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§ 1

Vroegere plan.-.

In de nota A I, die handelde over het dijktrao^

nen en gronaslagen

tusschen Lemmer en Urk kon een voorstel omtrent dat

daarvan

trac^ worden gedaan zonder dat daarbij veel aandaoht

c

behoe fde te worden gesohonken aan de belangen van de
aaiigrenzende landstreken^ oindat in die belangen bij
het gekozen ontwerp slechts in geringe mate wordt ingegrepen en de voorzieningen du.s van eenvoudigen aard
irannen zijn. Bovendien kon er van uit worden gegaan,
dat de dijk bij Lemmer zou moeten aansluiten#
Bij het dijkvak Urk - Overijssel liggen de vraagstakken geheel anders. Zeer groote belangen van afwatering en scheepvaart zijn in het geding^ terwijl het
aansluitingspunt van deiringdijk geenszins kan worden
gekozen op grond van enkele eenvoudige overwegingen.
In de voorheen aanhangig gemaakte plannen vertoonde
dan 00k dit aansluitingspunt zeer groote verschillen.
Als uitersten zijn aanbevolen de Ramspol en Blokzijl,
wel een bewijs, dat de keuze niet voor de hand ligt.
Tussohen den Ramspol en Blokzijl worden belang—
11^

537^

lijke hoeveelheden water op het Ijsselmeer afgevoerd
door Ganzendiep, Goot, Zwarte Water, het gemaal
"A.P, Stroiftk" van het watersohap Vollenhove en enk^e
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polders, terwijl scheepvaartbelangen betrokken zijn bij
de vaart naar het Zwarte Water en ook naar de havens van
Voilenhove en B^okaijl.
Voiledige aansluiting van den N.O, Polder aan de
Overijsselsohe kust van den Ramspol af zou een voorziening in de afwaterings- en scheepvaartbelangen door het
bestaande land noodzakelijk maken.
In den Zuiderzeeraad werd het denkbeeld geopperd,
daarbij in den afvoer van het Zwarte Water te voorzien
door deze rivier door het Kamper Eiland heen te verlengen tot nabij den Ramspol, alwaar de scheepvaart zou
kunnen overgaan naar het Reohterdiep en daarlangs den
IJssel en het Ijsselmeer zou kunnen bereiken. In over¬
leg met den betrokken Rijhs waterstaatsdienst werd dit
denkbeeld onderzocht, Het bleek groote moeilijkheden
mee te brengen„ Het verval, dat tusschen Zwartsluis en
den Ramspol beschikbaar is, indien de afwat: ering van de
Veoht niet zal worden geschaad, is zoo gering, dat een
rivier tusschen deze beide punten een onwaarschijnlijk
groote breedte zou moeten krijgen. Pit cnderzoek, dat
later nog door den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in het Arrondissement Zwolle is voortgezet, voerde daarbi;] tot een bodembreedte van bij’na |J00 m. Ook
deze oplossing bleek dus groote nadeelen te hebben, terwijl bovendien de kosten zeer hoog zouden zijn door de
groote te onteigenen oppervlakte en het enorme grondverzet, zoodat ervan moest worden afgezien.
Pit onderfioek had dus reeds geleerd, dat de afvoer
van het Zwarte Water zal moeten plaats hebben tusschen
den nieuwen polder en de bestaande kust.

"
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Blijkens liet Toorgaande zou volledige aansluiting
van den polder aan de kust toch ook geen innige ver—
binding tusschen het oude en het nieuwe land kunnen
geven, omdat de breede rivier een scheiding zou vormen,
die practisch sleciits voor overbrugging op een enkel
punt in aanmerking zou kunnen komen.
Pogingen zijn asngewend, een plan te ontwerpen,
waarbij bet Zwarte Water zou uitmonden in een boezemmeer, dat werd begrensd door de kust van Overijssel,
den ringdijk van den polder tusschen Schokland en de
omgeving van de stad Vollenhove en een dijk tusschen
Schokland en den Raraspol» "Via laatatgenoemd punt kon
aan het landverkee..- een zeer goede verbinding worden
gegeven met Katnpen en Zwollee Het bleek evenwel niet
mogelljk deze oplossing te maken, zonder de afwateiingsbelangen van het Zwarte Water en de daarop afwaterende
gebieden te schaden of zonder in veel te hooge kosten
te vervalleno Hierop zal in deze nota dus ook niet ver¬
ier worden ingegaanj dit denkbeeld blijft als onuitvoer—
baar beschouwd, Het Ijsselmeer moet dus tusschen den
nleuwen polder en de kust tot bij den mond van het
Zwarte Water worden doorgevoerdo
Door den Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken is
dan ook het ontwerp met een boezemmeer verlaten en het
in 1932 aan de Tweede Earner der Staten-Generaal overgelegde ontwerp aanbevcien. Daarbij liep de ringdijk van
Schokland naar de stad Vollenhove, zoodat het Zwarte
Water vrij in het IJsselmeer ble ef uitmonden. Aldus
verviel de gunstige landverbinding over den Ramspol
naar Kampen; door een uitbuiging in den dijk werd even-

wel de kust van het Eamper Eiland tot op ongeveer 2 km
genaderd, met de 'bedoeling doer middel van een dam met
doorlaattrug een weg van Kanpen naar den polder te kunnen maken. Aangeteekend moge hiorbij worden, dat deze
verbinding niet op de bij de nota aan de Tweede Earner
behoorende kaart was aangegeven.
Ais eerste grondsiag voor dit plan gold de eisch,
dat zoo min mogeiijk zand zou worden ingedijkt, Toen
het plan 1952 werd opgemaakt, had men in de Wieringermeer do bezwaren leeren kennen, welke de stuivende zand~
gronden na het droogvallen opl ever den en dit leidde tot
den eisch om in den

