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VOORWOORD.
,,Ik besluit met den wejisch, dat deze
herdcnking het hesef van ons aller saamhoorigheid niogc verlevendigen cn dat wij
ons bewust mogen sijn een te zijn in wtllen,
strevcn en offervaardigheid waar het geldt
dc hoogste belangen van Volk en Rijk”.
H.M. de Koningin in de radio-rede tot Haar Volk bij
het 40-jarig Regeeringsjubileum.

Dit, ons tiende album, verschijnt op een tijdstip, dat de oorlog opnieuvv (jver ons weielddeel is uitg'ebroken en de hel van verderf en vernietig'ing" in al haar afschuwelijkheid aan de fronten
kan losbarsten.
Ook ons Volk ondervindt daarvan uiteraard den terugslag: afgezien van de mateneele int¬
rusting van leger en vloot vordert de bescherming van onze onwrikbare neutraliteit geweldige bedragen en zwaar zullen de offers drukken, die ons hand voor behoud van zijn zelfstandigheid nu
eenmaal m o e t opbrengen.
Maar temidden van de onrust om ons been, gaan wij voort met het groote, nationale werk,
waartoe in iQiS, onmiddelliik na het einde van den grooten wereldbrand werd besloten:
de d r o o g m a k i n g van de Zuiderzee, een v r e d e s w e r k bij uitnemendheid, dat 66k groote
financieele offers vraagt en nog vragen zal, zeker wanneer tegemoet wordt gekomen aan den
wensch tot snellerc uitvoering en het spoedig ter hand nemen van de zuidelijke inpoldermgen.
Moge ons A'olk zich daarbij niet alleen voor oogen stellen, hetgeen is gebeiteld op het monu¬
ment op den afsluitdijk: ,,Ken \ oik, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst”, maar evenzeer het hierboven weergeg'even woord van onze geeerbiedigde Landsvrouwe.

DK UITGliEFSTHR.
November 1939.
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De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee
BOUW VAN DEN MEERDIJK.
Naast de nieerdijkwerken, waarin in album IX bereids aandacht werd geschonken, werd het maken van een
I km lang gedeelte van den meerdijk, aansluitende tegen
den zuideliiken leidam van het Zwolsche Diep, den 20
Juli 1938 volgens bestek no. 290 ZW aanbesteed en voor
een bedrag van f 239.000,— gegund aan de aannemerscombinatie Plas en \Mers & Pranger en Roele, te Edam.
Het dwarsprofiel is, evenals dat voor het noordelijk
deel van den meerdijk tusschen het Zwolsche Diep en het
aansluitingspunt aan Overijssel bij Kadoelen volgens be¬
stek no. 270 ZW, zoodanig gekozen, dat het tevens dienst
doet als grondberging van de specie, welke vrijkomt l)ij
het baggeren van geulen ten behoeve van de schcepvaart
van en naar het Zwolsche Diep.
Piet stormachtige w.eer in Octoljer 1938 vertraagde
de werkzaamheden aan den meerdijk, zoodat ook als gevolg van het jaargetijde de uitbouw van het dijkslichaam
slechts matig voortgang kon hebben. Het werk beperkte
zich voornamelijk tot het afwerken in het najaar van
1938 van de reeds boven water gebrachte gedeelten, terwijl de strenge vorst de werken eind 1938 volledig
stopzette.
De stand aan de verschillende werken was toen als
volgt:

Te maken
dijks.engte

Bestek No. 268 ZW
Perceel I
....

10.000

9.300
„
IV
Bestek No.
„
„
„
„

... .
270 ZW
290 ZW
284 ZW

6.200
6.000
1.000
1.000

33.500

Lengte dijks¬
lichaam
boven water
gebracht

8.860
3.220
4.520
6.000
1.000

Lengte te
maken
grondverbetering

Lengte
gereed
zijnde
grondverbetering

490
5.470
5.500

490
5.470*
5.500

3.932

3.932

15.392

15.392

970

24.570

Met mederekening van de eerder reeds voltooide ge¬
deelten met fundeeringsputten bij Eemmer en Urk waren
dus 26.5 km waterkeering, of omstreeks de helft van de
totaal te maken dijkslengte, geheel of gedeeltelijk voltooid.
De zware zuidelijke storm van 3 en 4 October 1938
bracht daarnaast schade toe aan de bekleeding van het
binnenbeloop van het ± 4 km lange, Oost-West gerichte
deel van den meerdijk bij Iwmmer, welke bekleeding
slechts dienst behoeft te doen zoolang het water in den
polder nog niet is afgepompt en in verliand met het tijdeliik karakter uit economische overwegingen zoo licht
mogelijk was geconstrueerd.

Tegen den zwaren stormaanval, die het IJsselmeerwater tot 1.20 m. boven het normale peil had opgestuwd,
was deze bekleeding niet bestand. Herstelwerk was uiteraard noodig, waarbij de steenglooiing vervangen werd
door zwaar rijsbeslag.
Daarnaast ondervond het materiaal van den aannemer
van dit werk belangrijke schade, \vaarl)ij een l)akkenzuiger,
een kraan, eenige roeil)ooten en motorvletten zonken en
verschillende bakken los sloegen en op drift geraakten,
zonder dat dit alles evenwel persoonlijke ongelukken
inedebracht.
Voor het overige deed zich bij alle in uitvoering zijnde
werken slechts grondverlies voor aan de einden van de
nog niet bescherinde gedeelten van keileemdammen en
zandlichamen, dat evenwel in verhouding tot den omvang
der grondwerken zeer gering was. Aan reeds voltooide,
blijvende werken werd g e e n schade toegebracht.
In den loo]) van 1939 konden de stopgezette werken
geleidelijk weer op gang worden gebracht en waren be¬
gin April 1939 in voile uitvoering.
De dijksgedeelten, in uitvoering volgens bestek no. 270
ZW en perceel IV van bestek no. 268 ZW, werden
9 Maart 1939 voor het eerst en resp. op 8 April en 9 Mei
1939 voor de 2e niaal oj^geleverd en goedgekeurd.
Bij onderhandsche overeenkomst no. 664*) verkreeg
de aannemer van Perceel I van bestek no. 268 ZW, ,,Het
Syndicaat Noordoostpolder” opdracht tot het maken van
*) Zie teekening pag 36.

