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De {Iroog'legging- van den fundecringsput voor het
gemaal en de schutsluis door middel van een electrisch
gedreven Ijronbemaling verliep vlot, zoodat daarop de
verdere ontgraving van den in hoofdzaak gebaggerden
put volgen kon, evenals het heiwerk voor de lundeeringen.
De vloer van het gemaal met de zuigmonden kon zonder
onderl)reking worden gestort (588 m^), terwij’l begin Juli
gewerkt kon worden aan het daarop stellen van l)ekisting
en wapening voor het keldergedeeltc en ook het stellen
van de wapening voor den sluisvloer kon aanvangen.
Het vervaardigen en opstellen van het staalskelet voor
den l)ovenl)ouw van het gemaal were! volgens bestek no.
315 ZW opgedragen aan de N.V. Machinefabriek Braat
te Rotterdam voor f 29.663,—, terwijl de centrale verwarming eveneens werd opgedragen aan de N.\". Huygen
en Wessel te Amersfoort voor f 2.805,—■
Het bouwen van een zestal dienstwoningen met eenige
l>ijkomende werken werd volgens bestek no. 303 ZW gegund aan A. van der Ahjk te Heerenveen voor f 19.474,—.
D e V" o o r s t.
Ten aanzien van dit gemaal was de l)eslissing omtrent
de wijze, waarop in de l)eweegkracht zou worden voorzien, nog' aangehouden. Inmiddels werd besloten ook hier,
evenals te l.emmer, electriciteit aan te wenden, waarvoor
een stroomleveringscontract werd gesloten met de N.V.
IJsselcentrale te Zwolle.
Deze N.\'. zal den stroom leveren en aanvoeren onder
100.000 Volt spanning, terwijl de stroom dan zal worden

getransformeerd tot de voor de motoren gewenschte span¬
ning van 3000 Volt; een kleinere transformator zal stroom
van 380/220 Volt leveren voor verlichting en hulpvermogen.
De vervaardiging van de machinale inrichting van het
gemaal bij de \"oorst werd na aanbesteding gegund aan
de N.V. Itlectrotechnische Industrie v/h Whlleni Smit &
Co. te Slikkerveer voor f 244.770,—, die — voor wat de
pompen aangaat — samenwerkt met de N.\''. Wrkspoor
te Amsterdam.
In het gemaal zullen twee pompaggregaten worden
opgesteld, elk met een vermogen van 570 m^ per minuut
bij een maximum-opvoerhoogte van 4.75 m. (voorl. polderpeil). De normale opvoerhoogte zal (bij voorl. polderpeil) 4.25 m. bedragen.
In verband met de geringere opvoerhoogte krijgt dit
gemaal een anderen vorm dan te Urk en Remmer. Het
zal worden voorzien van schroefpompen met een onder
45° met den horizon gelegen as, aangedreven door electromotoren van 800 p.k. en 1000 omwentelingen per minuut
onder tusschenschakeling van een rechte tandwielkast.
Deze wijze van opstelling geeft een belangrijke besparing in den betonbouw voor het gemaal.
De onderbouw van het gemaal en de schutsluis werd
na aanbesteding opgedragen aan de N.\". Christiani en
Nielsen’s Gewapend Beton Maatschappij te ’s-Gravenhage voor f 347.000,—.
Op grond van den uitslag van een gehouden pompproef
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is men er van uitgegaan, dat de bodeni (keileem) zoo
weinig vvaterdoorlatend zal blijken te zijn, dat bronbemaHng niet noodig zal zijn. Daar in dezen bodem bet inheien
van normale palen zeer bezwaarlijk zon zijn en bij fnndeering op staal de vaste stand van de bouwwerken niet
voldoende zon worden verzekerd, werd besloten de werken op Franki-palen te fnndeeren. Dit werk werd opgedragen aan de N.\'. Nederlandsche Franki iMaatschappij
te Kinderdijk voor £38.310,—.
Flet leveren van de ijzerwerken voor de d r i e gemalen
en toegangsslnizen, als beschermingsijzers, ladders, rioolschuiven, bewegingswerktuigen, enz. werd volgens bestek
no. 295 Z\V (N.O.P. no. 14) aanl)esteed en gegund aan
de N.V. Havenbedrijf A’laardingen-Oost voor f 96.899,—.

BAGGEREN VAN KANALEN IN DEN POLDER.
Zooals ook bij den aanleg van de W'ieringermeer is
geschied, is bet de bedoeling om bet belangrijkste gedeelte
van bet kanalennet van den N.O. polder te baggeren, voordat met bet afpompen van bet water zal worden begonnen.
De voornaamste met deze werkwijze te bereiken voordeelen zijn:
le. de toestrooming van w'ater naar de gemalen wordt
bevorderd, waardoor bet afpompen vollediger kan
gescbieden;

2e. de nit de kanalen komende grond kan doelmatiger,
naar gelang van de samenstelling, worden gebruikt
of verwijderd;
3e. na bet afpompen van bet water is de polder spoediger
op verscbillende punten te bereiken.
Fen nadeel hiertegenover is evenwel, dat de in den
natte gebaggerde kanalen ten deele weer dichtslibben, hetgeen naderhand opnieuw een omvangrijk baggerwerk
noodig maakt. Tocb heeft de ervaring in de Wieringermeer geleerd, dat de voordeelen bij normale prijsverhondingen overwegend zijn.
Getracbt zal worden bet gewenscbte kanaalprofiel zooveel mogelijk te benaderen, zoodat later niet alleen zoo
weinig mogelijk ongeroerde grond (bebalve uiteraard de
ingestroomde specie) zal verwijderd behoeven te worden,
maar ook wordt vermeden, dat boordvoorzieningen in
geroerden grond zullen moeten gemaakt worden. Deze
overwegingen hebben geleid tot vaststelling van bet
dwarsprofiel, betwelk op teekening pag. 7 voor bet
baggerwerk van de boofd- en de zijkanalen in de 2e
polderafdeeling is aangegeven. In de iste polderafdeeling
liggen de bodem- en bermboogten 1.20 m. booger.
Op deze wijze zal ruim 12.000.000 m'"* specie nit de
kanalen moeten worden verwijderd, bij benadering als
volgt samengesteld:
43 % zand
33.5 % klei
21.2 % veen
2.3 % keileem.