Polder deze gronden zooveel

mogelijk buiten de bedisking te houden. Het dijktraod
beoosten Schokland was daarom destijds zoodanig ontworpen, dat de zandige gronden benoorden het Eamper Eiland
zooveel mogelijk daar buiten zouden vallen. Een kleine
afwijking van dit beginsel vend plaats om een betere
gelegenheid te scheppen voor een landverbinding.naar
het Eamper Eilandj die bij de beide hierboven behandelde oplossingen door de aansluiting van den polderdijk
aan den Ramspol op natuurlijke wijze zou zijn verkregen,
De ligging van den dijk langs den rand van het zand
benoorden het Eamper Eiland leidde er eenerzijds toe om
deze oostv/aarts te richten op de Voorst en bij Vollenhove te doen aansluiten., anderzijds om den dijk op
Schokland te richten. daar een reede te houden en hem
verder van de zuidpunt van dit eiland met een bocht op
Urk te richten, Het zuideinde van Schokland was daarbij
nog als steunpunt voor den aanleg van den dijk gedacht,
Verdere uitbuiging van den dijk tusschen Urk en

- 5 Schokland, met het doel j meer kleigrond te bedijken,
werd bij de toen geldende kostenbegrootingen niet wen—
sohelijk geacht,

§ 2, Wi.jziglng

Sedert het opmaken van het plan 19^2 is het in

der grondslagen

oultuur brengen der zandgronden in de Wieilngeimeer

en daarmee ver-

voltooid. zoodat men daar nu anders tegenover staat

band houdende

dan toen. Men kan thans volledig beoordeelen, welke

nieuwe mogell.ik-

waarde deze gronden uit landbouwkundig oogpunt hebben

heden.

en welke extra kosten hun ontginning meebrengt. Daardoor kan thans de nogatieve waarde van dergelijke drooggevallen zandgronden in geld worden uitgedrukt en deze
bleek op ongeveer f. 150.- per ha te knnnen worden gesteld.
Moest in 1952 eenvoudig de eisch gelden, zoo min
mogelijk zandgrond tebedijken, thans kan meer ooncreet
worden gesteld, dat indijking van zandgronden in aanmerking komt, wanneer de negatieve waarde dier gronden
wordt gedekt door de waarde van betere gronden, die
daarbij tevens worden verkregen of door bezuiniging
op de kosten der droogmakingswerken.
De noodzakelijkheid om, gelijk bij het plan 1952
werd aangenomen, den dijk benoorden het Kamper Eiland
zooveel mogelijk buiten het zand te ontwerpen is dus
vervallen, zoodat thans ook onderzocht moet worden, of
een meer zuidelijk gelegen bedijking wellicht economischer is, Het is dan aangewezen, den dijk zoo dicht
langs de kust te traceeren, dat de uitstrooming van
het Zwarte Water nog naar behooren kan plaats hebben,
zonder dat te groot verhang ontstaat. Het zal dan noo-
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dig zijn van het Zwarte Water af een geul te baggeren
voor waterafvoer en scheepvaart,
Mede in verband met de vrij uitgestrekte zandvlakte voor den mond van het Zwarte Water is het dan
aangewezen dai dijk nabij het gehucht Kadoelen aan de
kust te doen aansluiten.
Het verhang op de nieuwe rivier kan, behalve door
een zeer ruim dwarsprofiel van de te baggeren geul ook
Worden beperkt door niet een normaal rivierbed te maken, doch een langgerekt meer, waarin een scheepvaartgeul. Deze geul kan dan.tezamen met de daamaast liggende ondiepe , doch breede gedeelten,met een klein
verhang betreklelijk groote waterhoeve^heden afvoeren. Het baggeren van een geul In een meer, dat eenige
diepte heeft, veroorzaakt minder grondverzet dan het
aanleggen eener rivier door het Kamper Eiland, waar
de bodem zooveel hooger ligt. Zoowel de breedte als de
diepte van het te baggeren profiel nemen dus af, terwijl onteigening niet noodig is. De kosten worden aanmerkelijk lager dan voor een rivier door het Kamper
Eiland.
Deze overwegingen leidden tot het denkbeeld, het
Zwarte Water tot aan den Ramspol te verlengen buiten
langs de kust van het Kan per Eiland en wel in den vorm
van een boezemmeer; dat aan den mond niet afgesloten
wordt. In dit meer wordt dan een geul gebaggerd voor
de scheepvaart en de afwatering. Dat daarbij de ringdijk, die ten noorden van het boezemmeer komt te liggen, in water met eenige diepte moet worden gemaakt,
is geen bezwaar. De afmetingen van de geul worden in
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ieder geval zoodanig. dat er veel meer grond besohlkbaar komt dan voor den dijk noodig zal zijn, Ook bij
deze oplossing meet weer de aandaoht gevestigd worden
op de belangrijke 1 andverbinding naar Kampen* Zooals
hierna uitvoeriger zal worden toegelioht is een dam met
doorlaatbrugj gelijk bi;j het plan 1952 was voorzien,
niet zonder meer mogelijk, maar zal ter plaatse van de
overbrugging het boezemmeer over eenige kilometers tot
een breedte van enkele honderden meters vernauwd moeten
worden. Door deze vernauwing aan te brengen blj den
Ramspol kan op dit zeer geschikte punt zonder groote
moeili^kheden een brug worden gemaakt ten behoeve van
het landverkeer naar Kampen,
Op deze wijze wordt weder een goede verbinding in
de richting van Kampen verkregen, wat niet sleohts
voor den polder, maar ook voor die stad van groot belang is, Bovendien ontstaat daardoor de gelegenheid
om desgewensoht een schakel in het Rijkswegenplan in
te voegen. Van den Zuiderzeestraatweg tooh zou via
Kampen en den Ramspol en verder door den polder een
Rijksweg gelegd kunnen worden, die te Lemmer zou kunnen
aansluiten op d©n Rijksweg naar Leeuwarden,
Of voor het maken van een dergelijke verbinding in
het Rijkswegennet aanleiding zou bestaan, kan dezerzijds niet worden beoordeeld, Maar ook al zou men die
schakel niet noodig oordeelen, dan zal de overbrugging
van den nieuwen mond van het Zwarte Water toch een
Zekere beteekenis hebben voor het doergaande verkeer
in de aangegeven richting langs reeds bestaande wegen
en voor de stad Kampen, Le landverbinding is dus niet
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uitsluitend een belang voor den N,0, Polder maar evenzeer voor Kampen en voor het doorgaande verkeer, Pe
kosten daarvan zullen dus ook niet uit^uitend ten las—
te van den polder behoeven te komen,
Tenslotte moet ook nog worden nagegaan, of bewesten den Ramspol een zuidelijker trac^, dan in 195^
het meest gewenscht werd geacht wellicht de voorkeur
verdient in verband met de sedert gewijzigde verhoudin—
gen.
Het aantal mogelijkheden, waarop in de Overijsselsche belangen