het 4.060 m. lange dijksgedeelte, gelegen tusschen per¬
ceel I en het noordwaarts van Urk aansluitende perceel
II, zulks voor een hedrag van f 1.486.860,—.
Het geheele dijksvak Pemmer—Urk was daarmede
uitgegeven.
Bepaald is o.a., dat een deel van het benoodigde zand
ontleend moet worden aan een 3600 m. lang gedeelte van
het onworpen hoofdkanaal I,emmer—poldercentrum (zie
teekening pag. 36).
Het dwarsprofiel van den dijk bleef ongewijzigd, dat
van het te maken kanaalgedeelte is aangegeven op
teekening (pag. 7), terwijl de l^odembreedte afwisselt
van 16 tot 27 m.
Het Hollandsch Aannemersbedrijf Zanen Verstoep
N.V., verkreeg op grond van een gedane prijsaanbieding
bij onderhandsche overeenkomst no. 686*) opdracht tot
het maken van een 4 km lang gedeelte van den meerdijk,
aansluitend tegen het oostelijk punt van perceel I\’ van
bestek 268 Z\X voor de som van f 1.268.000.—, In dit
werk is mede begrepen het maken van een 3.250 m. lang
gedeelte leidam, parallel loopende met den meerdijk, twee
gronddepots ten behoeve van den toekomstigen verkeersweg nit den polder in de richting Kampen, een loswal en
een deel van de scheepvaartgenl van den nieuwen scheepvaartw'eg naar het Zwarte Water. Het dwarsprofiel van
dit (hiksgedeelte, dat eveneens dienst doet tot berging
van baggerspecie uit de scheepvaartgenl en de afwateringsgeul is aangegeven op teekening (pag. 7).
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Augustus 1939 was de stand aan verschillende werken
(zie teekening- pag. 36) als volgt:

Bestek No. 26S Z.W.
Perceel
I
II
III
IV
Bestek No. 270 Z.W.
Bestek No. 284 Z.W.
Bestek No. 290 Z.W.
Dijkvak
VIII 0.0. No. 6S6/N.O.P.
No. 96
VII 0.0. No. 664/N.O.P.
No. 78
IX 0.0. No. 706/N.O.P.
No. 113

10.000
9.300
6.200
6.000
1.000

9.800
7.000
6.200
6.000
1.000

1.000

1.000

4.0C0

1.800

4.060

2.850

1.000

700

Lengte
grondverb.
gereed

Bestekken

Lengte te
maken
grondverb.

C

Lengte dijk.slichaam
boven water
gebracht

I

-490
5.470
5.580

490
5.470
5.500

3.932

3.932

Bij onderhaudsche overeenkomst no. 706/N.O.P. no.
113 werd aan de finna’s Plas en Wiers en Pranger en
Roele voor een bedrag van £ 269.525,— opgedragen het
maken van i kni dijkslengte, gelegen nagenoeg midden
tusschen het werk van onderhandsche overeenkomst
no. 686 en bestek no. 290 ZW. *) met inbegrip van een
gedeelte van de voorgelegen Scheepvaartgeul van den
toekomstigen vaarweg Zwolsche diep-IJsselmeer en van
*) Zie teekening pag. 36.

een toegangsgeul naar de werkgeul langs het werk van
l)estek no. 290 ZW.
Piet werk heeft eenzelfde profiel als dat, omschreven
in de onderhandsche overeenkomst no. 686.

VOORZIENING IN SCHEEPVAART- EN
AEWATERINGSBELANGEN VAN OVERIJSSEL
EN DRENTHE.
Hen van de onderdeelen van het plan voor den N.O.
polder betreft de voorziening in de afwaterings- en
scheepvaartbelangen van Overijssel en Drenthe. Het gaat
hier om g'ewichtige belangen, want het Zwarte Water
met de daarmede in verbinding staande kanalen als
Dedemsvaart, Meppelerdiep, Hoogeveensche vaart,
Drentsche Hoofdvaart, enz. vormt een zeer belangriik
scheepvaartgebied, waarbij komt, dat een zeer groote
oppervlakte in Overijssel, Drenthe en Duitschland him
overtollige water loozen op het Zwarte W'ater, hetgeen
herhaaldelijk, vooral t.a.v. het IMeppelerdiep, tot moeilijkc
vraagstukken heeft geleid.
Na langdurig overleg met de daarvoor in aanmerkiug
koniende autoriteiten en lichamen is thans het plan opgesteld, aangegeven op teekening pag. 12.
In hoofdzaak kwamen de eischen, die gesteld moesten
worden hierop neer, dat:
a. het Zwarte Water voor de scheepvaart, waaronder
de zeilvaart nog een belangrijke plaats inneemt, goed
bereikbaar diende te blijven, en
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Gezicht van den vuurtoren te Urk op de visschershaven en de werkhaven,
met aansluitende werken (Juli 1939).

Blick vom Urker Leuclitturm auf den Fischereihafen und den Arbeitshafen mit anschliessenden Werken (Juli 1939).

Vue du haul du phare d’Urk sur le port de peche et le port d’execution,
avec les travaux adjacents. (Juillet 1939).

View from the lighthouse of the island of Urk on the fishing harbour and
the basin provided for the works with adjoining works (July 1939).
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f'oio P. Hartog.

Werkzaamheden aan den bouw van het dijksvak Lemmer—Urk, ongeveer
10 km. van Lemmer (October 1938).

Arbeiten am Dammabschnitt Lemmer—Urk ungefahr 10 km. von
Lemmer entfernt — (Oktober 1938).

Execution du tron?on de digue Lemmer—Urk, a environ 10 km. de
Lemmer. (Octobre 1938).

Proceedings of the dyke-section Lemmer—Urk, about 6 miles from
Lemmer (October 1938).
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lx de waterstanden op het Zwarte Water geen verhooging mogen ondergaan, die de afwatering zou kunnen
l)elemmeren.
Het was tevens noodig een oplossing te vinden voor den
afvoer van het water van het \\"aterschap A'ollenhove,
dat door het tusschen Vollenhove en Blokzijl staande gemaal van dit waterschap wordt uitgeslagen, alsook voor
de scheepvaart van deze heide plaatsen.
De gekozen oplossing bestaat in hoofdzaak nit een verlenging van het Zwarte W^ater tot de Ramspol door middel van een langgerekt boezemmcer, waarin kings den
nienwjen polderdijk een breede afwaterings- en scheepvaartgeul zal worden gebag'gerd, vervolgens een scheepvaartgeul langs den polderdijk van de Ramspol af tot
waar in het Ijsselmeer voldoende diepte aanwezig is,
benevens een randkanaal langs de kust van Elokzijl tot
het aansluitingspimt van den dijk aan Overijssel bij
Kadoelen.
Daar tegeliik met de droogmaking van den N.O. pol¬
der het IJssehneerpeil tot den definitieven stand van
0.40 m — NAP (’s zomers 0.20 — NAP) zal worden
verlaagd, wordt hereikt, dat — niettegenstaande de verlenging van het Zwarte Abater — de waterstanden daarop
in normale omstandigheden belangrijk lager zullen zijn
dan zij voorheen waren bij open Zuiderzee, terwijl in de
ongunstigste omstandigheden verhooging niet valt te
vreezen. Kchter kan dit gunstige resultaat alleen worden