Het kwam verder wenschelijk voor om op een 2-tal
plaatsen in den polder, waar dorpen geprojecteerd zijn
(teekening pag. 36 aangegeven met een krnisje en de
letters A en B) een grondverbetering te maken door het
wegbaggeren van de slappe bovenlagen en deze te vervangen door zand. Niet alleen wordt aldus het nit de
kanalen vriikomende zand doehnatig gebruikt, maar
wordt op de fundeeringskosten van de later te stichten
gebouwen belangrijk bespaard.
Dit brengt inede, dat moeten worden verwijderd: bij
A. over een oppervlakte van 55 h.a. 1.550.000 m^, bij
B. over een oppervlakte van 25 h.a. 750.000 m®, welke
specie bestaat nit een mengsel van klei en veen.
In overleg met de Wieringermeerdirectie is voor de nit
de baggerwerken vrijkomende specie een verdeelingsplan
opgemaakt, waaraan de volgende overwegingen ten
grondslag liggen.
Zand zal worden gestort voor de hiervoor genoemde
grondverbetering ter plaatse van de dorpen A en B en
verder worden verdeeld over 15 depots met een inhond
van 45000 tot 150.000 m®, welke op verschillende deelen
van den polder zijn gelegen. Op de plaats van de meeste
van deze depots zal vooraf een ring van in de kanalen
beschikbare keileem worden gestort, waardoor men beoogt
te voorkomen, dat het gestorte zand zich over een groote
uitgestrektheid zal verspreiden, hetgeen een belangrijke
waardevermindering van de betrokken kavels zou veroor*) Zie teekening' pag. 36.

zaken. Het zand in de depots kan t.z.t. aangewend worden
voor wegen- en boerderijenbouw, terwijl 00k een deel kan
worden gebruikt voor den bouw van den meerdijk.
Klei zal zooveel mogelijk in de nabijheid van de
baggerplaats verspreid worden over de ontworpen kavels,
waarbij aan eventueele verbetering van de bouwvoor
aandacht zal worden geschonken. Ook zal een gedeelte
gestort worden langs den binnenteen van den in aanleg
zijnden meerdijk, waardoor na het droogvallen van den
polder het thans onder water liggende zandbeloop daarmede zal kunnen worden afgedekt. Een kleine hoeveelheid
zal verder worden bestemd voor afdekking van de zanddepots tegen verstuiving na het droogvallen.
V een zal, voor zooverre de waarde nit landbouwkundig oogpunt nihil of negatief is, worden gebracht
naar stortplaatsen ljuiten den polder of wel worden ge¬
stort in de door keileemwinning ontstane baggerputten
bewesten AAllenhove. Er zal verder met het baggeren
zooveel mogelijk op gerekend worden, dat een bruikbaar
mengsel van klei en veen zal ontstaan, dat in de zandige
gedeelten van den polder gebezigd kan worden voor
waardevermeerdering van den bodem en daar dus zal
worden gestort.
In aanmerking genomen, dat zoo mogelijk in het najaar
van 1940 met het afpompen van het water moet worden
begonnen, werd het wenschelijk geoordeeld met het bag¬
geren van de kanalen zoodra mogelijk te beginnen.
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Foto P. Hartog.

Het inheien van palen in den sluis- en gemaalput te Lemmer.
L’enfoncement de pieux dans la fouille de I’ecluse et de la station
de pompage a Lemmer.

Einrammen von Pfahlen in der Baugrube fiir Schleuse und Pumpwerk
in Lemmer.
Driving of piles of pumping station and lock foundations near Lemmer.
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O]) gTOiicl hiervan were! aan D. Blankevoort Dzn. te
Bloemendaal volgens bestek no. 296 Z\\ opdracht verstrekt voor hel l)aggeren van een 5 km lang gedeelte van
het hoofdkanaal, aansluitende bij bet gemaal te Urk, voor
een bedrag van f 196.900,—. Daar het bij nader onderzoek van den vrijkomenden grond wenschelijk bleek deze
niet bniten den polder te brengen, doch te bestemnien voor
verbetering van sterk zandige terreinen l)eoosten Urk,
werd hierop een aanvullende overeenkomst gesloten.
Daarnaast zijn met verschillende aannemers over het
baggeren van de kanalen onderhandelingen gevoerd,
welke hebben geleid tot het .«;luiten van de volgende overeenkomsten:
1.

met het HollancLsch Aannemersbedrijf Zanen AUrstoep X.\h de onderhandsche overeenkomst no. 687 *)
(N.O.P. no. 97). voor het haggeren van een aantal
kanalen in de 2e polderafdeeling met een totalen inhoud van 1.998.000 ni'h

\'an (lit werk werd tot JuH 1939 ongeveer 316.000 nU
in de middelen van vervoer gemeten uit de kanaaltrace’s
verwijderd, waarvan ongeveer 36.000 m^ /.and in de])ots
is gestort, en ongeveer 42.000 m'^ klei en veen werd gestort ter verbetering van veengronden in den polder nabij
Ivninre en 238.000 m"' klei op de kavels in den ])ol(ler.
2.

met de N.W Alaatschapiiij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken de onderhandsche overeenkomst no. 692 *)
*) Zie teekening pag. 36.

(N.O.P. no. 102) voor het baggeren van een aantal
kanalen in de 2e polderafdeeling met een totalen inbond van 5.387.000 m^ en het uitvoeren van de
grond verbetering bij A.
Uit de kanaaltrace’s werd op grond van deze overeen¬
komst 1.548.000 in'* in de middelen van vervoer gemeten
verwijderd en bovendien 1.030.000 m** gemeten in de mid¬
delen van vervoer uit de grondverbetering bij dorp A.
1 liervan werd omstreeks 326.000 m® zand gestort in
depots of in de grondverbetering bij dorp A: bniten den
polder werd gebracht 18.000 in'* veen. terwijl 96.000 m"
keileem werd gestort ter bescherming van de onderscheidene zanddepots. De rest van den gebaggerden grond
werd gestort op het binnenbeloop van den polderdijk, op
de veengronden nabij Ivninre, op de zandgronden beoosten Urk of op de toekomstige landbonwkavels in den
polder.
3.

met IJ. van Wdjngaarden te ’s-Graveiihage de onder¬
handsche overeenkomst no. 694 (N.O.P. no. 103)
voor het baggeren van kanalen met een totaal-inhoud
van 2.146.0(10 m^ en het maken van een grondverhetering bij het dorp B. Deze overeenkomst koint overeen
met die, genoemd onder 1 en 2, met dit verschil, dat
bij wijze van proef een hoeveelheid klei en veen van
omstreeks 300.000 m** zal worden geentterd en
rechtstreeks in den polder gespoten.

Tot Jnli 1939 werd ongeveer 133.000 m*" specie nit de
grondverbetering bij B. verwijderd en op de nabijgelegen

toekoinstige landbouwkavels gestort. Het werk wercl
sindsdien stilgelegxl om in het najaar te worden hervat.
Voor de hiervoor genoemde Ijaggerwerken zijn de
volgende eenheidsprijzen vastgesteld:
grondvcrhetcrincj: i:)er m^, gemeten in wiskundig profiel, baggeren en storten van slappe specie met een vervoersafstand tot ten hoogste 2 km. f o,i6;
kaiialen: per m"’ als boven, voor zoover bestaande uit
klei of veen £0,19, en nit zand of keileem fo,26.
\ oor elken m® specie, welke over een grooteren afstand
dan de hiervoor genoemde 2 km zal moeten worden vervoerd, zal f 0,01 per km worden bijl:)etaal(l; deelen van
een km zullen daarbij op een geheelen km worden afgerond.
\ oorts zijn in de overeenkomsten nauwkeurig omschreven bepalingen opgenomen met betrekking tot de
bepaling van de vervoersafstanden, de vaststelling van
de soort baggerspecie en de eischen, waaraan het gebaggerde profiel behoort te voldoen.
De overeenkomsten laten de mogelijkheid open om, afhankelijk van de soort specie, het bagger- en stortwerk
steeds op de meest doelmatige wijze te kunnen inrichten,
waarbij economische- en landbouwkundige factoren tegen
elkaar kunnen worden afgewogen.