benoorden het Zwarte Water kan wor¬

den voorzien, is legio. Bij het plan van den dienst
der Zuiderzeewerken van 1952 was daaromtrent een keuzu
gedaan.
Alvorens dit oude plan met het thans ontwikkelde
denkbeeld kan worden vergeleken zal eerst moeten worden
bepaald hoe bij dit denkbeeld de genoemde voorzieningen
zullen moeten zijn, anders wordt het aaatal mogelijk¬
heden, dat moet worden vergeleken, onoverzichtelijk
door het groote aantal varieties,
V<5(5r het ontwerp voor de begrenzing van den polder
tusschen den Ramspol en Kadoelen nader zal worden onderzocht en uitgewerkt, zal dus worden nagegaan, welke
bijkomende werken vereischt zullen zijn, wanneer de
ringdijk van den polder bij Kadoelen aansluit en welke
keuze uit de verschillende mogeli jkheden zeiL moeten
worden gedaan.

-

9

-

HOOPDSTUK II.
VOORZIENINGEN BENOORDEN HET ZWARTE WATER,
§ 3, Bestaande

Bij vroegere plannen is er wel eens sprake geweest

toestand: voorzie-»van een doorgaand ringkanaal van het aansluitingspunt
nlng in de belan- van den dijk aan

Overijssel tot aan Lemmer.. Dit kanaal

gen van afwateringhad in hoofdzeak ten doel te voorzien in de scheepvaart
en soheepyaart,

tusschen Friesland (Lemmer) en de omgeving der IJsselmonden. In den tijd, waarin deze plannen gepubliceerd
werden, had een dergelijk kanaal reden van hestaan*
Sedert is echter het vaarwater van het Meppelerdiep
(Beukerschut) over Steenwijk en Ossenzijl naar de Linde
gegraven, dat verder via de Helomavaart en de Pier
Christiaansloot verbinding geeft met het Tjeukemeer en
dus met de Priesche vaarwateren der le klasse. Alleen
de Pier Christiaansloot behoort niet tot die klasse*
Zij kan evenwel op vrij eenvoudige wijze verruimd wor—
den; de Echterbrug over die sl'oot bezit voldoende
groote afmetingen,
Aangenomen kan dus worden, dat de gewone binnenvaart een goede verbinding heeft tusschen Noord-Overijssel en Friesland, zoodat een nieuwe verbinding slecht
noodig zou zijn voor de schepen, die tusschen den IJssel'
mond en lemmer verkeeren en te groot zijn cm Friesland
binnen te varen, zoodat het hier uitsluitend groote
schepen geldt, die in de haven van Lemmer gelost of
geladen wordenc Lit verkeer heeft weinig beteekenis,
Het zou niet in over eens temming zi jn met den eisoh van
de grootste soberheid, indien ten behoeve daarvan een
kanaal zou worden aangelegd, dafc enkele millioenen zou

10

-

kosten, Deze enkele groote vaartuigen kunnen lemmer
via het IJsselmeer bovendien steeds bereiken, al zijn
zij daarbij wat meer afhankelijk van de weersomstandigheden dan op een kanaal, maar de weg over d^e Zui¬
derzee is eohter voorheen steeds gevolgd, Die wordt
dus na aanleg van den N»0* Polder slechts wat langer#
Dit geldt ook nog vcor de kleinere sohepen, well© ,
teneinde de solieepvaartr;-chten in VoUeJ^hove te ontgaan, hun weg over zee near Lemmer kiezen, Ook deze
vaart is echter van weinig beteekenis.
Indien geen doorgaand ringkanaal wordt gemaakt,
meet dus op andere wijze worden voorzien in de verschillende afwaterings- en scheepvaartbelangen, Langs
het gedeelte van de Overijsselsche kust. d^

bij aan—

Sluiting van den dijk bij Kadoelen van het IJsselmeer
afgesneden zou worden, liggen de volgende afwateringen
en havens (zie de kaart bijlage l) J
1, afwatering van den Bentepolder;
2. haven van Vollenhove;5* afwatering van de Vollenhoofsohe Uiterdijkenj
4. bemaling van het waterschap Vollenhove bi.i de
Ettenlandsohe Kolk;
5. afwatering van de Blokzijler en Middelste
Uiterdijken;

6.

haven van Blokzijl met sohutsluis naar het Steenwijkerdiep dat verbindlng geeft met Steenwijk
(spoorwegstation),
Onafhankelijk van de wi.jze, v/aarop de aan^uiting

van den ringdijk aan Over!missel wordt tot stand gebraoht zijn de werken, die in de ongeving van Kuinre
en de Schoterzijl zullen moeten worden uitgevoerd.