hereikt, wanneer op het boezemmeer geen IJsselwater
wordt gebracht, wat afshiiting van het Ganzendiep noodig
maakt, terwijl de IJssel beneden Kampen al het rivierwater moet afvoeren.
Het randkanaal Blokzijl-Kadoelen zal het water van
het hiervoor genoemde gemaal, benevens dat van het
tegenover de Voorst te bonwen poldergemaal der eerste
afdeeling van den N.O. Polder, naar het boezemmeer af¬
voeren, terwijl de scheepvaart van Blokzijl en A ollenhove
met die van den N.O. polder, welke haar weg door de
schutsluis tegenover de A^oorst zal vinden, het randkanaal
en de aansluitende geulen in het boezemmeer kan volgen.
Beide genoemde Overijsselsche plaatsen zidlen bereikbaar
worden voor grootere schepen dan in den N.O. polder zelf
kunnen worden toegelaten, hetgeen wordt aangemerkt als
een polderbelang.
Bii Kadoelen zal het uiteinde van het kanaal worden
voorzien van een keersluis, waardoor dc kanaalkade tot
Blokzid van eenvoudiger samenstelling zal kunnen zijn
dan de overige polderdijken, welke onder alle omstandig¬
heden tegen het Ijsselmeer zullen hebben te keeren.
Stemmen deze voorzieningen in hoofdzaak overeen met
het reeds vroeger medegedeelde plan, de wijze, waarop de
scheepvaart van het Zwarte AWter het Ijsselmeer zal
bereiken, is belangrijk gewijzigd.
Kertijds toch was aangenomen, dat de scheepvaart beoosten de Ramspol de geul in zuidelijke richting verlaten
zou en door een nieuw te graven verbindingskanaal het
Rechterdiep zou bereiken om dan verder het Rechter- en
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het Keteldiep te volgen tot in het Ijsselmeer. De groote
verschillen in regime van Rechterdiep en Zwarte A\diter
zou in het verl)indingskanaal een schutsluis noodig doen
zijn, welke evenwel vaak open zou kunnen staan.
Nadere bestudeering van dit plan in samenwerking met
den Rijkswaterstaatsdienst en het AVaterloopkimdig Laboratorium te Delft, terwijl ook overleg met scheepvaartdeskundigen en belanghebbenden plaats vond, toonde aan,
dat aldus geen oplossing gevonden zou kunnen worden
welke, zonder overmatige kosten, voor den tegcnwoordigen open toegang van het Zwarte Water een eenigszins
gelijkwaardige vervanging bood.
In samenwerking met belang'hebbenden is men thans
gekomen tot het plan, waarbij dc ontworpen geul op
eenigen afstand ten oosten van de Ramspol lets wordt
verruimd en door een scheidingsdam in tweeen gesplitst,
waarvan het noordelijk gedeelte dan voor de scheepvaart
en het zuidelijke alleen voor de afwatering bestemd zal
zijn. De scheepvaartgeul wordt daarbij in westelijke
richting langs den polderdijk verlengd, aan de zuidzijde
door een lagen dam beschermd en eindigt op een punt,
waar in het Ijsselmeer voldoende diepte voor de scheep¬
vaart wordt aangetroffen. Bij den mond zal een kleine
haven aangelegd worden tot het geven van bescherming
aan wachtende vaartuigen; tevens wordt aldus een welkome gelegenheid geboden om den polder met groote
schepen te naderen ongeveer halverwege tusschen de overeenkomstige gelegenheden bij Urk en Vollenhove.
Hoewel de thans gekozen oplossing kostbaarder is dan

de oorspronkelijk voorgestelde, mag worden verwacht,
dat de hoogere kosten economisch verantwoord zijn door
de aan de scheepvaart gespaard gebleven nadeelen.
Ten behoeve van een wegverbinding van den N.O. pol¬
der met Kampen, Zwolle, enz. worden de beide geulen
bij de Ramspol (beweegbaar boven de scheepvaartopening) overbrugd.
Zoowel het oorspronkelijke als het gewijzigde plan
komen hierin overeen, dat het boezemmeer door middel
van een ± 4 km lange, betrekkelijk smalle geul met het
Ijsselmeer bij de Ramspol in verbinding staat. Deze geul
steunt op de volgende overweging.
In sommige omstandigheden treedt in het Ijsselmeer
een zeer sterke en zeer snel opkomende (dynamische) opwaaiing op. De \yaterstand van het vrij groote, door een
smalle opening van het Ijsselmeer gescheiden boezem¬
meer, zou deze rijzing dan slechts in zeer geringe mate
kunnen volgen door het beperkte vermogen van de ope¬
ning en de groote oppervlakte van het boezemmeer. Op
die wijze zou een groot verval ontstaan tusschen de waterstanden binnen en buiten dc opening, wat een zoo groote
stroomsnelheid tot gevolg zou hebben, dat de bodem zou
worden uitgeschuurd en groot gevaar zou ontstaan voor
de wederzijdsche oevers en de overbrugging.
A'erruiming van de opening had moeten leiden tot
practisch niet te verwezenlijken afmetingen, waarbij vanzelf een overbrugging, welke voor de goede ontwikkeling
van den N.O. polder niet kan worden gemist, prijsgegeven
had moeten worden. Op grond van een en ander is het

makeii van een lange verbindingsgeul gekozen, waardoor
het verval over een groote lengte wordt verdeeld en de
stroomsnelheid blijft iMiinen toelaatbare grenzen.

ZUIVELFASRIEK.

a.