HET VERKAVELINGSPLAN.
De iMinister van AVaterstaat stelde in December 1938
het verkavelingsplan voor den Noordoostelijken polder

vast, behoudens beslissing t.a.v. enkele details, welke nogin onderzoek waren.
Het ontwerp voor de binnen den polder nit te voeren
werken, onder den naam ,,verkavelingsplan” samengevat,
is als teekening op pag. 43 in dit album opgenomen.
Bij het beschrijven van dit plan dient te worden herinnerd aan de algemeene beginselen, welke in album no.
\^III waren vermeld, hierop neerkomende dat ;
1.

de polder wordt gesplitst in twee polderafdeelingen
met voorloopige polderpeilen van 4.50 en 5.70 m.
— NAP.

2.

de bemaling zal geschieden door drie gemalen en wel
tegenover de \'oorst voor wat aangaat de eerste, en
bij Urk en Iwmmer voor wat betreft de tweede polderafdeeling. Op deze gemalen moeten derhalve 3 hoofdkanalen gericht worden.

3.

De drie hoofdkanalen zullen tevens strekken ten behoeve van de scheepvaart. Zij behooren dus op een
ongeveer in het poldercentrum gelegen punt te zijn
verbonden en aan hun uiteinden worden, l^ehalve ge¬
malen, ook schutsluizen gebouwd. De bruggen moeten
beweegbaar zijn en, waar het op de \"oorst gerichte
hoofdkanaal de afdeelingsgrens snijdt, is een schutsluis onmisbaar.
Nagenoeg loodrecht op de hoofdkanalen staan
doodloopende zijkanalen, eveneens ten dienste van
afwatering en scheepvaart. Ifen van deze zijkanalen
zal worden doorgetrokken tot in de buurt van Kuinre.
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Het geheele kanalennet moet l)evaarbaar zijn voor
schepen van 200 ton met dubbele vaart in de hoofden enkele vaart in de zijkanalen.
Het plan om de tochtcii bij den aanle£>' bevaarl)aar
te maken is losg'elaten.
4. De beginselen, welke eertijds door de Commissie
kO\'INK zijn aangegeven, zijn 00k thans l)ij de verkaveling gevolgd. Op grond hiervan zal elke kavel
met een korte zijde (de voorzijde) aan een verharden
weg grenzen. terwijl de afwatering geschiedt naar
de langs de lange zijkanten te graven scheidings- of
kavelslooten, welke het water afvoeren naar de langs
de achterzijden van de kavels gelegen tcjchten.
De kavelbreedte wordt grooter dan in de AMeringermeer en is op 300 m gesteld, waardoor de kavels
een op])ervlakte verkrijgen van 800 X 300 m. of 24 ha.
5. De hi] de Ramspol ontworpen brug doet verbinding
met Kampen en Zwolle ontstaan, waardoor een
hoofdas ontstaat, welke zoowel is gericht op deze
plaatsen als via Lemmer op Sneek en keeuwarden,
terwiil die as vermoedelijk 00k doorgaand verkeer
tusschen h'riesland en het centrum van het land zal
dienen.
Aansluitingspunten van het wegennet aan dat van
het bestaande land zulleii worden gevonden bij
Kuinre, Blokzijl. Vollenhove en Kadoelen.
1 let op de hiervoor genoemde algemeene beginselen
gegronde verkavelingsplan is tot stand gekomen in samenwerking van de diensten der Zniderzeewerken, de \Ade-

ringermeer en de architecten Granpre AJoliere, A'erhagen
en Kok. X'olledige aandacht is daarbij geschonken aan
waterbonwknndige-, landbonwknndige- en stedebouwknndige eischen, geleid door het streven om de verschillende
eischen zoo goed mog'elijk met elkaar in overeenstemming
te brengen.
I let verkavelingsplan doet de drie, stervormig op Urk,
Lemmer en de Amorst gerichte hoofdkanalen dnidelijk
nitkomen, evenals de hiervoor genoemde hoofdas Lem¬
mer—Ramspol. Ah)orts is nog een tweede Oost-AA"est
loopende as aanwezig van Urk naar A'ollenhove en Blokziik waar verbinding ontstaat met de op het provinciaal
plan voorkomende wegen naar v^teenwijk en Zwartslnis
(Aleppel en Zwolle). Het krnispnnt van deze assen valt
sameii met het splitsingspnnt van de hoofdkanalen, zoodat
hier dns een pnnt ontstaat, dat naar alle zijden nitstekende
\'erbindingen te land en te water zal hebben en derhalve
ajingewezen is voor de stichting van het hoofddorp (A.)
van den polder.
AA"at de verbindingen met het onde land aangaat, kan
worden opg'emerkt, dat men tusschen Lemmer en Iflokzijl
groote vrijheid in de keuze daarvan heeft, omdat de beide
gebieden daar direct aan elkander aanslniten. AA'anneer
dit dns noodig mocht blijken, knnnen betrekkelijk eenvondig meer verbindingen worden ontworpen.
Daarentegen zal tusschen Blokzijl en de Ramspol het
aantal verbindingen min of meer beperkt moeten zijn.
omdat zij daar slechts door overbrngging van smallere
of breedere watervlakten tot stand knnnen worden ge-

Foto Werkspoor N.V.

Overzicht van den stand der werkzaamheden in den bouwput te Lemmer
op 18 Juli 1939. Op den voorgrond, d. i. de naar den polder gekeerde zijde,
de 3 in wording zijnde zuigkanalen, waarachter de slakkenhuizen van de
3 centrifugaalpompen. Links daarvan de gereedliggende bekisting van de
persbuizen. In bet midden de heistellingen voor het heien van den damwand voor de zijvleugels en de palen voor de persleidingen. Geheel I’echts
bovenaan het betonbedrijf.

Ueberblick iiber den Stand der Arbeiten in der Baugrube in Lemmer am
18. Juni 1939. Im Vordergrund — d.h. auf der dem Polder zugekehrten
Seite — die drei im Bau begriffenen Zustromungskanale, dahinter die
Schneckengehause der 3 Ki’eiselpumpen. Links davon die fertige Verschalung der Druckrohre. In der Mitte das Rammgeriist der Spundwand
fiir die Seitenfliigel und der Pfahle fiir die Rohrleitungen. Ganz oben
rechts der Betonmischer.

Vue d’ensemble des travaux fait.s dans la fouille a Lemmer, le 18 juillet
1939. Au premier plan (c.a.d. le cote du polder) les 3 conduites d’aspiration
en construction, la-derriere les enveloppes a volute des 3 pompes centri¬
fuges. A gauche de celles-ci le coffrage des conduites de refoulement.
Au milieu les charpentes pour le battage des palplanches pour les bajoyers
et les pieux pour les conduites de refoulement. Entierement a droite et en
haut I’outillage pour la preparation du beton.