-
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behooren dus strikt genomen niet tot het in deze nota
behaidelde onderwerp. Aangezien er echter voorloopig
geen andere nota geschreven zal worden, waarin zij
speciaal thuis behooren, wordt de gelegenheid, die zicli
thans aanbiedt aangegrepen om het opgemaakte ontwerp
te besohrijven waarbij naar het kaartje op bijlage 2
verwezen zij. Dit ontwerp is besproken met de Hoofden
der Provinciale Waterstaatsdiensten van Friesland en
Overijss^ en met den Di^kgraaf van Vollenhove, die
zich daarmee hebben vereenigd,
Zooals reeds in nota A I is gezegd (bladz, 6)
zullen de werken ter voorziening in de belangen van de
afwatering van Friesland zeer weinig omvangrijk behoeven te zijn. De Sohoterzijl is de eenige Friesche uitwafc eringssluis, die van den aanleg van den N.O. Polder
invloed ondervindt. Zij heeft als zoodanig niterst wei¬
nig beteekenis en kan zonder bezwaar voor de waterloo-

zlng worden gemist wanneer de spuisluis te lemmer wordt
verruimd. Dit laatste z^ dus moeten gesohieden,
De voormalige waaiersluis te Kuinre is sedert eeni
ge jaren verbouwd tot eai schut^uis, terwijl het bene
den pand van de Linde gemeen is gelegd met de wateren
van Vollenhove, die een aanmerkeliok lager peil hebben
dan het Ijsselmeer. Deze sluis is dus als loozingsmiddel vervallen, zoodat in verband daarmee geen voorzieningen behoeven te worden getroffen.
Thans rest dus nog bespreking van de voorziening
in de belangen van de scheepvaart en van de afwabering
der uitgestrekte buitenpolders tusschen de Schoterzijl
en Kuinre, die gedeeltaijk tot Friesland en gedeelte-
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lijk tot Overijssel behooren.
De waterweg van de SchoterziDl naar het IJsselmeer
loopt eerst als Bij-Iinde in zuidoostelijke richting
buiten langs den zeedijk tot SiiDkenburg; buigt dan om
naar het Zuiden en heet verier Nieuwe Kanaal tot aan
de zooeven genoemde schut^uis te Kuinre., Vaa daar gaat
de waterweg in westelijke richting als Buitenhaven naar
het IJsselmeer. Be vroeger van de Schoterzijl in zuid~
westelijke richting recht naar het IJsso. meer loopende
Worstsloot is aan den mond geheel dichtgeslibd.
Be Buitenhaven van Kuinre is reeds sedert jaren
aan den mond in sterke mate verondiept, zoodat scheepvaart daardoor prartisch onmogelijk is, Baar de scheepvaartbelangen het kennelijk niet noodig hebben doen

zljn dai uitweg van Sohoterzijl en Kuinre naar het
IJss€.meer in bevaarbaren toestand te doen blijven, kan
bezwaarlijk van het Rijk ge’^scht worden; dafc het

voor

een zoodanigen uitweg (i.c. naar den K.O. Polder) zorgt.
Een schutsluis naar de polderwateren is dus te Kuinre
geheel overbodig ta aohten en de Buitenhaven kan zonder
meer aan den mond worden afgeslctai.
Be sohe$ vaa: tstatistiek vermeldt voor de Sohoterzijl een aantal schepen van + 600 en voor de schut^uis
te Kuinre van + 800 per jaar, op beide punten met een
gemidd^den inhoud van +

3O

ton, Voigens verkregen in-

lichtingen zijn dit in hoofdzaak vaartuigjes. die in
de buitaipolders gewonnen hooi kcmen laden. Be doorgaande vaart tusschen Tjonger en Linde schijnt uiterst weinig beteekenis te hebben en kan trouwens even goed door
de Hd omavaart gesohiedenr. Bij-Linde en Nieuwe Kanaal

hebben dan ook slechts een minste diepte van 1 m. Er
is dan ook geen beswaar tegen,. dozen vaarweg af te dammen, mits hi3 f&n 66n uiteinde over vrijwel de voile
lengte toegankelijk blijft. Het westelijk gedeelte
aansluitende aan de Sohoterzijl, kan dan gemeen gelegd
Worden met Erieslands boezem, het oostelijk deel met
de Linde en Vollenhove,
Aangezien op de Bij-Linde dioht bij de Schoterzijl
nog een wateimolen uitsiaat van den tot Overijssel
behoorenden bai:enpoldei zai de dam, die de boezemge—
bieden scl.eidt. vlak oij deze sluis moeten liggen. Het
Nieuwe Kanaal en de tij-Linde komen dus vrijwel ge—
heel gemeen te liggen met Vollenhove en zijn van daar—
uit te tereiken, Zij moeten in verband met het lagere
peil verdiept wordenr. Het water van den tot Overijssel
behoorenden buitenpolder komt ten laste van de bemaling
een
van Vollenhove, waar;oor/^inancieele regeling moet war¬
den getioffen. De tot Friesland behoorende buitenpolder
zal via de Schoterzijl op den boezem van deze provincie
kunnen afwateren, Overwogen kan worden, de Schoterzijl,
die een Rijkssluis is en geen scheepvaartsluis meer zal
zijn, ter besparing op het onderhoud en de bediening
in een keerduiker te verandeien*
Teru^omende op de belangen van Biokzijl en het
ten zuiden daarvan gelegen gebied z^ thans dienen te
worden nagegaan, weIke eischen in verband met de hier—
voor gegeven opsomming moeten warden gesteld en op welke wijze daarin kan worden voorzien.
Als eerste eisch kan gelden, dafc Vollenhove zi^n
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verbinding met het IJsselmeer behoudt, Zou men dit
stadje van het IJsselmeer afsnijden, dan zou men daarmede groot nadeel veroorzaken, terwijl de plaats reeds
van de afsluiting der Zuiderzee veel te lijden heeft ge—
had, Thans is Vollenhove ^makfelijk bereikbaar van uit
het Zwols che Diep en vervult het in verband daarmee een
functie als haven voor he’’ omliggende gebied,
Wei is het slechts veor kleine vaartuigen bereik¬
baar, en is dus de havenbeweging gering, maar Vollen¬
hove is slechts een kr.ein plaatsje (+_1„500 inwoners)
en haven en achterlaad zijn daaraan gtevenredigd,Slechts
een verbinding van "Vollenhove met het IJsselmeer kan
geacht Worden te vcldoen aan de elsohjn van artikel
1,A,30 van de wet van 14 Juni 1918 (Stbl.no.554),
De eenige oplossing is dus het maken van een
kanaal langs den rand van den polder^ evenals in het
plan 19^2 was voorzien. Dit randkanaal zal thans eohter
niet bio de Voorst kunnen aanvangen maar bij Kadoelen
moeten beginnen. i'itomatisoh wordt daarmee tevens voor—
zien in de afwatering van den Bentepolder,
Het water van de Voilenhoofsche Uiterdijken zou
op den N.O. Polder knmnon worden afgelaten. De gekapitaliseerde kos ten van het weder uitmalen van dit water
kunnen op f. 1.000,- worden gesteld,
De bemaling van het waterschap Voile nhove moet in
ieder geval in stand blijven en er mag geen minder goede
toestand geschaipen worden dan thans aanwezig is, Het gemaal aan de Ettenlandsche Kolk onttrekt zijn water aan
de Beulaker Wijde, Het waterschapsbestuur stelt tereoht
den eisch, dat dit zoo blijft, omdat uit het Hoorden