AFDAMMING VAN HET GANZENDIEP.
Zooals hiervoor is medegedeeld, zal het Ganzendiep,
en wel l)ij den boveninond, worden afgesloten.
De kruinshoogte van deze op hiernaast staande teekening weergegeven afdainming, bedraagt 3.50 m + NAP,
waarmede zij watervrij zal zijn. De krninsbreedte is l)epaald op 16 m. met het oog op het feit, dat de wegverbinding tusschen Kainpen en den N.O. polder over de
bij de Ramspol te bonwen overbrugging daaroverheen is
gedacht.
De in verband met de scheepvaart l)ij afdamming te
bouwen schutsluis verkrijgt een wijdte van 6 m., een slagdrempeldiepte van 2.50 m. — NAP en een schntlengte
van 32 m. De constrnctie zal bestaan nit twee hoofden
van ongewapend beton met schutkolkwanden en vleugelmuren van verankerde ijzeren damwanden. De hefdeuren
zijn gedacht van staal, terwijl een vaste stalen brug met
een rijvloerl:)reedte van 6 m. en twee verhoogde voet- en
rijwielpaden van 1.50 m. over de kolk zal worden gelegd.
De sluis zal worden gebonwd op den westelijken oever
van het Ganzendiep, zoodat twee toegangskanaaltjes vereischt worden.
De bonw van de sluis (zonder hefdeuren en brug) werd
openbaar aanbesteed volgens bestek no. 292 ZW en aan
de birma G. VAN DIJK & Zoon te Neder-Hardinxveld
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Afdekking van het dijksvak Lemmer—Urk met keiieem.
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Recouvrement en argile a blocaux du trongon de digue Lemmer—Urk
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gegund voor / 52.350,—. \"oorts is volgens bestek no. 300
Z\V (N.O.P. no. 17) aanl)esteed het leveren en monteeren
van de vaste stalen l)rug voor gewoon verkeer, die een
onderdeel zal vonnen van de verbinding van Kampen
via de Ramspol met den N.O. polder, alsmede van de beide
stalen hefdeuren met hefportalen, contra-gewichten, enz.
Hiervoor werd opdracht verleend aan de N.V. C.
SAA"ARTTOUW’s Constructiewerkplaatsen te Schiedam.
De hefdeuren zullen met de hand worden bewogen.
Rekening wordt echter gehouden met de mogelijkhcid om
later electrische beweegkracht te kunnen toepassen. Daar
door de aanwezigheid van een vaste brug de doorvaarthoogte beperkt was (5.00 m + NAP), terwijl de deuren
naar weerszijden moeten kunnen keeren, waren hefdeuren
hier goed op haar plaats.
De uitvoering van de schutsluis in de afdamming
ondervond weinig oponthoud door de weersomstandigheden, zoodat het werk normaal verliep.
Het werk werd dan 00k 21 Juli 1939 voltooid en voor
de eerste maal opgeleverd.
De eigenlii'ke afdamming, voor zoover die tusschen het
rivierbed en de wederzijdsche dijken is gelegen, werd door
den Rijkswaterstaat volgens bestek no. 135, dienst 1939,
aanbesteed. De gezamenlijke lengte van de beide te maken
damvakken is ongeveer 350 m., terwijl de kruinsbreedle
16 m. bedraagt, omdat de dam een deel vormt van de wegverbinding via de Ramspol naar den N.O. polder. Het
ontgraven van het zuidelijke toeleidingskanaaltje naar de
schutsluis is in het bestek opgenomen.

Het werk werd gegund aan A. Kraaijeveld Pzn. te
Zwijndrecht voor f 28.474,—.
In 1940 zal de afdamming worden voltooid door het
aanbrcngen van het ruim 100 m. lange vak in het rivier¬
bed zelf.

DE WIJZIGING VAN DE IJSSELMONDEN.
De afsluiting van het Ganzendiep, waarvan de uit¬
voering zal geschieden door de zorgen van den Rijks¬
waterstaat, heeft tot gevolg, dat het thans door dien
rivierarm afgevoerde water in de toekomst door den IJssel
beneden Kampen tot afvloeiing zal moeten komen.
De grootste op den IJssel voorgekomen afvoer, die
van Januari 1926, wordt becijferd op ± 2140 m^/sec.
waarvan ongeveer 640 ni^/sec. het Ganzendiep volgde en
ongeveer 1500 nr^lsec. den IJssel beneden Kampen. Het
ligt voor de hand, dat de IJssel niet in staat zal zijn den
totalen afvoer te verwerken zonder hoogerop langs de
rivier hoogere waterstanden te veroorzaken dan voorheen voorkwamen. Daar dit uiteraard ingrijpende maatregelen noodzakelijk maakt, werden verschillende oplossingen aan de hand van modelproeven in het AAHterloopkundig Laboratorium te Delft onderzocht, hetgeen
leidde tot aanvaarding van het volgende ontwerp.
(zie teekening pag. 18).
V'oorop stond, dat de afvoer van het totale waterbezwaar verkregen moest worden zonder de hoogte van
de verhanglijn bovenwaarts van een zeker punt (km 133),
ongeveer halverwege tusschen Kampen en Katerveer, te
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laten stijgen. Beneden dit punt kwamen nl. vroeger de
hoog'ste standen voor als gevolg van stormvioeden op de
voormalig'e Zuiderzee, welke evenwel nu niet gevreesd
l)ehoeven te worden. Boven het genoemde punt echter
werden de hoogste standen door de groote rivierafvoeren
veroorzaakt. V^erhooging van de verhanglijn beneden
km 133 was dus toelaatlmar, mits daarbij althans de
vroegere stormvloedshoogten niet overschreden worden;
verhooging boven het punt diende te worden vermeden.
A'oorts gold de eisch, dat de scheepvaart van de te
treffen maatregelen geen hinder zou mogen ondcrvinden.
Fu' mocht dus geen gevaar voor bankvorming in de rivier
in het leven worden geroe])en en het van boven komende
zand moest zooveel mogelijk het Rechterdiep volgcn. waar
het — zoo noodig — zonder hinder voor de scheepvaart
periodiek zou kunnen worden weggebaggerd.
Nu is het, als gevolg van het vrijwel ontbreken van
uiterwaarden, niet mogelijk den IJssel tusschen Kampcn
en het splitsingpunt van Ketel- en Rechterdiep zoodanig
te verruimen, dat de totale afvoer vuin ± 2140 nvVsec.
daarlangs tot afvloeiing komt met hetzelfde verhaug als
voorheen het deel van den afvoer, dat dien arm volgde.
Slechts ± 1750 m^ec. kan, 00k na verruiming zonder
steiler verhang worden afgevoerd. F,en steiler verhaug
zou dus op dit riviervak moeten worden toegelaten, tenzij
men tot zijdelingsche outlasting door middel van een
,,groene rivier” zou widen overgaan, hetgeen na overweging echter is losgelaten.
I let streven diende er derhalve op gcricht te zijn oni