General view of operations in the construction pit near Lemmer. In front,
the polder side of the station, the 3 suction mains, behind which are seen
the pumpcases of the 3 centrifugal pumps. To the left the completed
frame-work of the discharge-pipes. In the middle pile drives working at
sheet piles for wing walls and wooden piles under the discharge mains.
To the right the concrete mixing plant.
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bracht en het daarbij vanzelf uitgesloten is tusschen
Kadoelen en de Rainspol een verbinding te maken.
De verbindingen bij Kuinre, Blokzijl en Vollenhove
bieden deze plaatsen gelegenheid een rol te vervullen in
de ontwikkeling van den polder, terwijl de verbinding bij
Kadoelen, waartoe de keersluis in den kanaalmond een
goede gelegenheid biedt, den zuidoosthoek van den polder
behoedt voor isolement.
] let wegennet van den polder diende derhalve te worden gericht op de zes genoemde punten.
In den polder zullen eenige dorpen wcjongelegenheid
moeten bieden, waarvan een het hiervoor genoemde, met
A. aangeduide, hoofddorp zal zijn.
Zooals de ervaring bij alle oudere, groote polders, ook
bij de W’ieringermeer, heeft geleerd, zal de polder met
zijn groote oppervlakte en zijn van het aangrenzende land
afwijkende karakter zich sterk als een afzonderlijk gebied
ontwikkelen. Er van uitgaande, dat de bevolking zich
allereerst polderbewoner gevoelt, zal het hoofddorp ge¬
legenheid moeten bieden tot het aanschaffen van allerlei
benoodigdheden, afzet van producten, financieele transacties, voortgezet onderwijs, ziekenhnisverpleging, enz.
Daarnaast zal het vereeniging'sleven op landbonw-, cultureel-, sociaal gebied, enz. daar zijn zvvaartepnnt kunnen
vinden. Een voldoend krachtige ontwikkeling van al deze
instellingen is slechts door concentratie te bereiken.
Om de hoofdplaats zijn nog vijf, regelmatig daaromheen verdeelde, kleine dorpen ontworpen, welke te voorzien zullen hebben in hetgeen meer tot de dagelijksche

levensbehoeften behoort en welke voorshands met B tot
en met E zijn aangeduid. hjr is rekening mede gehouden,
dat de langs den dijk in het Zuiden en Westen gelegen
strook vooral geen min of meer geisoleerde nithoek mag
worden en dat daarentegen aan de bestaande kustplaatsen
een zekere invloedsfeer in den polder dient te worden
toegekend. A\"aar in het bijzonder voor Kuinre aan een
belangrijke taak in dit opzicht is gedacht, is dit op het
plan tot uiting gebracht door het schetsmatig aangeven
van een uitbreiding van die plaats in den polder.
Uitvoerige studie geeft grond aan de verwachting, dat
de polder op den duur ongeveer 50.000 inwoners zal kun¬
nen krijgen, waarvan omstreeks de helft op het platteland
en de rest in de dorpen zal wonen. \"oor de hoofdplaats
gaat men daarbij nit van ongeveer 10.000 inw'oners, voor
de vijf overige dorpen gemiddeld van waarschijnlijk elk
3000 inwoners.
\'of)r zoover de verharde wegen, waaraan, als opgemerkt, iedere kavel zal komen te liggen, geen ander doel
hebben dan het toegankelijk maken van de landbouwbedriiven, zullen zij weinig verkeer hebben, zoodat met een
bescheiden verhardingsbreedte kan worden volstaan.
Zij komen uit op ,,hoofdwegen”, welke het verkeer dus
verzamelen en die naar de naastbijgelegen dorpen voeren,
maar evenzeer gelegenheid moeten bieden om de hoofd¬
plaats te bereiken als de toegangswegen naar het oude
land. Evenzeer moet het van buiten den polder koniende
verkeer zoodra mogelijk gelegenheid vinden tot spreiding
naar de verschillende dorpen en de afzonderlijke boerde-

rijen. J^'n uiteindelijk nioeten de dorpen onderling en met
de hoofdplaats zijn verbonden, terwijl vandaar uit alle
poldeniitgang-eii gemakkelijk l)ereikl)aar dienen te zijn.
De verschillende hoofdwegen zijn niteraard verschillend in belangrijkheid, al is vooraf niet met zekerheid te
bepalen, welke beteekenis elke weg zal verkrijgen. Uit
(lien hoofde worden alle wegen, ook de i)()lderwegen, ontvvorpen met zoodanig'e kruinsbreedte, dat zij op den dnur
aan him bestemming volledig zullen kunnen beantwoorden, ook als die belangrijker mocht worden dan thans in
het algemeen voor een zeker wegtype aangenomen is. De
verhardingen zullen voorloopig evenwel van bescheiden
breedte aangelegd worden. \^'anneer de bodem later min¬
der slap en het onderhoud minder bezwaarlijk zal zijn
geworden, zullen zij, waar noodig, steeds kunnen worden
verbreed.
l let plan toont aan, hoe de hoofdwegen gegroepeerd
zijn om de hoofdassen Uemmer—Ramspol en Urk—
lloolddorp A.—Blokzijl en A'ollenhove. JDaarnaast zijn
hoofdwegen gericht op Kuinre en Kadoelen, terwijl de
zijkanalen zoc) zijn getraceerd, dat ieder dorj) te water kan
worden bereikt. Bij het ontwerpen van de zijkanalen cii
wegen is voorts rekening gehouden met den op landbouweconomische gronden noodig gebleken eisch, dat van ieder
akkerbouwbedriji, d.i. van ieder op klei of zavel gelegen landbouwbedrijf, op ten hoogste ± 3 km. afstand
langs verharde wegen een los- en laadplaats aan een I'an
de kanalen bereikt moet kunnen worden.

Ten aanzien van de scheepvaartwegen gelden ten slotte
de volgende afmetingen:
schuts1uizen :
schutlengte.40,00 m.
dagwijdte.7,00 m.
drempeldiepte.2,50 m.
h o o f d k a n a 1 e n (voor zoover althans de waterafvoer
geen hoogere eischen stelt) :
bodembreedte.I2,(» m.
diepte.2,80 m.
beloopen.
1:3
wijdte beweegbare bruggen . .
7,50 m.
z ij k a n a 1 e n ;
bodembreedte.10,00
diepte.2,50
beloopen.
1:3
wijdte van de vaste bruggen .
7,00
doorvaarthoogte vaste bruggen
5,00

m.
m.
m.
m.

Bij de bepaling van de afmetingen van de kunstwerken
is niet alleen gerekend met de gcnoemde schepen van
200 ton, maar ook met baggermaterieel, dat vooral ten
behoeve van het onderhoud van de kanalen de eerste jaren
na het droogvallen van den polder daarin vaak zal verkeeren.

