
Naspeuringen van Paul Theelen: Vaartregeling van vletten

Vaartregeling van de vletten 
tusschen de bestaande fabriek en het terrein Sevenum

Op nevenstaande schets is grafisch daargesteld eene vaartregeling van vletten 
tusschen de bestaande fabriek en het terrein Sevenum, gedurende eenen werkdag van 12 
uren, met schafttijden achtervolgend van ½, 1/1 en ½ zooals die gebruikelijk zijn.
Er is aangenomen dat er 3 schuttingen plaats hebben de eerste des morgens om 6 uur; 
te dien einde zijn den vorigen avond de ledige en de geladen vletten bij de sluis 
gebracht en aldaar vastgemeerd. 
De schets doet zien dat er geen kruissingen plaats hebben, dat de schafttijden 
behoorlijk kunnen gehouden worden.
Bij de sluis zal natuurlijk eene wijkplaats aanwezig moeten zijn.
Er zullen echter zooals trouwens ook de Directie had daargesteld, dat meer dan 6 
vletten aangeschaft moeten worden; het laden van de ledige vletten vordert minstens 
een 4 tal uren, zoodat er op het terrein Sevenum een 2 tal vletten meer aanwezig 
moeten zijn hetgeen te meer noodig is, wanneer men de laders op Sevenum om 6 uur s 
morgens wil laten beginnen.
Het lossen van de vletten aan de fabriek kan in ruim een uur plaats vinden.
Culemborg 17/1/92
Cremers

Toelichting door de auteur:
Blijkbaar waren er problemen met de duur van het laden en lossen en het handhaven van
de schafttijden. 
Dit schema moet het laden en lossen stroomlijnen en tussen de schafttijden moesten 
alle werkzaamheden zoveel mogelijk afgehandeld zijn.
Eén [Canter Cremers] van de commissarissen stelt een schema (op papier) op dat 
efficiënter werken mogelijk moet maken.
Het laadterrein Sevenum ligt 1800 m van de fabriek; op 300 m van de fabriek is een 
sluis, en het schutten van de vletten duurt ongeveer een kwartier. Het laden neemt 
ruim 4 uur in beslag, het lossen bij de fabriek ruim 1 uur.

‘s Avonds wordt een geladen vlet bij de sluis klaargelegd en tevens een lege; 
wellicht aan beide zijden van de sluis. Als de arbeiders om 6 uur ‘s morgens 
arriveren wordt een kwartier later de geladen vlet naar de fabriek gesleept, waar die
om 6.30 uur aankomt. De lege vlet komt pas om 7.30 uur bij het laadterrein Sevenum 
aan. Blijkbaar duurt het vervoer van 1500 m ongeveer 75 minuten.
De bij de fabriek ontladen vlet kan weer om 10.00 uur vertrekken, zodat die om 11.45 
uur bij het laadterrein aankomt, ruim tussen de schafttijden van 9.00 en 12.00 uur.
Een nieuw geladen vlet kan direct na schafttijd om 9.00 uur weer naar de fabriek 
vertrekken, waar die om 10.45 uur aankomt. Deze geladen vlet is klaarblijkelijk 
tussen 6.00 en 9.00 uur geladen en tevens voor een deel op de vorige dag.
De lege vlet van 7.30 uur is intussen geladen en vertrekt om 14.00 uur naar de 
fabriek, waar die om 15.45 uur aankomt, net een kwartier vóór de schafttijd.
De lege vlet die om 15.00 uur teruggesleept wordt moet wél een half uur wachten voor 
het schaften van 16.00 tot 16.30 uur. Als die om 17.15 uur bij het laadterrein 
aankomt kan die gevuld worden voor de volgende dag.
De om 11.45 uur aangekomen lege vlet is om 18.45 uur vol geladen en wordt naar de 
sluis gesleept, waar die om 20.00 uur aankomt. Daar ligt ook de geleegde vlet die om 
15.45 uur bij de fabriek was aangekomen en geleegd.

Zie verder het originele schema hieronder achteraan.

Als bijlage is toegevoegd een schematische voorstelling van het hoofdzomerkanaal 
zijkanalen. Wat het precies te maken heeft met de vaartregeling is onduidelijk.

Als reactie hierop zegt de in 1935 geboren S. Kluytmans dat hij volstrekt niet 
begrijpt waar deze sluis precies gelegen zou hebben.
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