de verhanglijn in haar geheel te verlagen om den ongunstigen invloed van het steiler worden op te heffeu, hetgeen
gelukt is door het Rechterdiep ingrijpend te wijzigen.
Het Rechterdiep is vrij lang en bochtig en zou dus niet
zeer gunstig zijn voor den afvoer van water, en zeker niet
voor dien van zand. Men zal het Rechterdiep daarom
aan zijn Ixwenmond afdammen en vervangen door een
korten, rechten mond, geprojecteerd door den tusschen
Rechterdiep en Keteldiep gclegen polder, de ,,KATTFNWAARD” genaamd. Deze korte, rechte mond zal met
een veel kleiner verval een bepaalde hoeveelheid water
kunnen afvoeren dan het Rechterdiep zelt. De waterstand op het splitsingspunt van Ketel- en Rechterdiep zal
daardoor zooveel worden verlaagd, dat de hiervoor bedoelde verlaging van de verhanglijn bovenwaarts van het
si)litsingspunt wordt verkregen, waarmede wordt voldaan
aan den eisch betreffende den waterafvoer.
Daarnaast zal de TJSSIfL in de omgeving van het
splitsingspunt eenigszins verlegd worden, waardoor de
bochten een gunstiger vorm verkrijgen en het zand voornamelijk den nieuwen riviermond volgen zal.
De door de afdamming van het Ganzendiep uit te
voeren werken bestaan dus in hoofdzaak uit:
a. verruiming van den IJssel tusschen Kampen en het
Keteldiep. Begrepen is hieronder het verlagen van de
kade van een langgerekten buitenpolder langs den
rechteroever, welke polder aldus l)ij het winterbed
wordt gevoegd (zie teekening pag. 14);

b. dichting van het Rechterdiep en het maken van een
nieuwen mond door de Kattenwaard;
c. bochtverflauwing' van den IJssel onmiddellijk boven
dezen nieuwen mond.
Dat door middel van modelproeven in het W'aterloopkundig l.aboratorium onderzocht is, hoe de werken ontworpen dienen te worden om voor de scheepvaart hinderlijke strooiningen en zandafzettingen te voorkomen, zal
wel geen nader l^etoog behoeven.
Nadat de onderhandelingen met de Gemeente Kampen
over grondaankoop en grensregeling tot een goed resultaat hadden geleid, besteedde de Rijkswaterstaat de
wijzig'ing van de IJsselmonden aan, volgens de nagenoemde bestekken:
a. bestek no. 134, dienst 1939, aangenomen door R. J.
Boltje te Zwolle voor £ 14.350,—.
Het bestek omvat het maken van de nieuwe dijken
langs de doorgraving van de Kattenwaard en langs
de bochtverflauwing vlak ten oosten van het Rechter¬
diep. Voordat de bestaande dijken kunnen worden
doorgebaggerd, moeten de nieuwe dijken uiteraard
voldoende waterkeerend zijn.
b. bestek no. 156, dienst 1939—1940, aangenomen door
de firma \\ . van Hattum en Zonen te Zalt-Bommel
voor f 423.000,—, omvattende het verruimen van den
IJssel tusschen Kampen en den nieuwen mond door
de Kattenwaard. Dit werk bestaat in hoofdzaak uit

het inkorten en het verlagen van kribben aan den rechter IJsseloever en het verlagen van daartusschen gelegen terreinen, het totstandbrengen van de bochtver¬
flauwing', waartoe baggerwerk moet worden verricht,
kribben en strekdammen moeten worden gemaakt en
verlengd en grondaanvullingen moeten worden aangestort en verdedigd, benevens het verruimen van het
rivierbed door baggerwerk en het afdammen van den
bevenmond van het Rechterdiep.
c. bestek no. 179, dienst 1939—1940, aangenomen door
AV. P. de Airies Hzn. te Utrecht voor f 535.000,—,
waarin het maken van den nieuwen IJsselmond door
de Kattenwaard is opgenomen. Naast het eigenlijke
l:)aggerwerk omvat het bestek het maken van oeververdedigingen en van den scheidingskop op de splitsing
van het Keteldiep en den nieuwen mond.

HET RANDKANAAL BLOKZiJL-KADOELEN.
Aan de N. A". Maatschappij tot Uitvoering van
Zuiderzeewerken te ’s-Gravenhage werd voor een bedrag van f 444.700,— opgedragen het maken van het
vak A^ollenhove—de Voorst van het randkanaal volgens
bestek no. 274 ZAV.
Dit kanaalvak, aangegeven op de teekening (pag. 23)
heeft een bodembreedte van 33 m., een diepte van 3.20 m.
— NAP en beloopshellingen van i ; 3. Langs de polderzijde wordt een kade aangelegd met een kruinshoogte van
1.80 m. + NAP. De aanwezigheid van een keersluis in
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Een op de helling gemaakt kraagstuk wordt te Urk te water gelaten
Le lancement d’un matelas de fascinage, fait sur la berge a Urk.
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(leu kanaalinond I)ij Kadoelen maakt een grootere hoogte
niet noodig.
Behalve een dam van keileem aan de kanaalzijde en
bekleedingen van keileem en klei, wordt de kade opgeperst
met de uit het kanaal gebaggerde specie. Aan de polderzijde vindt verdediging plaats door kraagstukken en een
steenglooiing, welke grootendeels bestaat uit op den kop
gestrate klinkerkeien en uit gesorteerde stortsteen op de
meer blootgestelde plaatseu.
Tusschen de kade en het kanaal bevindt zich een 8 m.
breede berm, die tot NAP wordt opgehoogd, terwijl de
kanaalzijde van dien l)erm een licbte houten oevervoorzieuing verkrijgt. Nabij het noordelijke en zuidelijke uiteinde wordt de kade verbreed tot een opslagterrein van
materialen, zoowel voor den bouw van het gemaal en de
schutsluis bij de \'oorst, als voor de verlenging van het
kanaal zelf. Bij het zuidelijke uiteinde wordt voorts de
fundeeringsput met omringdam voor het gemaal en de
schutsluis aangelegd, welk onderdcel van het werk in beginsel gelijk is aan het overeenkomstige werk te Urk, met
(lit verschil evenwel, dat de vaste bodem een grondverbetering- hier niet noodig doet zijn.
De uitvoering van het werk werd aanstonds met kracht
aangevat en was eind December 1938 voor een groot deel
voltooid.
De storm van 3/4 October 1938 veroorzaakte evenwel
schade aan de nog niet beschermde beloopen van de
grondlichamen, waarbij keileem en zand verloren ging,
terwijl herzetting' moest volgen van nog niet geheel vol-
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tooide gedeelten van de steen- en klinkerglooiingen. llet
herstel veroorzaakte een vertraging van eenige weken
en vorderde f 12.000,—.
Het bleek voorts, dat het kadelichaam aan de kanaalzijde niet sterk genoeg was oin weerstand te kunnen
bieden aan de schadelijke invloeden, welke er gedurende
de uitvoeringsperiode op werken. Dan toch ontbreekt de
rietbegroeiing, welke later op den berm tusschen kanaal
en kade aanwezig zal zijn en is de kade zelf 00k nog niet
met gras begroeid. Zoolang die begToeiing niet aanwezig
is en het kanaal aan de zuidzijde geheel openligt, wordt
bij zuidelijke winden en opgewaaiden waterstand schade
aan het kanaalbeloop van de kade toegebracht, ondanks
de flauwe helling van dit beloop. Op dien grond is den
aannemer opdracht verstrekt het kadebeloop aan die zijde
van een tot 1.20 m. + NAP reikend rijsbeslag tc voorzien, welk beslag — teneinde den winter met gerustheid
tegemoet te knnnen gaan — voorloopig onmiddellijk op
den keileemdam werd geleg'd. De kosten van deze voorziening beliepen omstreeks f 20.000,—.
Voorts is de op het dwarsprofiel aangegeven kleibekleeding gesplitst in een laag keileem, waaroverheen een
laag klei wordt aangebracht. Bereikt werd daarmede, dat
het aanbrengen van de kleibekleeding tot het gunstige
jaargetijde kon worden uitgesteld en het zandlichaam gednrende den winter toch werd beschermd.
Het werk was op 12 Juni 1939 geheel voltooid en werd
voor de eerste maal opgeleverd.