BODEMKUNDIG ONDERZOEK.
Daar niteraard na drooglegging van de gronden van
den Noordoostelijken jiolder het in-cultuurnemen daarvan

aan de orde komt, wordt reeds thans studie gemaakt van
daannede verband houdende vragen.
Zoo is in den zomer van 1938 aan de hand van de
laatste boringen en onderzoekingen een nienw overzicht
sainengesteld van de te verwachten l)odemgesteIdheid, terwij'l eveneens een onderzoek ingesteld werd naar bet zontgehalte van de gronden, dat in de l)on\vvoor zeer laag
l)leek te zijn. In verband met de nit te voeren randvvcrken
is voorts 00k de omgeving van den N.O. polder l)odemknndig verkend.
In proefbakken en op een terrein I^ij Kraggenbnrg, dat
l)ekleed is met grond, afkomstig nit den N.O. ])older,
wordt zoo goed mogelijk nagegaan hoe de gronden zich
na het droogvallen vermoedelijk zullen gcdragen.
Ook werd in 1938 de eerste verkenning van het
microbenleven op den bodem van het Ijsselmeer, ingenomen door den N.O. polder, nitgevoerd, waardoor een
inzicht in den aard van de bacterien-bevolking en in haar
activiteit werd verkregen, alsmede in de regionale verdeeling over het geheele gebied. De daarvan verkregen
zeer gunstigen indruk doet een snelle ontplooiing van het
micr()l:)enleven na het droogleggen van de gronden ver¬
wachten. A'ergelijking met de Wderingermeer, toen deze
in 1930 nog' onder water stond (zooals thans met den
N.O. polder dus ook nog het geval is), valt in elk geval
in het voordeel van den N.O. polder nit.
Ter verkrijging van een inzicht in het verloop van de

ontwikkeling der microflora na drooglegging werd op
de hiervoor genoemde terreinen bij Kraggenbnrg de
microbenbevolking geregeld onderzocht. Ook hierldj werd
van de N.O. poldergronden een zeer gnnstige indrnk
verkregen, zoodat een welige ontwikkeling van de micro¬
flora mag worden tegemoetgezien.
Het is voorts van belang, dat de ontkalkte en zwavelrijke gronden, welke in de AVieringermeer voorkomen tot
in de bouwvoor en daar op den duur zijn overgegaan tot
znren kattekleigrond, in den N.O. polder vrijwel uitsluitend gevonden worden in den dieperen ondergrond.
De mogelijkheid zou niet uitgesloten behoeven te zijn,
dat deze gronden bij het baggeren van de kanalen naar
I)oven worden gebracht en na uitstorting later bij de
cultunr last veroorzaken. Het werd daarom wenschelijk
geacht een onderzoek in te stellen naar het voorkomen
van dergelijke gronden in de kanaaltrace’s en naar de
mate van hunne bacterieele verzuring na het droogvallen,
opdat met een en ander bij het baggeren van de kanalen
rekening kan worden gehonden.
Eveneens maakt verkenning van het onkrnidvraagstuk
in den N.O. polder deel uit van de aanhangige vraagstukken. Naast de l)eproeving van verschillende onkrnidbestrijdingsmiddelen, door vernietiging van onkruidhaarden, toepassing van onkrnidvergiften, samenstellen
van het onkrnid verstikkende noodmengsels, enz. worden
ook andere botanische vraagstnkken, welke voor het in-

cultuur-brengen van de gronden van belang zijn, in studie
genomen.
In het bijzonder worden de onkruiden riet, stekel, inelkdistal en hoefblad bestudeerd. De karteering van het rietland in de omgeving van den N.O. polder tot cen afstand
van 5 km. van de knst kon einde 1938 voltooid worden.
Een speciaal onderzoek wordt daarbij ingesteld naar de
zaadproductie van het riet en naar den levensdinir van
het rietzaad, ter verkrijging van een antwoord op de vraag
of en wanneer het gewenscht is het riet in de omgeving
te doen snijden v66r het zaad verstuift. Dat ook de l)clangrijke economische zijde van een eventueel in dien zin
toe te passen maatregel onder het oog wordt gezien hehoeft wel geen betoog.
\"an de belangrijkste akker- en weide-onkrniden werd
het zaad in 1938 verzameld om te strekkcn voor het on¬
derzoek naar het l)ehoud van de kiemkracht onder verschillende omstandigheden.
\^oorl)ereidingen werden verder getroffen voor het
onderzoek naar het voorkomen van kiemkrachtige zaden
in den bodem van den toekomstigen N.O. polder, welke
door het water zijn afgezet, het overljrengen van onkrnidzaad door eenden, en den invloed van hooge magnesiaen kalkconcentraties in het bodemvocht op de ontwikkeling
van eenige landbouwgewassen, waarlhj zoo noodig zal
worden gebruik gemaakt van potproeven.

PROVINCIALE INDEELING VAN DEN
N. O. POLDER.
[Met betrekking tot de provinciale indeeling van den
N.O. polder gaf de Regeering in de Alemorie van Ant¬
woord op het Work Wrslag van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal inzake de begrooting van het Zniderzeefonds voor 1939 als haar oordeel te kennen, dat daaromtrent met meer kennis van zaken geoordeeld zal kunnen
worden, zoodra de inrichting van den polder geheel vaststaat.
In verband daarmede werd in overleg met den Minister
van Binnenlandsche Zaken met het oog op de rechtspositie
van hen, die zich hebben gevestigd of znllen vestigen op
de dijken en randwerken van den toekomstigen polder,
een wetsontwerp voorbereid tot voorloopige gemeentelijke
indeeling van die dijken en randwerken l^ij de gemeenten
I.emsterland, L"rk, Kampen, Stad- en Aml)t-Vollenhove.
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer
van genoemde begrooting merkte de Minister terzake nog
op, dat het hier slechts zou hetreffen een voorloopigen
maatregel, zoodat men hierin dus niet zon kunnen zien
een vooruitloopen op een toekomstige heslissing met hetrekking tot de hestmirsindeeling.

ZUIDELIJKE POLDERS.
In verhand met de door de Regeering hij de toelichting
tot de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1939 gedane mededeeling, dat zij er naar streeft de voorbereiding
van de werken aan de zuidelijke polders te bespoedigen.
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Folo Heemaf, Hengclo.

Pakken van het rotorblik bij Heeniaf.

Schichten der Lauferbleche in den Heemaf-Werkstatten.

Assemblag'e des toles du I’otor dans les usines Heemaf.

Assembling the rotor stampings at the Heemafworks.
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Foto Sloot.

Bij zandwinnning ten zuidoosten van Schokland gevonden beenderen van
belangrijke historische waarde:
1. schedel van het Reuzenhert; 2. kies van den Mammoet; 3. fragment
bovenkaak van een rund; 4 en 5. kaakhelft van het Wildzwijn.
1. Slagtand van den Mammoet; 2. stuk gewei van het Edelhert; 3. scheenbeen van het rund; 4. Markasietknollen; 6. 2e rib van den Mammoet;
6. spaakbeen van het paard; 7. spaakbeen van een rund.

Bei der Sandgewinnung siiddstlich von Schokland gefundene Knochen von
ungewdhnlicher historischen Bedeutung:
1. Schiidel eines Riesenhirsches; 2. Mammutzahn; 3. Oberkieferfragment
eines Rindes; 4 und 5. Kieferhalfte eines Wildschweines.
1. Stosszahn eines Mammuts; 2. Geweihstiick eines Edelhirsches; 3. Schienbein eines Rindes; 4. Markasitknollen; 5. Zweite Mammutrippe; 6. Speiche
eines Pferdes; 7. Speiche eines Rindes.

