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I ZUIDCRZEEWERKEN. i|

- ^ f ,./1924j VERGELUKING DEE KOSTEN VAN VERKAVBLING BU POLDERS
VAN ONGELUEB GROOTTE.

Ten einde te onderzoeken, in hoe verre de grootte van de Zuiderzeepolders invloed uitoefent op het
totaalcijfer der binnen de bedijkingen nit te voeren
werken, werd volgens het systeem van verkaveling dat
in de Conmissie nLovink*' als het meest gewenschte
voor de Zuiderzeepolders is aangegeven, een voorloopig plan van verkaveling uitgewerkt voor den Wieringermeerpolder, zoowel als voor den grooten Zuidelijken
polder (met inbegrip van de Polder in het Hoornsche
Hop). Van beide plannen werd volgens de thans als
meest waarschijnlijk voor de uitvoering te achten prijzer(verhoogd met 20^ voor algemeene fcosten, risico, on—
voorzien, aannemerswinst, enz.) een begrooting opgemaakt. De totaalcijfers der beide begrootingen worden
hieronder weergegeven:
Wi eringer me erp ol¬ Groote Zuidelijke Polder
(met H.Hop polder)
der
190.845 H.A.
19.646 H.A.

Omschrijving

Totaal bearerpgr p
(met inbegrip,
20/.)
!
-^I
/ 2.880.00a|/ 147

_x

M fo

1

Hoofdwaterleidingen tevens scheepvaartkanalen
Hoofdtoehten
Weg- en kavelslooten

1.450.000.4
l.SlO.OOO.j

74
92

Wegen

3.100.000.1

158

I
I

Brnggen (behalve die
over de sluizen)

550.ooa|

,1
I.7OO.OOO4-

Sluizen

pgy

/ 26.700.000.4/ 177.11.750.000.1
78.12.250.000.}-

81.-

28.350.000 .r
)

188.-

I

2.700.000.1I
7.750.000.1
_u.
I
I

18.-^
86.

/ 11.290.000}-/ 575

Te samen

Totaal bedra^
*(met inbegrip
20/.)
i
j

18.51.-

/ 89.500.000.4/ 593.
===}====
I
I
I
I

Nog werden begroot

2

Kosten der bemalingswerk-j
tuigen

8

Kosten van droogmalen

/

„

2.550.0(X).|-/ 129. -I / 18.400.000.4/ 122.-

960.000.1,,

49. 4 „

6.900.000.4 „

46V-

De tyd van droogmalen is hierbij voor elken pol-

2-

-

aer op omstreeks 10 moanaen to stollen.
voor aa kosten van arooghouaen aloBt by elk aor
poiaers te woraen gorekena op een bearag von / 22.
per jaar en p©i’ H.A*
Ter naaere toollchtlng volgen bier nog eenige
opgaven oiatront ae boide ontwarpen:
Wieringormeerpol.| Groote
19!646 H.A.

Totaal
Berekena kubiek van bet
(netto) te verrichten
grondverzet;

15.450.000 M

Oppervlakte aer water-

berging op 0.40 M. + r.r.

2660 W.P.K.

Sterkte der bemaling
Totale lengte hoofdverkeersweg
„
hoofdweg
*4:

354 H.A.

I

Per H.A|

150^845_H^A^_
iPer H.A.

Totaal

735 M . 125.2O0DOOJ
3470 H.A.

I8O

1,40 M.

297.7 K.M.

56.2

n

1.84 II

573.8

H

«

8.00

840.1

H

gewone weg

157.-

„

alle wegen

220.7 K.M.

250

(J-)
44
55
0.127
W.P.I
0.135^* 19.160 w.p.i

27.5 K.M.

„

850 u^.

..

11.24 M. 1711.6 K.M.

By' naaero beeohoawlng der gevonden resultaten
nag allereerot op bet betrekkelyk zeer gerlng versobil woraen gewezen dat tussohen ae per H.A.
Steaen kosten voor de beide onderzoohte gevallen bestaat. Bit versohll bedraagt sleohts / 18.- of ongeveer

ten nadeele van den grooteten polder. Hlerbij

moet bog in aanmerking worden genomen, dat de grootste poiaer ten gevolge van de ruimere afvoerkanelen
eene grootere waterberglng verkrygt, waardoor hiervoor
met een lets minder sterke bemalingsinriehting kan
worden volstaan. Be kosten van stlohting der gemalen
an van droogmalen worden hierdoor voor den grootsten
polder gunstiger en wel tot een bedrag van j 10.per H.A, Het versohll tussohen de beide ontwerpen
j
P - per
ner n.ii.
H.A. of ruim Vfo terugge
OTordt hierdoor
tot J/■ 8.bracht, een verschilj

