifon tot
voorbij de voormalige vuilstort ernstige consequenties gaan hebben. Het nieuwe sifon
bestaat uit twee betonnen buizen van circa
96 meter lang. Men heeft voor beton gekozen omdat beton zeer slijtvast materiaal is en
daardoor een lange levensduur heeft.
Daarnaast is het relatief gemakkelijk om

Aan de instroomzijde van het nieuwe sifon is een
krooshek en automatische reiniger geplaatst. Links de
panden Hooidonksedijk 11 t/m/ 15.

beton onder water aan te leggen. Door onder
de kanaalbodem te boren konden de betonnen buizen stukje bij beetje aan elkaar worden gelegd. Het water werd in de nieuwe
sifon afgevoerd door het plaatsen van een
gemaal aan de andere kant van het kanaal.
Het wordt vandaar de rivier de Aa ingepompt.
Aan de instroomzijde van het nieuwe sifon is
een krooshek met automatische reiniger
waardoor de instroomopening doorgaans vrij
blijft van verontreiniging. Bijlage 7)
Hierna werd de duiker van 1922 overbodig.
Omdat de Zuid-Willemsvaart door de groter
schepen een stuk dieper moest worden dan
voorheen, heeft Rijkswaterstaat de ijzeren
duiker uit 1922 in het kanaal moeten verwijderen. De duiker zou anders boven de bodem
uitkomen en de scheepvaart ernstig kunnen
belemmeren. Rijkswaterstaat had desalniettemin oog voor waterstaatkundig erfgoed. Het
instroompunt van de ijzeren duiker uit 1922
is wellicht door bemoeienis van Stichting
Erfgoed uiteindelijk gelukkig in tact gelaten.
Contacten Erfgoed met WillemsUnie
Zoals reeds vermeld was er in de oorspronkelijk aanvraag sprake van het geheel slopen
van het sifon nabij het Vossegat. Dat was
voor Stichting Erfgoed reden om in september 2011 contact op te nemen met de instantie, die namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden zou gaan uitvoeren; De
WillemsUnie. Uit de reactie bleek, dat het
contract tussen Rijkswaterstaat en
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Nieuwe sitiatietekening met het te behouden voormalige sifon en nieuwe paralelweg.

WillemsUnie er in voorzag dat een deel van
het sifon diende te worden gesloopt. Een
ander deel diende te worden behouden. Voor
dit artikel is de vermelding van belang dat
"De westelijke frontmuur met schuiven om
cultuurhistorische redenen diende te worden
behouden." (dat was de kant van de
Hooidonksedijk)
Ons verzoek was om de frontmuur met aanvoersloot als ensemble in stand te houden.
Vervolgens wilde wij weten hoe men een en
ander zou willen realiseren. Het antwoord
was dat dat plan nog moest worden uitgewerkt. De benodigde werktekening liet vanwege dringende andere werkzaamheden nog
een lange tijd op zich wachten. Het ontwerp
kwam in maart 2013 gereed en werd aan
Stichting Erfgoed ter beschikking gesteld.

Het sifon voor het begin van de werkzaamheden.

Het ontwerp van de nieuwe situatie rondom het te behouden sifon.
De duiker moest in verband met de diepgang
voor de scheepvaart worden gesloopt waardoor alleen een deel van de stroomingang
aan de westzijde behouden kon blijven. In
verband met de keuze om een nieuwe, verlaagde paralelweg aan te leggen en de
geringe ruimte die men ter beschikking had,
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heeft men jammer genoeg geen aansluiting
op de afvoersloot gemaakt.

Deze foto laat zien dat de damwandplaten reeds aan
weerszijden tot aan het sifon waren geplaatst. Om de
damwand langs het kanaal sluitend te maken moest er
eerst een deel van het frontstuk worden "afgezaagd".

Het relict van het sifon. Gedurende het afgelopen jaar
heeft er voortdurend water voor de instroomopening
gestaan. Wellicht ontstaat dat door de hoge waterstand
in het kanaal in verband met het kwelwater.

De bermsloot langs het kanaal vanaf het nieuwe sifon
circa 500 meter verderop is een dood stuk loop
geworden. Het gevolg is dat het vele regenwater uit
dat gebied weggepompt moet worden. Dat gebeurt
waarschijnlijk, totdat er een definitieve oplossing
voor dat probleem is, door middel van een dieselpomp die het water bij tijd en wijlen via een slang uit
het gebied via een pijpconstructie de ZuidWillemvaart wordt ingepompt.

Op de volgende foto het eindresultaat.
De verdiept aangelegde paralelweg loopt
met een flauwe boog om het relict van het
sifon. In verband met de veiligheid moest
een houten hek worden geplaatst wat het
aanzicht vanaf de paralelweg c.q.
Hooidonksedijk jammer genoeg ernstig
belemmerd. Op de achtergrond de afbuiging van het Maximakanaal. Daarboven
het viaduct van de N279, die de verbinding van Den Bosch richting Veghel en
Helmond mogelijk maakt. Links van het
Maximakanaal de oorspronkelijke loop
van de Zuid-Willemsvaart richting
Dungense brug.
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Tot slot
De wens van Stichting Erfgoed om het sifon
met afvoersloot als ensemble te behouden is
door Rijkswaterstaat uiteindelijk maar deels
gehonoreerd. Zowel vanaf het fietspad over
de Hooidonksedijk als vanaf de verlaagde
paralelweg langs de Zuid-Willemsvaart is het
relict redelijk goed te zien. Jammer is dat uit
veiligheidsoverwegingen een hek om het
voormalige sifon moest worden geplaatst.
Stichting Erfgoed is, gezien de mogelijkheden die er waren, niet ontevreden met het
resultaat. Zij is ingenomen met het feit dat
Rijkswaterstaat nabij het relict een goed
gedocumenteerd informatiebord heeft laten
plaatsen. Van alle ons beschikbare informatie
is in dit artikel dankbaar gebruik gemaakt.
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