Den 25 Januari 1939 werd volgens bestek no. 304 ZAV
aanbesteed de aanleg van het vak de Worst—Kadoelen,
welk werk werd gegund aan de N.V. Aannemersbedrijf
voorheen A'^an Dongen en A"an Hoven te Dordrecht voor
een bedrag van f 444.400,—, welke N.A-^. het werk met
goedvinden van den Minister van AVaterstaat overdroeg
aan den aannemer D. Blankevoort Dzn. te Bloemendaal.
De bodembreedte van dit vak, waarvan het dwars¬
profiel vrijwel hetzelfde is als van het vak Vollenhove—
de AAorst, bedraagt echter niet 33 m. maar 45 m. Dit
vak toch zal 00k het door het tegenover de A^oorst te
bouwcn g'emaal uitgeslagen water moeten afvoeren. Het
bnitenbeloop van de kade wordt voorts van een lichte
klinkerglooiing voorzien.
Het kanaalvak, loopende van A^Allenhove in noordelijke
richting tot ongeveer 700 m. voorbij de monding van het
gemaal A. F. Stroink, werd volgens bestek no. 307 ZAV
aanbesteed en opgedragen aan de firma Gebr. Dikkerboom en Sijbrandij te Oudehaske.
Bezniden de genoemde uitmonding bedraagt de bodem¬
breedte 33 m. evenals van het van Vollenhove—de Voorst,
doch in het noordelijk deel, waar het kanaal alleen de
scheepvaart zal dienen, is de bodembreedte bepaald op
12 m. Over de voile lengte is de diepte vastgesteld op
3.20 m. — NAP. Ook in dit kanaalvak wordt de lichte
klinkerglooiing op het bnitenbeloop van de kade aan¬
gebracht.
De drie hiervoor genoemde bestekken regelen dus den

volledigen aanleg van het geheele kanaal, met uitzondering van het incest noordelijke, ± i]/^ kin. lange, vak,
waarniede eerst kan worden aangevangen, nadat de
noodige terreinen zullen zijn aangekocht.
Wat de uitvoeringswijze van de betrokken kanaalvakken aangaat, kan worden opgemerkt, dat de aannemer
D. Blankevoort Dzn. te Bloemendaal het werk nitvoert
met hehnlp van een cutterzuiger, waarmede het kanaal
voorloopig over de halve breedte wordt tot stand gebracht,
terwijl de gezogen specie, voor zoover deze geschikt is,
met een drijvende persleiding onmiddellijk in het kaderprofiel wordt geperst.
Vervolgens wordt de plaats van den keileemdam met
een dragline ontgraven, het zandlichaam onder profiel ge¬
bracht en de keileemdam en de bekleedingen aangebracht.
Hoewel deze werkwijze zonder bezwaar verloopt, is de
snelheid van uitvoering minder dan werd verwacht, daar
de fijne leemhoudende specie zich moeilijk laat zuigen.
Begin Juli 1939 was het kanaal over ongeveer 2000 m.
over de halve breedte tot stand gebracht en de kade in
ruw profiel opgeworpen, terwij'l deze over ± 1400 m. afgewerkt is en voorzien van keileem.
De Gebr. Dikkerboom en Sijbrandij, die het vak van
Vollenhove naar het Noorden uitvoeren, baggert ter
plaatse van het kanaal met een kleine vloeimolen een smal
en ondiep geultje om aldns het werk toegankelijk te maken.
De specie wordt, voor zoover geschikt, terzijde in het
kadeprofiel gestort, waarna de keileemdam wordt aan¬

gebracht met een elevator, welke ligplaats krijgt in het
voorloopige geultje. Nadat dit over een bepaalde lengte
is geschied, brengt dezelfde elevator het voor de kade benoodigde zand aan, hetwelk door een tweeden grooteren
molen, waardoor 00k de keileem gebagg'erd is, in het
kanaalprofiel wordt gewonnen. Daarna wordt dan weer
de keileemliekleeding aangebracht.
Het is de bedoeling een nog grooteren vloeimolen te
werk te stellen om de kade op te werpen op de plaatsen,
waar de kwaliteit van de kanaalspecie het mogelijk maakt
deze onmiddellijk zijdelings in de kade te verwerken.
Begin Juli 1939 was de eerste vloeimolen gevorderd
over 800 m., de keileemdam over 500 m. en het zand¬
lichaam van den dam over 200 m.
De gevolgde werkwijze leverde geen bezwaren op.
Op het door de N.V. IMaatschappij tot Uitvoering van
Zuiderzeewerken voltooide vak was ter plaatse van het
kanaal vrijwel over de voile lengte een scheepvaartgeul
aanwezig. Men begon daar met het opwerpen van den
keileemdam met groote grijperkranen, waarna achter dien
dam de kade van kanaalspecie werd geperst met een
bakkenzuiger en tenslotte de bekleedingen weer met
grijperkranen werden aangebracht.
De drie gelijksoortige werken zijn derhalve op geheel
verschillende wijze met ongelijksoortig materieel uitgevoerd.