- 15 (Steenwijkerwold en Drenthe) een groot waterbezwaar op
h.et waterschap wordt gebracht. De watervlakte^ waarop
de bemaling aangrijpt, meet dus ook de meest noord^ijke zi;jn,
Het waterschap zou genoegen willen nemen met een
verplaatsing van bet gemaal naar de omgevlng van de
Zrieger, van waaruit een ruim stroomkanaal naar de
Beulaker Wijde zou moeten worden gemaakt, Uiteraard bad
men bij de stiebting van bet gemaal deze plaats ook
kunnen kiezen. Dat men dit na zorgvuldige overweging
niet gedaan beeft, bevdjst; dat men de buidige plaats
prefereert. Men besobouwt dan ook verplaatsing naar de
Krieger geenszins als eai verbetering

maar als een

maatregel, die men in bet algemeen belang wil accepteeren. Tegen and ere plannen (bv, bemalen via de Arem—
bergergraobt) beeft men zeer ernstige bezwaren.
Aan de band van uitgewerkte ramingen van verscbillende gemalen en de kosten van uitgevoerde werken kan
deze voorziening met inbegrip van de noodige kunstwer—
ken wordai begroot op f. 1.400,000,-, Of zij inderdaad
voor dit bedrag zou kunnen worden gemaakt is waarsebionlijk, docb niet zeker, Voor bet laatste zouden uitgebreide onderbandd.ingen met bet watersobap noodig zijn =
en nauwkeurige opnemingen van bet terrain, Aangeteekend
zij bierbij, dat bet bestaande gemaal een vermogen beeft
van 41 m5/sec.
In de afwatering van de Biokzijler- en Middelste
Uiterdi jken kan op dezelfde wijze worden voorzien als
boven voor de Vollenboofsebe Uiterdijken is gezegd. Be
gek^italiseerde kosten zijn geraamd op f. 2.000,-.
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In het plan 19^2 was in de lelangen van de sch eg)-

vaart van Blokzijl voorzien door de haven van dit stadje in verhinding te brengen met de polderkanalen en
daarlangs dus met het IJsselmeer, Edn der hoofdkanalen
zou op Blokzijl gerioht zijn en aan net einde van een
sohutsLuis werden voorzien. Laarmee zou tevens e©n
scheepvaartverbind'^ng tot stand worden gebracht, door
het Steenwijkerdiep met let naastbij gelegen spoorwegstation Steenwijkc
Be haven van Blokzijl zou daarbij op het peil van
het watersohap Voiienliove moeten worden gebracht met
de’noodige verzwar ing van beschoeiingen en verlaging
van de loswallenSevens zou de E-:.jkrkeehsiuis verdiept
moeten worden. Be Provincials schutsluis, die de haven
scheidt van het waterschap Vollenh've, zou daarbij
kunnen vervallen,
Het op Blokzijl geriohte polderkanaal zou een
primair kanaal kunnen worden (duhbele vaart voor schepen van 200 ton? beweegbare bruggen) ,, Be stichtingskosten der hier opgesomde werken zijn

bjgroot op

f, 980.000,-, de gekapitaliseerde bedieningskosten
van schutsluis en bruggen op f. 150.000.-.

§ 4, Belangen van
den N.O. Polder;

Behaive de belangen van de aaigrenzende landstreken
moeten ook de belangen van den N,0, Polder deugdelijk

verlengine van hetworden beschouwd.
randkanaal.

n^,__Scheepvaartbelangen^ Be polder moet in ieder geval een goeden scheepvaartweg bezitten naar Zwolle. Ook
Steenwijk heeft eenig belang als eindpunt van een
scheepvaartweg. texwijl vender Eampen bereikbaar moet
zijn.