Ossements trouves au cours du recueillement de sable au sud-est de Schok¬
land, representant une valeur historique considerable;
1. Crane d’un cerf gigantesque. 3. Fragment de machoire d’un boeuf.
2. Molaire d’un mammouth, 4 et 6. Moitie de machoire d’un sanglier.
1. Defense de mammouth, 2. Fragment de ramure d’un cerf, 3. Tibia de
boeuf. 4. Os de marcassin. 6. 2e cote d’un mammouth. 6. Radius de cheval.
7. Radius de boeuf.

Bones etc. of historic value found while sucking sand S. E. of Schokland.
1. Skull of giant stag; 2. Tooth of mammoth; 3. Part of jaw-bone of neat;
4 and 5. Half jaw-bone of wild boar.
1. Hunk of mammoth; 2. Part of horns of a stag; 3. Shin-bone of neat;
4. Marcasite. 5. Second rib of mammoth; 6. Radius of horse; 7. Radius
of neat.
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met het oog waarop het gewenscht voorkwam de (kiarvoor noodig geachte bedragen uit te trekken onder eeii
afzonderlijke afdeeling, werden in het A'oorloopig Vevslag van de Tweede Kamer inlichtingen gevraagd omtrent
het vermoedelijke tijdstip, waarop met die polders een
aanvang gemaakt zou kunnen worden en of het uitgetrokken l)edrag voldoende is om de voorbereiding werkelijk krachtig voort te zetten. Eenige I^eschouwingen
werden hieraan toegevoegd tot staving \'an de bewering,
dat de inpolderingswerkzaamheden niet tot 1943 uitgesteld zouden behoeven te worden.

defensie en belangrijke voorzieningen ten behoeve van de
landsverdediging noodig zal makcn. Het hieromtrent te
voeren overleg zal niet alleen tot een technisch-, maar 00k
tot een economisch bevredigende oplossing dienen te
leiden.

In zijn Mcnwric -z’aii AutZi.'oord gaf de iNIinister van
W'aterstaat te kennen, dat — in overeenstemming met
hetgeen de Minister van Algemeene Zaken op 3 Jnni 1938
in de Kamer mededeelde — het opmaken van een plan
voor de zuidelijke polders met kracht was ter hand genomen en 00k op die wijze werd voortgezet.

Teneinde zoo noodig tijdig met het cultuurrijp maken
van de zuidelijke polders te kunnen aanvangen, lag versnelde uitvoering van het incultuurleggen van de N.O.
poldergronden in de bedoeling, zoodat noch dit, noch het
niet-beschikbaar zijn van het vereischte materieel aan
spoedige uitvoering van de zuidelijke polders in den weg
zou behoeven te staan.

Daarbij werd opgemerkt, dat voor het opmaken van
de plannen moet vaststaan. welke gronden naar de
ervaring, opgedaan bij het incultuurbrengen van de
Zuiderzeegronden, voor bedijking in aanmerking komen,
zoomede welken omvang het Ijsselmeer moet behouden
om aan zijn doel bevredigend te kunnen beantwoorden.
De onderzoekingen waren ter hand genomen en reeds in
een ver gevorderd stadium gekomen.
Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat het
droogleggen van het zuidelijke gedeelte van het Ijssel¬
meer diep zal ingrijpen in het stelsel van de militaire

A'anzelf zou hiermede, evenzeer als met de studie van
talrijke andere vraagstukken, onvermijdelijk veel tijd zijn
gemoeid, zoodat niet in uitzicht kon worden gesteld,
wanneer de plannen gereed zouden zijn. AA"el echter werd
vertrouwd, dat (lit zal zijn op zoodanig tijdstip, dat de
beslissing tot de uitvoering, zoomede het begin van die
uitvoering, voor 1943 kunnen vallen.

Bii de behandeling van de begrooting in dc Tzvccde
Kenner der Sfaten-Gencraal werd nogmaals aandrang
uitgeoefend tot het betrachten van spoed bij het maken
van den N.O. polder en het ontwerpen van de zuidelijke
polders.
Hierop antwoordde de Alinister, dat de voorbereiding
van de zuidelijke polders een enorni werk betreft, waarvan de omvang kon blijken uit het zeer groote geldelijke
bedrag, dat daarmede zou zijn gemoeid, n.l. f 400 millioen.

De bestudeering van (laannede sainenhangende tal van
belangrijke zaken, als de waterverversching, de watervoorziening, de defensie, enz. kon, blijkens de practijk,
onmogelijk in zeer korten tijd voor elkaar komen, wilde
men komen tot een zoodanig plan, dat niet later teleurstellingen zonden moeten worden geind.
Toegezeg'd werd, dat er voor zou worden gezorgd aansluiting te doen ontstaan tusschen het werk aan den
N.O. polder en de zuidelijke polders en dat alles zou
worden gedaan om de voorbereiding te bekwamer tijd te
doen eindigen. A'anzelf ging de ^Minister er daarbij van
nit, dat de terzake nog door Regeering en Staten-Generaal
te nemen beslissing in gunstigen zin zou uitvallen, want
noodzakelijk werd het genoemd om zich — alvorens tot
een dergelijken kostbaren maatregel te besluiten — nauwgezet rekenschap te geven van de merites van de zaak,
van de voor- en nadeelen en de kosten.
In het Voorloopig J 'crslag Tail dc licrstc Kanicr werd
door enkele leden de opmerking gemaakt, dat de l)egrooting geen heeld gaf van de feitelijke en de te verwachten
kosten, aan het werk van de droogmaking verbonden,
hetgeen te l)edenkelijker werd geacht, nu zeer groote bedragen op het spel staan, vooral, indien men na de voltooiing van den N.O. polder overgaat tot droogmaking
van de zuidelijke polders. In dit opzicht werd vermeld
de opvatting van Dr. h'. van I leek, die voor de ’Wderingermeer een bedrijfs-economisch verlies van f 6o a f 8o millioen, doch voor de andere polders een geringer verlies