BEMALING EN TOEGANGSSLUIZEN.
Alvorens aandacht wordt geschonken aan de iiitvoeringswerken voor de g'emalen, enz. moge hier allereerst
een beschrijving volgen van het DIESEEGliAIAAL bij
URK, waarbij verwezen wordt naar de teekening pag. 30.
Zooals de teekening uitwijst l)estaat het geinaal nit
3 onderdeelen, en wel:
a. het gemaalgebonvv zelf, waarin zich de drie poinpen
en motoren bevinden ;
In het voorgedeelte aan de i)olderzijde, l^estaande nit drie
door penanten gescheiden znigopeningen met de krooshekken en waarover een l^rug voor gewoon verkeer
ligt, waaraan vlengelmuren aanslniten;
c. de 3 persbuizen met het nitmondingscom])]ex met
vlengelmuren aan de IJsselmeerzijde. De i)ersbnizen
gaan onder den meerdijk door, het gemaal zelf staat
aan de hinnenzijde daarvan.
Behalve de bovenbouw van het eigenlijke gemaal, die
zal bestaan nit een stalen geraamte met baksteenvulling,
afgedekt door een dak van gewapend beton met pannen,
zal het geheele complex worden opgetrokken nit gewapend
beton op houten heipalen. Het gemaal en de persbuizen
zullen van elkaar zijn gescheiden door een bewegingsvoeg
met nastelbare dichting.
Van het gemaalgehouw ligt de fundeering op 9.35 m.
— NAP, de nok op 14.54 m. + NAP. Het onderste gedeelte van het gehouw bestaat beneden het peil van 3.85 m.

— NAP uit een holle constructie van vloeren en schotten,
u'aarin zich de zuigmonden bevinden, aanslnitende aan
het sub b genoemde voorgedeelte, de van beton geconstrueerde centrifugaalpompen en de daaraan aanslnitende
gedeelten van de persbuizen, welke hitn verlenging vinden
in het sub c genoemde onderdeel.
Tusschen het genoemde peil van 3.85 m. — NAP en
een op 0.50 m. + NAP gelegen vloer ligt de pompkelder,
vanwaar de pompen toegankelijk zijn door in den keldervloer gelegen deksels.
Docn- den kelder loopen voorts de assen, welke de pom¬
pen verbinden met de een verdieping hooger staande tandwielkasten. Ten slotte bevinden zich in den kelder de drie
van gewapend beton vervaardigde blokken, welke de
fundaties van de motoren vormen en een geheel met de
vloeren uitmaken.
Aan de beide uiteinden van den kelder zijn op hetzelfde
niveau nog een aantal ruimten ondergebracht, n.l. een
gaskelder met gassluis en vluchtschacht, de centrale verwarming, een bergruimte met hijschschacht en de oliekekler, dienende voor reiniging, enz. van de verschillende
oliesoorten.
De pompkelder heeft door middel van twee, beneden
den w'aterstand van den nog onbemalen, of onverhoopt
ge'inundeerden polder gelegen waterdichte deiiren verbinding met de buitenlucht.
De in den noordelijken korten gevel aangebrachte deur
geeft toegang tot het ter plaatse gelegen terrein. De andere deur bevindt zich in den oostelijken langen gevel.
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/•.9/0 Blankevoort.

Het lichten na den storm van 3/4 October 1938 van den gezonken baggermolen ,,Zuiderzee”.

Heben des gesunkenen Baggers ,,Zuiderzee” nach dem Sturm vom
3./4. Oktober 1938.

Le renflouement de la drague ,,Zuiderzee”, sombree pendant la tempete
des 3 et 4 octobre 1938.

Raising the bucket-dredger „Zuiderzee” sunk in the tempest of 3th and
4th October 1938.
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Voorbei’eidende werkzaamheden voor den bouw van een schutsluis in verband met de afdamming van bet Ganzendiep. Kampen op den achtergrond.

Vorarbeiten zum Bau einer Schiffsschleuse im Zusammenhang mit der
Abdammung des „Ganzendiep”. Kampen im Hintergrund.

Oeuvres preparatifs pour la construction d’une ecluse a sas, necessitee
par le barrage du Ganzendiep. Au second plan la ville de Kampen.

Preliminary operations for the construction of a lock adjacent the barrage
of the river ai’m Ganzendiep. In the background the town of Kampen.
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Daarlangs kunnen de zich even ]:)Oven het voorloopige
polderpeil bevindende gangpaden langs de zuigopeningen
en de kroosbrug, waartegen het krooshek steunt, worden
bereikt.
De hoofdverdieping lievindt zich op 0.50 m. + NAP,
waar de machinekamer is, voorzieii van drie WArkspoordieselmotoren met him tandwielkasten.
Elke motor drijft derhalve door middel van een haaksche tandwieloverlirenging een pomp. De normale vermogens en omwentelingssnelheden van motoren en pompen zijn in het bijschrift van de teekening vermeld. De
motoren laten evenwel overbelasting in sterke mate toe.
Aan het noordelijke einde van de machinekamer lievindt zich de ingang met directie- en schaftlokaal met de
toiletten. Op de zoldering van deze lokaliteiten zullen de
dagtanks voor brandstofolie worden geplaatst. De hoofdbrandstofvoorraad zal in zes ondergrondsche tanks, elk
met een inhond van ± 120 iiE, worden geliorgen. Deze
tanks zijn op de teekening in den plattegrond en in doorsnee C-C gedeeltelijk aangegeven.
Aan het andere einde van de machinekamer zijn een
werkplaats en een electrische centrale ondergebracht. De
werkplaats wordt voorzien van eenige werktnigmachines
en zal, liehalve voor onderhoud van het gemaal, 00k dienst
doen voor werkzaamheden aan de verschillende in den
polder verspreid liggende objecten (bewegingswerktnigen
van slnizen, brnggen, enz.)
De centrale bevat twee dieselgeneratoren (een reserve)