- 17
Dat het Zwarte Water, als slagader van het soheepvaartverkeer in deze omgeving gemakkelijk meet kunnen worden
t)ereikt, spreekt wel vanzelf en dus ook, dat de weg naar
Zwolle daar langs moet voeren.
2. Bemaaing. Het gemaal van de eerste afdeeling van
den N.O. Polder zal liefst aan den oostelijken rand van
den polder moeten staan, teneinde Toij westelijken wind
geen hinder te hebhen van afwaaiing. Een sterk klemmende eisch is dit nietr Waar echter daaraan gemakkelijk
kan worden voldaan, ligt het voor de hand dat te doen.
Landverkeer. Aangenomen kan worden, dat in het
hier beschowde geval een verhinding met Eampen en
Zwolle via den Ramspol wordt aangelegd. Yoor het zuidoostelijke gedeelte van den polder is evenwel ook een
weg naar Zwolle gewensoht. Bij Kadoelen kan op
kelijke wijze de Provlnciale weg Zwolle - Hasselt^ Yol
lenhove - Blokzijl worden bereikt. Daarmee zal dus een
verhinding in ieder geval tot stand moeten worden gebr acht.
Yerder is nog van locaal belang een aansluit-ng
bij Yollenhove aan voormelden Pi^/incialen weg, die ven¬
der voornameliDk in het belang van dit stadje zelf gewenscht^en ten slotte een aansluiting bij Blokzijl, van
waar uit in de toekonst Steenwijk weer zal kunnen war¬
den bereikt

0

Bij de inpolderingsplannen in Yollenhove

wordt nl. gerekend op gelegenheid voor aanleg van een
goeden weg Blokzijl - Steenwijk. Indien de aanwezighexd
van een randkanaal dat noodig zou doen zijn. moeten dus
in de genoemde richtingen bruggen worden gemaakt.
In het plan 1952, was een schutsluis ontworpen in
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den ringdijk tegenover het Zwolsche Diep en ^^n
Blokzijl (hier boven reeds genosnd). Dit beginsel kan
ook thans worden gevolgd, waarbij de eerstgenoemde
sluis een eindweegs naar het Oosten meet worden verschoven bij het meer in die richting ontworpen dijktrac^. Het betrokken polderkanaal wordt dan zooveel
langer. Indien het gemaal oij deze sluis wordt geplaatst, heeft ook dit eei. gurstige ligging en kan met
d6n fundeeringsput worden volstaan.
Deze sluis geeft boegang tot het boezemmeer en
dus verbinding met het Zwarte Water en eveneens, via
het boezemmeer en het Hechter diep, met den IJssel,
Kampen en het IJss^meer, Blokzijl en Steenwijk zijn
bereikbaar door de andere sluis. Aan de scheepvaarteischen wordt dus voldaan> terwijl de afwezigheid van
een ringkanaal het maken der genoemde landverbindingen
gemakkelijk maakt,
Bij de sluis tegenover het Zwolsche Diep, die aan
een groote watervlakte ligt, is een haven onontbeerlijk.
Deze is zoowel noodig om een veilige invaart van de
sluis te verzekeren als om het o"erladen van massa—
goederen uit groote schepen in kleinere vaartuigen en
vrachtauto's en omgekeerd mogelijk te makenj Bij deze
haven moet dan gerekend worden op stichting van een
klein centrum van bewoning. Omtrent de nadeelen, die
daaraan zijn verbonden, moge worden verwezen naar Hota
B, waarin een overeenkomstige kwestie is behandeld met
betrekking tot een eventueel tussohen Urk en Schokland
te projecteeren sluis.
De aanleg van een randkanaal "van 'Voxlenhove tot

-
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Kadoelen heeft grooten invloed op de Mer genoemde
werken in den polder, Hij schept de mogelijkheid, het
gemaal en de sluls naar de Yoorst te verplaat sen.De
beschutte ligging aan het kanaal brengt dan nee, dat
de haven, die tegenover het Zwolsche Diep noodig was
geheel kai vervallen., De daardoor te bereiken besparing
kan op f. 160.000,- wordei geraamd. Bij de sluis is dan
in 't geheel geen gelegenheid tot het laden en lessen
van goederen meer noodig; aaigezien de haven van Vollenhove in de onmidde.lijk© nseijheid ligtj zoodat deze arbeid daar zal km-nen geschieden. Daarmee oerexkt
men het groote voordeei, dat Yollenhove wordt ingeschakeld in het economische leven van de^i puider^ het
geen de uitgaven van het Rijk op grond van de ...ui.aerzeestennwet zal kunnen beperken, Bovendaen wordt het
hoofdkanaal door den polder asamerke^ijk kcrter„ Bit
kanaal is ter plaatse uiterst kostbaar omdat het xJe~
aelmeer daar zeer ondiep is. waardoor het grond/er-et
zeer omvangrijk is en de geoaggerde grond nie^^ tea.zij
de van het kanaal kan worde-n gestort met cnderlossers,
waarvoor geen vaardiepte aaiiwezist is. Door net kanaal
op de Voorst te richten wordt een bea^iniging bereikt
van f. 78I0OOO,-, lovendien worden de bedieningskosten
van

beweegbare bru.g bespaard, die gekapitaliseerd op

f. 50,000,- kv.nnen worden gesteld, Het ligt das voor
de hand bij de gewijzigde dijksrichting het gemaal en
de sluis niet meer tegenover het Zwolsche Diep te
ontwerpen maar bij de "Voorst,
Aangezien het geraaal op het randkar aal uitslaat.
meet dit bij alle IJsselmeersfc anden met dit meer gemeen
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liggen. De hoogte der waterkeering langs den