dat bij de globalitelt^^d^

deze ontwerpem niet te vermyden is, bykans verwaar
loosd inag worden.
Komen dns in elndretTiltaat de belde ortwerpan
elkander zeer mklj, zoo treden in da oPdardaalan wal
versohillen op die doan uitkomen, dat by een polder
van 150.000 H.A, da omstandigheden, waaronder de
varkavellng plaats haeft belangrijk afwijkan van die
bij een polder van 20.000 H.A. Beze ometandigbeden
blijken in bet 4ene geval tot een meer in bet andere
geval tot een minder koetbaren aanleg van een grooteren polder te leiden, waardoor bet eindresultaat
voor beide polders ongeveer gelljk blijft.
Omtrent de versobillen, die bij de in de begrooting genoemde onderdeelen optreden kan nog bet
volgende worden opgemerkt:
1. proofdwaterleidingen, tevens sebeepvaartkanalen^
Zooals voor de hand ligt eischt een grootere
polder voor de af te voeren waterhoeveelheden ten
aeele kanalen van veel grooter doorsnede dan een
kleinere polder. Hiernaast moet in een^ooteren
polder met andere echeepvaarteiP«H^^^^hg wor¬
den gehouden dan in een kleiner^^fQ-M^^^^V®^^^
in aenlegkosten dezer kanalen /
loopt is daardoor geheel verklaard

2

*

Wonfdtochten.,
Ben verschil van / 4.- per H.A. ten gunste van

den kleinsten polder spruit voort uit de omstandigheid, dat aan de grens der polderafdeelingen de
hoofdtochten meermalen achterwege kunnen blijven,
wat bij kleinere polderaf deelingen over een hooger
percentage van het oppervlak plaats vindt dan bij
grootere.
•

Wee- en kavelslooten.,.
Sen vrij belangrijk verschil van / 11.- pe^ H.A.
ten gunste van den grootsten polder kan ten deele

-4geen hoofdtoohten aanwezlg zijn, kavelslooten hier-

Toor in de plaatE treden, anderdeels volgt dit verEOhll uit de traoeering der hoofdwegen die in den
kleinen polder in mindere nBte langs tonalen loopen,
(«aardoor sleohts aan een zijde een wegsloot voorkomt), dan bij den grooteren.
4. Wegen.
Het versohil in den aard der negen voor de beid.
gevallen blijkt het best uit de

t«eede

tabellen, waarin de lengte

der hiervoor
hoofdverkoers-

weg, hoofdaeg en geoone weg voor elk der ontwerpen
oerd opgegeven. Terwijl de lengte der gezamenlljke
mgen per H.A. voor de beide gevallen dezelfde is,
±x bevat de grootste polder in verhoudlng een aaneleniyk meerdere lengte hoofdverkeersweg en hooMsc
vartreettiWfagxaB hoofdweg en in samenhang daarmede een
geringer lengte gewone weg. Bit versohil spruit
voorfult.den aard van het verkeersvraogstuk in de
beide gevallen. Kan bij den kleineren polder In hoofdzaak volstaan worden met hoofdverblndingen tussohen
den polder en de omringende streak, zoo heeft de
grootere polder hlernevens een eigen verkeersnet
noodig. Hierbij komt, dat in den grooteren polder
een aantal breede kanalen voorkomen, nelke sleohts
op enkele punten door beweegbare bruggen worden
overbrugd. Zulke kanalen vereischen op beide oevers
een hoofdweg om het langs de kanalen te loiden ver
kear op te neraen. In den kleineren polder worden de
hoofdkanalen by het ontmoeten van elken gewonen weg
door een vasten brug overbrugd zoodat hoofdwegen
hler sleohts aan (Sin zyde der hoofdkanalen behoeven
voor te komen. Van deze onatandigheden is een ver¬
sohil van / JO.- per H.A, ten nadeele van den grooten polder bet gevolg.

Bruggen.
Terwijl deze post sen betrekkelijk gering bedrag
vertegepwoordigt en voor beide polders gelijk is, treaen bij bet ontwerp dor bruggen tooh vrij groote versohillen aop den dag. De groote polder bevst sen aantal zeer breeds kanalen, oleohts op enkele pnnten
door een beweegbare brag overbrugd. In daikleiii-.en
polder

over de hoofdkanalen op vrijwel regelma-

tlge afstanden van tweemaal de kaveldlepte vaste brug
gen voor. Bat de totaalkosten In de beide gevallen
olkaar sleohta weinlg ontloopen is een geheel toeval-

lige omstandigVieid.

Bene overeenkomstige omstandigbeid ale bij de
bruggen komt bU de slu‘l?Wechtor met geheel verschlllend gevolg. In don grooten polder treft men een in
verhouding gering aantal sluizen aan in vergeiyking
mat dmklelnen polder, n.l. respootievemk 20 en 8.
D,e sluizen van den grooten polder zijn echter voor een
belangryk deel van geheel andere en grootere afmetingeo, dan die van den kleinen. Deze beide in tegenge.

stelden zln op het bagrootlngscyfer van invloed zijnde
omstandigheden oompenseeren elkaar in ait geval nlet,
dooh geven een versohil ten gunste van den grooten
polder, dat

f

35.-

po^ H.A, bedraagt.

2. en 8. Bernaling.i_
Omtrent de In verhouding lets grootere waterberging van den grooten polder, welke een gerlngere bemalingsoapaeiteit mogeiyk maakt werd hierboven reeds

oene opmenking getaaakt.
Bv; sSHSTAAHSEZi;ro-IKa!!Nn50R BU DE ZUIDBHZEEIEEKEH,

Den Haag, 2 Mei 1924.