voor stroomlevering ten behoeve van de vele hnlpwerktnigen en de verlichting van het gemaal, de sluis en de
dienstwoningen. l{en van hen zal dus continn in bedrijf zijn.
De motoren, van het fabrikaat Thomassen, 145 p.k.,
750 omw., worden trillingvrij opgesteld, terwijl maatregelen worden getroffen om him geluid zoo weinig mogelijk
te doen doordringen in de aangrenzende ruimten. Ook in
de machinekamer worden voorzieningen getroffen, door
bekleeding van wanden en dak, wijze van bevestiging van
de riiiten, enz. om de geliiidsweerkaatsing en de voortplanting daarvan zoovcel mogelijk te beperken.
Bij elken motor behooren een groot aantal hiilpwerktiiigen, welke gedeeltelijk daarmee een geheel vormen, ge¬
deeltelijk in de machinekamer zijn opgesteld en gedeel¬
telijk (voornamelijk reserve) als electrisch aangedreven
werktuigen zijn geplaatst op in den pompkelder aan de
fundatieblokken iiitgebouwde bordessen. Verder bevinden
zich in den pompkelder de eveneens electrisch gedreven
lenspomp (voor het droogieggen van de pompruimten bij
herstelling) en twee vacuiimpompen voor het aanzuigen
van de pompen bij het inbedrijfstellen.
Tenslotte bevat de oliekelder niteraard de noodigc voor
de oliebehandeling vereischte werktuigen, waarvoor mede
naar de teekening wordt verwezen.
In de zuig- en persbuizen zijn verschillende af sluitingen
aangebracht.
Elet uitmondingscomplex bevat lioven elke persbiiis
een schacht, waarin een teriigslagklep zal worden ge-
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plaatst. Deze terug'slag-kleppen bestaan ieder uit een stalen
raani met rulDberdichtingen, waarop drie houten kleppen
aan hun l)oveneinden om een horizontale as draaibaar
l)evestig'd zii'n. Ingeval een van de pompen stopt, zullen
(Ins onmiddellijk de kleppen dichtvallen en het terugstroomen van het water verhinderen. B^'vendien l^evat elke
persbuis verrler binnenwaarts nog een gietijzeren persafsluiter, l)eweegi)aar door een daarboven in de machinekamer geplaatst, electrisch gedreven werktuig, terwijl ook
sliiiten met de hand mogelijk is.
\Oorts client l)ii het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een pomp ook de zuigopening daarvan
afgesloten te kunnen worden, waartoe een stalen schnil
met rnbberdichtingen aanwezig zal zijn, welke door middel
van een aan het gehouw bevestigde loopkraanrail naar
behoette neergelaten kan worden in een der paren sponningen, welke zich in iedere zuigopening bevinden. In
normale omstandigheden zal deze schuif zich in een kelder hevinden, waarvan de plaatijzeren afdekking is aangegeven op de plattegrondteekening.
De uiterlijke vorm van het architectonisch door Ir. D.
ROOvSEXBLJRG h.i. te ’s-Gravenhage verzorgde gehouw,
past zich geheel aan aan de eischen van hetgeen door het
inwendige werd vereischt. Zoo is b.v. de meest westelijke
strook van de machiuekamer, waar slechts hulpwerktuigen staau en dus een geringe hoogte noodig was, als een
lagen uitbouw ontworpen. De hoogte van het hoofdgebouw volgde uit de eischen, welke met het oog op de

demontage van de motoren met behulp van de zich hoven
in het gebouw bevindende loopkraan moesten worden
gesteld.
Een groot gedeelte van het werk zal door de aanaarding en door het water aan het oog worden onttrokken.
\’an hetgeen zichtbaar blijft, zullen het voorgedeelte
met de zuigopeningen en de brug en het uitmondingscomplex van de persbuizen hun betonoppervlakken vertoonen. Man het gebouw zelf, dat tot het peil van 1.70 m.
+ NAP eveneens uit gewapend heton is opgetrokken,
worden de aan den buitenkant zichtbaar blijvende hetonvlakken met baksteen bekleed, aansluitende aan den baksteenen bovenbouw.
Het geheele gebouw wordt zoodanig uitgevoerd, dat
brandbommen en scherven van andere bommen het bedrijf
niet zullen kunnen storen.
Stand van dc zvcrken.
U r k.
Daar de machinale inrichting haar heslag verkreeg kon
worden overgegaan tot de aanhesteding van den onderhouw van het gemaal, tezamen met de toegangssluis te
Urk, volgens bestek no. 291 Z.AV.
Het werk werd gegund aan de N.\^. Aannemingsmaatschappij v/h J. B. AArmorken & Co. te Amsterdam voor
een bedrag van £ 677.270,—.
A'oorts had volgens bestek no. 289 Z.AAA aanhesteding
plaats van den l)ouw van 10 dienstwoningen voor gemaalen sluispersoneel, welke woningen voorshands zullen wor-

den betrokken door toezichthel)l)end personeel. De l)ou\v
werd voor f 33.953,— gegund aan J. H. en H. J. Bruns
te Almelo.
Bij het droogleggen van den fundeeringsput voor de
volgens bestek no. 291 ZW te bouwen werken werden,
afgezien van oponthoud door vorst, inoeilijkheden ondervonden. De put tocli zou tot ongeveer 5,00 m. — NAP
open worden beinalen, terwij'l de verdere drooglegging
zou plaats vinden door iniddel van een l)ronl)einaling.
Toen deze evenwel in working was bleek de op te l:)rengen
hoeveelheid water niet onl^elangrijk grooter te zijn dan
aan de hand van verkregen gegevens kon worden verwacht. Daarbij was het water vrij sterk gashoudend, hetgeen het vennogen van de pompen ongunstig beinvloedde.
Een en ander leidde tot het plaatsen van een grooter
aantal, en sterkere pompen, terwijl 00k de ringleiding van
de l)ronbemaling eenigszins gewijzigd werd. Daar te Urk
niet kan worden l)eschikt over electrischen strooni in
groote hoeveelheden, zoodat de aandrijving van de pom¬
pen door dieselniotoren moet geschieden, wat zware fun¬
deering vereischt, terwijl 00k de montage vrij omvangrijk
is, was deze arljeid tamelijk tijdroovend. De aang'ebrachte
versterking van het pompvermogen deed de waterstand
in den put flink dalen, echter niet in die mate om den put
geheel droog te krijgen, zoodat verdere versterking niet
kon uitl)lijven. Het resultaat daarvan was l)evredigend,
liehoudens in een zeer klcin deel, waar de schutsluis diep
gefundeerd moet worden, waar een plaatselijke voorziening werd getroffen.

Alet het heiwerk op die plaatsen, waar de fundeeringsdiepte niet haar maximum bereikt, werd intu.sschen een
aanvang gemaakt.
Het maken van het stalen skelet voor den bovenbouw
en het monteeren daarvan, na voltooiing van den onderbouw', is volgens bestek no. 310 ZAV aanbesteed en geguml
aan de N.A'". Penn en Bauduin te Dordrecht voor
f 39.200,—. Piet bestek onivat de geheele staalconstructie,
bestaande uit electrisch gelaschte spanten, gordingen,
muurstijlen, regels, enz. alsmede de stalen ranien en
deuren.
De centrale verwarmingsinstallatie werd bij aanbesteding voor f 5.319,— gegund aan de N.V. Huygen en
AAAssel te Amersfoort.
E e m m e r.
Nadat de N.A". ,,HEl{iMAP'” opdracht was verstrckt
voor de levering van het electrische gemaal bij Lemmer,
begon zij met het uitwerken van het ontwerp voor de
inrichting. Pjenmaal voldoende gevorderd, konden toen
ook het gemaalgebouw zelf en^het op de perskokers te
fundeeren transformator- en schakelgebouw worden ontworpen.
Daarna had volgens bestek no. 297 ZAA" (N.O.P.
no. 16) de aanbesteding plaats van den onderbouw van
het gemaalcomplex en de toegangssluis, welk werk werd
gegund aan de firma J. Haitsma te Harlingen voor
f 564.700,—.