Pol¬

der meet daarop dus berekend worden. In de rainingen is
daarmee dan ook rekening gehouden. In het midden is
daarbij gelaten, of het misschien nog bezuiniging kan
meebrengen aan den mond een ke er^ uis te plaatsen. Men
zou daarmee kunnen bereiken, dafc de waterkeering langs
het kanaal weliswaar practisch voor alle waterstanden
voldoende hoogte moet hebben, maar niet zoodanig sterk
geconstrueerd behoeft te worden, dat, menschelijkerwijze ge^roken, ook bij den meest ongunstigen samenloop
van omstandigheden, die misschien eens in vele eeuwen
kan voorkomer, een doorbraak is uitgesloten. In dit
uiterste gevalzou men dan bij dreigend gevaar de keersluis kunnen sluiten.
Thans moet de mogelijkheid worden bezien ©m het
randkanaal tot voorbij Vollenhove te verlengen, Dat
een verlenging tot aan het gemaal van het waterschap
Vollenhove nuttig is, springt onmiddellijk in het oog,
omdat dit gemaal dan daarlangs zijn water kan afvoeren
en niet verplaat st behoeft te worden,
En eindelijk is nog een tweede verlenging mogelijk
en wel tot Blokzijl, Als de sluis tegenover het Zwolsche
Diep naar het Noorden en het Westen wordt versohoven
(bij de Voorst wordt geplaatst) , komt 2a. j vrij dicht
bij die te Blokzijl, Indien dan de laatste sluis zou
vervallen, zou de bereikbaarheid van Blokzijl, practisch
dezelfde blijven. Be ervaring in de Wieringermeer heeft
uitgewezen, dat een omweg van enkele kilometers geen
invloed heeft op de scheepsvrachten. Be reden van be—
staan van de sluis bij Blokzijl, als scheepvaartweg
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naax Steenwijk en verder, wordt dus, wanneer de andere
sluis naar de Voorst wordt verplaatst en de ringvaart
naar Biokzijl wordt doorgetrokken, gering, Aangenomen
kan worden, dat, in verband met den eisch van soberheid^
de eerstgenoemde sluis in dit geval kan vervallen*
Biokzijl zal als looaal centrum voor een gedeelte van
den polder beteekenis hebben. Baarvoor is het evenwel
voldoende, wanneer een klein polderkenaal tot in de
n^ijheid van die plaats wordt doorgetrokken en aldaar
van een eenvoudigen loswal voorzien. Bij de bovengenoemde raming Tan fc 980,000voor de werken, die ver¬
band hi el den met de sche^vaart van en over Blokzijl
zijn dan ook de kosten van een dergelijk klein kanaal
reeds in mindering gebracht.
Voor de bepaling van het profiel van het randkanaal moet er steeds op gelet worden, dat dat z<5<5
ruim is, dat op gede^ten, die voor afwatering en
scheepvaart te zamen dienen, geen zoodanige stroomsnelheid ontstaat, dat de sche^vaart daarvan hinder
van eenige beteekenis ondervindt. Verder moet Blokzijl
bereikbaar blijven voor schepen, die thans door de
Rijkskeersluis kunnen passeeren.
Van alle hier beschreven werken zijn schetsontwerpen gemaakt en geraamd. Een overzicht der ramingen
met de totale kosten, die in de verschillende gevallen
noodig
§ 5» Oevolgtrekklngen,

2Duden

zijn, is in bijlage

5

gegeven,

Be in de vorige §§ be^ roken ontwerpen moeten
thans worden vergeleken, terwijl een keuze moet worden
gedaan. Deze ontwerpen zijn:
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Plan I,

~

Randkanaal Kadoelen - Vollenhove, gemaal

N.O, Polder met schutsluis hij de Voorst, gemaal Vollenhove verplaatst, scheepvaartkanaal in den polder
naar Blokzijl met schutsluis aldaar;
Plan II. Randkanaal verlengd tot het gemaal van
Vollenhove, polderkanaal en schutsluis als bij plan I;
Plan III. Randkanaal verlengd tot Blokzijl, polder¬
kanaal en schut^ uis vervallen.
Bat plan II de voorkeur verdient boven plan I
behoeft weinig betoog. Be verplaatsing van het gemaal
van Vollenhove, verdient zeker geen aanbeveling, wanneer die vermeden kan worden. Bovendien is plan I aanmerkelijk duurder. Het ligt dus voor de hand, de ringvaart tot bij het gemaal van Vollenhove te ontwerpen,
evenals bij het in 195^ opgemaakte ontwerp is geschi i-d.
Het plan III is f. 144.000,- lager geraamd dan
het plan II, In verband met den eisch van de uiterste
soberheid mag deze uitgave alleen verantvo ord worden
geacht, wanneer zij absoluut noodzakelijk is. In het
belang van den polder is dat niet het geval* Het voordeel voor den polder, dat aan plan II verbonden zou
zijn, bestaat slechts hierin, dat Blokzijl zelf direct
bereikbaar is en dat de vaart naar Steenwijk niet gebonden blijft aan de ondiep'e

sluis te Blokzijl, Bit

is dus zeker geen voordeel van beteekenis, Alleen het
belang van Biokziji zou tot de keuze van het duurdere
plan kunnen nopen, Baarbij moet dan nog in het oog
warden gehouden, dat Blokzljl slechts + 900 inwoners
heeft en dat dus het belang van dit stadje niet meer
dan beperkten invloed mag hebben op het eindbedrag van
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de raming, zoolang aan de wettelijke verpllchtingen wordt
voldaan. Bij plan III, waarbij het zijn verbinding met
het IJaselmeer behoudt is dat reeds het geval,
Pinancieele overwegingen leiden dus reeds tot de
keuze van plan III. Maar ook geheel onafhankelijk daarvan kan worden geconcludeerd, dat in de belangen van
Biokzijl beter wordt voorzien bij plan III dan bij
plan II en wel om de volgende redenen,
le. Van de scheepvaart tusschen den polder en Steenwijk stelle men zich niet te veel voor. Deze zou in
hoofdzaak bestaan uit het vervoer van voor den spoorweg bestemde of daarmee aangevoerde goederen. Bit
zullen vrijwel nimmer massa-goederen zijn en dus zal
de scheepvaart bij het vervoer daarvan slechts een zeer
ondergeschikte rol kunnen spelen. Be vrachtauto zal hicr
de voornaamste taak vervullen, aangezien de afstand
slechts betrekkelijk kort is. Te dien aanzien heeft
de ontwLkkeling van het verkeer zich sedert het opmaken der vorige plannen steeds duidelijker afgeteekend.
Verder zal het vervoer te water naar Steenwijk
sterk belemmerd worden door de hooge scheepvaarttollen
die op de wateren van Vollenhove worden geheven (5 ct
per m3 voor de eerste 70 m3 en 10 ct voor de volgende).
Ook de geii nge diepte, die de binnendrempel van de
Brovinciale schutsluis te Blokzijl bij het verlaagde
peil van Vollenhove nog heeft (+ 1,75 m) zal de scheep¬
vaart belemmeren. Het verdiepen van dezoidrempel kan
bezwaarlijk geacht worden op den weg van het Rijk te
liggen. Beze beide omstandigheden zullen tengevolge
hebben, dat het weinige scheep svervoer, defc