verwachtte. l{r echter van uitgaande, dat het bij den
N.O. polder gaat om een oppervlakte van 40.000 ha. en
hij de zuidelijke polders wellicht om 150.000 ha., werd
door deze leden de kans aanwezig geoordeeld op een
verlies, dat allicht het halve milliard zou overschriiden,
ongeacht het jaarlijksche verlies, dat ten laste van
de gemeenschap zou komen, zoolang de Staat het landbouwhedrijf op de nieuw verkregen gronden .‘'ubsidiecreu
moet, hetzij door garantieprijzen, welke boven de wereldmarktprijzen liggen, dan wel door het verleenen van steim
aan den uitvoer.
Zij oordeelden het dan 00k noodig, dat de economische
zijde van de droogmaking van de zuidelijke polders met
de meeste zorg zou worden Irestudeerd, alvorens daartoe
werd overgegaan, want 00k dan, als men de grootsle
waardeering kan hebl^en voor de technischc- en socialc
heteekeuis van het grootsche werk der droogmaking,
moest toch het financieel-economische aspect daarvan ten
minste als van even groot gewicht worden l)eschouwd.
In zijn antwooivl verwees de Alinister naar de vroeger
opgemaakte kostenberekening voor den N.O. polder (zie
hiervoor 1 Ihum no. \'III), waarbij werd medegedeeld, dat
vcjorloopig kon worden vastgesteld, dat de kosten vooralsnog dooreen genomen waren gel.)leven l)enedcn de
raining van 1935.
De door Dr. \kan Heek opgestelde berekeningen konden
door den Minister niet als grondslag worden aanvaard
voor beschouwingen omtrent de financieele gevolgen van
de inpolderingen in het Ijsselmeer. Zooals Dr. Van Fleck

aanstipte, konden de uitkomsten, l)ij de Uderingenncer
verkregen, voor de verwachtingeii t.a.v. de kosten van
N'erdere polders geen inaatstaf vormen, omdat l)ij dicn
eersten polder vele bijzondere factoren in het spel waren
als bedijking voor de afsluiting van de Zuiderzee, hooger
zoutgehalte van het bodemvocht dan elders voorkomt, het
voldoen aan den eisch van volledige bereikbaarheid van
de boerderijen voor verkeer te land en te water beide,
kostljare proefneming met een bijzondere (Alansholtsche)
verkaveling, en eerste o])lossing van tallooze nieinve
\-raagstnkken, waarbij ervaring inoest worden opgedaan.
\’olgens een overgelegde Nota l)etref£ende de finan¬
ciering van de Zuiderzeewerken konden de totale uitgaven
voor de Wderingermeer worden gesteld op f lOO millioen.
W'erd daarbij evenwel bedacht, dat een belangrijk deel
van het werk uitgevoerd were! in de periode van ernstige
werkloosheid van 1930 af, zoodat de werkverruiming tot
heperking van den werkloozensteun heeft bijgedragen en
wel, volgens een gemaakte herekening, tot een hedrag
van f 17 millioen, dan restte ten laste van de 20.000 ha.
groote Wderingermeer een som van £83 millioen of van
£4150 per bruto ha.
Zoii daarbij, evenals is geschied voor den N.O. polder,
worden aangenomen, dat bij een kostprijs van £2500 per
brnto ha. aan de drooglegging voor den Staat geen te
groot risico is verhonden, dan zou het tekort op de
Wieringermeer, voor zoover (lit niet economisch en
sociaal direct verantwoord zou zijn te achten, moeten
worden gesteld op £33 millioen of op £1650 per hruto

ha. en £1833 per ha. cultnurgrond. Deze cijfers wijken
niet onbelangrijk a£ van die van Dr. \"an Heek, al stellen
zij de droogmaking van de AVieringenneer als onderneming op zichzelf niet in een gunstig daglicht.
Bij den N.O. polder is echter reeds naar voren gekomen, dat deze uitkomsten geen grondslag bieden voor
verwachtingen t.a.v. verdere inpolderingen, daar toch
deze polder per ha. hegroot werd op £ 2600 per bruto ha.,
welk cijfer dient te worden gesteld tegenover het hiervoor
genoemde van £4150 voor de AA^ieringermeer.
Bij de mondelinge hehandeling in de Berstc Kaincr
heeft de Minister nog opgemerkt, dat een enorm werk als
de groote inpolderingswerken van de Zuiderzee niet een
object is, waarvan men later de kosten neemt als maatstaf voor andere werken. Deze werken heschouwende als
een groot nationaal werk, dat slechts eenmaal in een eeuw
uitgevoerd werd, zag de Minister er niet zoo’n groot l)ezwaar in, dat men hij het gelijktijdig uitgeven van gelden
voor de inpoldering, evenals van die voor steungelden,
welke bij niet-uitvoering uitgekeerd hadden moeten wor¬
den, te zeggen: in de balans van de groote offers, welke
de Staat brengt, moet rekening worden gehouden met het
reeele feit, dat die steungelden worden bespaard.
AA^at de zuidelijke polders aangaat, werd nogmaals de
verzekering gegeven, dat hieraan uit economisch oogpunt
zeer nauwgezet aandacht zal worden geschonken, daar
het ongetwijfeld noodig is zich de financieele en cconomische gevolgen van een dergelijke onderneming helder
voor oogen te stellen.
In de begrooting van de Rijksafdeeling van het Open-

baar lichaam ,,De Wieringermeer” voor 1939 is tcrzake
nog opgemerkt, dat de inpoldering en het incidtuurbrengen van de verschillende polders in het Ijsselmeer
nanw verband met elkaar hoiulen, omdat het toch leidt
tot de meest econoniische en doeltreffende uitvoering van
deze werken, wanneer de werkzaamheden in de verschil¬
lende polders geleidelijk in elkaar overgaan. In het bijzonder inoet vermeden worden, dat de werkzaamheden
voor het incultuurbrengen van de gronden in de verschil¬
lende polderafdeeling'en elkaar in belangrijke mate overlappen. Vervroeging van de inpoldering en het incnltmirbrengen van de zuidelijke polders brengt diis mede
vervroeging van deze werkzaamheden in den N.O. polder
en van de cultuurwerkzaamheden in de AVieringermcer.
Teneinde nu de mogelijkheid te scheppen, dat — voor het
geval mocht worden besloten de z 11 i de 1 ij k e inpoldering

zoo spoedig mogelijk ter hand te nemen — het incultiuirbrengen van de gronden in de onderscheidene inpolderingen zoo goed mogelijk zal kunnen aansluiten, moet de
ontginning en het verpachten van de gronden in. de
AAderingermeer in iets sneller tempo dan aanvankeliik de
bedoeling was worden uitgevoerd.

FINANCIERING VAN DE ZUIDERZEEWERKEN.
In een Nota betreffende de financiering van de Zniderzeewerken, werd voor wat aangaat den N.O. polder verwezen naar de terzake eerder verstrekte gegevens (zie
hiervoor album no. VIII), terwijl t.a.v. de a f s 1 u i t i n g
van de Zuiderzee en de drooglegging van de \V i e r i ngermeer de hiernavolgende cijfers werden overgelegd:

AFSLUITING.
Financiering der uilgaven tot en met het dienstiaar 1937
in millioenen gutdens.
Toevallige baten

Kosten tot en met het dienstjaar 1937
in millioenen guldens.

Afsluiting Amsteldiep C. A. .

Uit de werken.

4,80

In verband met de Zuiderzeesteunwet.

0,75

18,53

Afsluiting Wieringen -Friesland

123,27

Militaire voorzieningen afsluitdijk

8,06

Zuiderzeesteunwet.

5,55

13,47

Rente voor 1926 ten laste van het Zuiderzeefonds gebracht.

Bijdragen uit de gewone mid=
delen.

Hoofdstuk IX voor afsluiting
Wieringen—Friesland c.a. .

