
Overzicht projecten en voorstellen van Johannis de Rijke 

Johannis de Rijke begon in Nederland als opzichter bij de bouw van de Oranjesluizen bij 

Schellingwoude. Vervolgens ging hij naar Japan. Hij eindigde zijn carrière in China. Hij verrichtte niet 

alleen uitvoerende werkzaamheden, maar maakte alleen of samen met George Escher ook diverse 

plannen en voorstellen voor waterbouwkundige werken.  

Overzicht van de projecten waarbij De Rijke betrokken was:  

1865-1873 - Opzichter bij bouw van Oranjesluizen bij Schellingwoude (Amsterdam).  

1873 - Vertrek naar Japan.  

1873 - In kaart brengen van Yodogawa rivier en verbeteren van vaargeul voor de scheepvaart. 

1875 - Rapport (samen met George Escher) over opruiming van zandbanken in Whangpoo rivier in 

Shanghai (China).  

1879 - Uitvoering van havenplan (ontworpen door Escher) voor Mikuni. 

1881 - Ontwerp van aanlegsteiger voor grote stoomschepen in Kobe.  

1884 - Plannen voor verbetering van de rivieren Oigawa en Tenriogawa in de provincie Mitsuokaken.  

1884 - Rapport over tunnelkanaal van Biwa-meer naar Kyoto. 

1884 - Plan voor verbetering van de rivier de Tonegawa.  

1884 - Plan voor dwarskanaal van Tonegawa naar Yedogawa rivier.  

1884 - Rapport over de rivier Yoshinogawa met als doel een beter transport van steenkolen. 

1884 - Ontwerp haven van Osaka.  

1884 - Verbeteren van afwatering in het landschap van Mino.  

1886 - Nader rapport over haven van Nugata, waarvoor Escher al eerder een plan maakte.  

1887 - Plan ter voorkoming van schade door overstroming van de Yodogawa rivier middels rapport 

over aanleg hogedrukwaterleiding voor Osaka.  

1888 - Schetsplan voor haven in Tokio.  

1889 - Ontwerp van haven van Yokohama.  

1890 - Rapport ter voorkoming van verwoesting door watervloeden in provincies Kiotofu en Osakafu.  

1890 - Rapport over rivieren en wegen in Naganoken.  

1890 - Rapport over onderhoud en slijtage van wegen.  

1891 - Rapport over de Tamagawa rivier in Kanagawaken.  



1891 - Uitgebreid rapport over rivieren in landschappen Echizen en Kaga.  

1893 - Rapport over haven in de Sendaibaai.  

1893 - Rapport over waterspiegel en oevers van Inawadsumeer in Fukushima.  

1896 - Rapport over meer uitgebreid ontwerp van haven van Osaka. 

1897 - Rapport over Urado-haven in Tosa.  

1897 - Voorstellen tot aanpassingen in Whangpoo rivier bij Shanghai. 

In 1903 verliet De Rijke Japan en ging hij terug naar Nederland. In 1906 reisde hij naar Shanghai in 

China voor zijn laatste grote project  

1906-1910 - Uitvoeren van Whangpoo project. 