164,—

Tezamen rond

Hoofdstuk IX voor afsluiting
Amsteldiep c.a.12,90

Aan toevallige baten werd ontvangen

5,50

Aan bijdragen uit gewone middelen . 70,—

42,68

0,83

75.50

Hoofdstuk IX voor Zuiderzeesteunwet.*) 12,45

Blijft voor kapitaal verstrekking

....

88.50

Hoofdstuk VIII voor militaire
voorzieningen.

Aandeel in de aflossingen van de gevestigde
schuld en extra afschrijvingen . . stel

mo-

Find 1937 bestaande kapitaallast ....

68.50

i ,80
69,83

Kapitaalverstrekkingen.

Hoofdstuk Vlli? voor 1926

75,38

6,38

Hoofdstuk IX van 1926 af
Totaal
Waarvan besteed voor Wieringermeer.

105,78
23,38

82,40

Tezamen rond

88,78
164,—

Financiering van de kosten na I Januari 1938 op den
bestaanden voet.

Werken voor de afsluiting.
Militaire voorzieningen afsluitdijk
Militaire voorzieningen inundatie

Bijdragen uit de gewone middelen.

Hoofdstuk IX voor de werken
0,50
Hoofdstuk IX voor Zuiderzeesteunwet 25,50
Kapitaalsverstrekking hoofdstuk IX

Totaal .

Geraamde kosten na 1937

26,11.50

Zuiderzeesteunwet.
Totaal

37.50

5,2,—

5,—

12.-

25.50
37.50

*) Niet inbegrepen zijn de ten behoeve van de credietverleening op Hoofdstuk VIIbeschikbaar
gestelde rentedragende voorschotten.
t) Het bedrag van 20 millioen gulden is als volgt samengesteld :
Niet uit leeningen bestreden, doch in verband met het batig saldo op de Rijksbegrooting in de
jaren 1926 t/m 1928 uit de gewone middelen betaald een kapitaalverstrekking van f 13.982.500,—,
derhalve rond.14,—■ millioen gulden
Globaal berekend bedrag van de aflossingen, voor zooverre de kapitaal¬
verstrekkingen vddr 1926 betreft.0,9 millioen gulden
Globaal berekend bedrag van de aflossingen van de kapitaalverstrek¬
kingen 1929/1937 ..
5.— millioen gulden
Te zamen rond
Overgenomen uit de Handelingen der Staten-Generaal zitting 1938-1939.

.

.

20,— millioen gulden

WIERINQERMEER EN PROEFPOLDER.
Financiering der uitgaven tot en met het dienstjaar 1937
in llliilioenen guldens.

Baten uit de droogmaking verkregen.
Bijdragen uit de gewone middelen van
Hoofdstuk IX wegens het nadeel van
de versnelde inpoldering.

9,30

6,46
15,76

Kosten tot en met het dienstjaar 1937
in millioenen guldens.

Indijking en droogmaking (waterbouwkundige werken en diversen) ....

58,53

In cultuur brengen (ontginning, exploitatie, boerderijen).

25,09
83,62

Rente, waarmede het Zuiderzeefonds
werd belast.

Kapitaalverstrekkingen.

Hoofdstuk Vll'k

Totaal .

54,05

Ten onrechte van Hoofdstuk IX, afsluiting,
voor de Wieringermeer aangewend .

23,38

77,43
93,19

Totaal

9,57

.

93,19

Aan baten werd ontvangen.

9,30

Aan bijdragen uit de gewone middelen
van Hoofdstuk IX wegens het nadeel
van de versnelde inpoldering ,

6,46

Blijft voor kapitaalverstrekking

15,76

.

77,43

Aandeel in de aflossingen van de gevestigde schuld.stel

- 4,50
73,—

Eind 1937 bestaande kap. last rond .
I
Financiering van de kosten voor de jaren 1938 t m 1940
op den bestaanden voet.
Geraamde baten.5 50
Kapitaalverstrekking.

Geraamde kosten voor de jaren 1938 t m 1940.

Indijking en droogmaking (waterbouwkundige werken en diversen) .

3,05

In cultuur brengen (ontginning, exploitatie, boerderijen).

1,75
14.80

Hoofdstuk VI1‘"....

16,30
Totaal

21,80

Rente, (globaal, volgens de tot nu toe
gevolgde berekening).
Totaal

*)

7,—
21.80

Het bedrag van 4,5 millioen gulden is als volgt samengesteld :
Globaal berekend bedrag van de aflossingen van de kapitaalverstrekkingen van :
Hoofdstuk IX
0,9 millioen gulden
Hoofdstuk VIP’’
3,7 millioen gulden
le zamen rond

Overgenomen uit de Handelingen der Staten-Generaal zitting 1938-1939.

)

4,5 millioen gulden

Aan
de

1*!
Naamlooze

HUhT

', ;i-^A —
Vennootschap

M. U. Z.

Sluiting Wieringermeerdijk 29 Juli 1929.

Sluiting afsluitdijk 28 Mei 1932.
Fulo: A’ r. I'er Folobnreitux

Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken,
GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE

werd o.m. de bouw opgedragen van den Afsluitdijk en den Wieringermeerdijk.

mi

De Afsluitdijk, die in 1932 door sluiting
van het dijksgedeelte ,,Vlieter” tot stand
kwam, werd op 25 September 1933 door
wijlen Z. E. den Minister van Waterstaat, Ir. J. A. Kalff, voor het publiek
verkeer opengesteld. Bij die gelegenheid
werd door de N.V. Maatschappij
Uitvoering

van

tot

Zuiderzeewerken aan

den Staat overgedragen het door haar
egg

S

op de

iljj

« J
■

fi

plaats der sluiting

opgerichte

monument, van waaraf men cen overzicht
over W^addcnzee

en Ijsselmeer heeft.

Monument ter plaatse van de sluiting van den afsluitdijk.

Relief in het monument.
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BASALT MAATSCHAPPIJ

ROTTERDAM

I
i

74

m
EE

ZER BAS ALTGROEVE

A
9

Gemaal te Den Oever,
Ge
emaai

(genaamd Leemans)
Capaciieit 2 x 250

Lem
520 MS

paciteit

p. min.

per mi

besteld Juli 1927.

besteld

aa

Gemaa!

938

Voorst
570 M3

paciteit

per minuut

20 000

steid

Dec

938

N

.H.A
ema I te Medemblik,
(g€ naamd Lely)
Capacit. 3 X 400

p. min.

beste Id Oct. 1927.

\£ui
Ge maa

Urk

Capaciteit
pe
besteld

520

M3

minu
ov

937

De Zee wordt land
Ook de vierde en vijfde bemalin ysinstal'
latie voor de Zulderzeedrooglegg jng zijn
thans besteld bij Werkspoor
De pompen en Dieselmotoren \ an aiie
bemalingsinstallaties voor dit bij uitstek
nationale titanenwerk zijn geleve d door
Werkspoor. Het feit spreekt voor : ichzelf I
Voor groote en kleine polderbemi lingen.:

WERKSPOOR

- A’DAM

De totale capac^ teit van de pompen dezer vijf gemalen,
per minuut.
op voile kracht ' itferkend, bedraagt 5960