voor een

spoorwegstation best emd is voor een groot deel op
Zwolle gericht zal zijn, dat langs een tolvrijen en
ruimen vaarweg kan warden bereikt in plaats van op
Steenwijk,
2e, Zal dus Blokzi;jl weinig voordeel hebben van een
ligging aan den vaarweg van den polder tot Steenwijk-,
zooveel te meer nadeel zal het hebben van het ontbreken van een verbinding met het IJsselmeer, dat bij plan
II slechts bereikbaar zou zijn door drie schutsluizen,
terwijl naar het Zwarte Water tweemaal zou moeten worden geschut. Bovendien zou Blokzijl slechts voor schepen van 200 ton bereikbaar zijn,
Baar komt nog bijj dat de polder met zijn kanalen
en sluizen wel niet bij het Rijk in beheer zal blijven
en dat dus spedale regelingen noodig zouden zijn, om
te garandeeren,. dat de verbinding van Blokzijl met
IJsselmeer en Zwarte Water op den duur tolvrij zal
blijven» Hoogstwaarschijnlijk zou Blokzijl bij uitvoering van plan II niet in staat zijn eenig scheepvaartverkeer tot zich te trekken uit de belangrijke
soheepvaar twegenr
5e. Schepen. die goederen uit of naar den polder
vervoeren zullen bij uitvoering van plan II niet te
Blokzijl geladen of gelost worden, maar ergens in den
polder langs den kanaaloever. Baaraan heeft Blokzijl
dus nietSo
Bij plan III daarentegen wordt Blokzijl voor een
zeker gedeslte vaii den polder het naastbij gelegen
punt, waar grootsclieepsvaarwater kan worden bereiktc
Hiervan zal het gevolg zijn, dat schepen daar zullen
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Worden gelost en geladen. Bit zal veel meer vertier
meeBrengen dan het passeeren van enkele voor Steenwijlc besb emde schepeno
Bij dit plan krijgt Blokzijl een goede, ruime
verbinding met het Zwarte Water, terwijl naar bet
IJss^meer alleen de als regel open staande scbutsluis
bij den Ramspol gepass:,erd behoeft te worden,
Gemeend wordt dan ook, dab plan III voor Blokzljl
meer voordeelen biedt dan plan II. Bovendien is bet
voor den polder nog een klein voordeel, wanneer 5 km
ten noorden van Vollenbove nog een voor groote scbepen
bereikbare baven besobikbaar is voor bet lessen en
laden van massa-goederen,
leidden reeds de financieele overwegingen tot de
keuze van plan III, ook bet belong van Blokzijl blijkt
daarmee bet best gediend te worden, zoodat de uitvoerlng van plan III kan worden aanbevolen.
Er zou nog overwogen kunnen worden, plan II te
vereenvDudigen en in plaats van een primair kanaal met
beweegbare bruggen een secundair kanaal met taste bruggen op Blokzi;jl te riebten en daar door middel van een
sebutsluis van lets kleiner type met de baven van Blokzijl te verbinden. Met sluisafmetingen van 32 x 6,50 m
(in plaats van 40 x 7 m) is geraamd,
sparing va:i f.

dab

dit een be-

68.000,- zou veroorzaken ten opzicbte

van plan III,
Met deze oplossing zou eebter m.i, niet worden
voldaan aan de wettelijke verpliebtingen ten

opzicbte

van de sebeepvaart van Blokzijl, In plaats van een open
vaaiweg zou bet een vaarweg van beperkte afmetingen
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krijgen, die niet volledig voor dubbele vaart met geladen schepen zou zijn ingericht en van vaste bruggen
zou zijn voorzien, Het verkeer van den polder naar
Steenwijk zou waarschijnlijk zeer onbeduldend blijven
en men zou zijn voor de spoorweg bestemde goederen
naar Zwolle zenden langa ruime wafcerwegen met beweogbare bruggen. Van de voor- en nadeelen van plan II
zouden in hoofdzaak de nadeelen overbidjven, De genoemde bezuiniging zou grootendeels ten koste van Blokzijl
worden bereikt, hetgeen niet toelaatbaar kan worden .::eacht •
Mocht men in tegenstelling met deze conclusie in
Blokzijl de voorkeur blijken te geven aan dit vereen—
voudige plan II boven plan HI, dan is er uiteraard
geen bezwaar tegen, het eerste te kiezen, Het vervallen van Biokzijl als haven voor een deel van den pol¬
der is niet zoo belaagrijk, dafc alleen op grond daarvan aan plan III zou moeten wordai vastgehouden, waarmee de bezuiniging van f, 68.000,- niet bereikt zou
worden,
Te zijner tijd zal aan het gemeentebestuur van
Blokzijl de vraag voorgelegd moeten worden, of men de
voorkeur geeft aan plan III dan wel aan het vereenvoudigde plan II, De Burgemeester dezer gemeente bleek
plan III van deze twee het meest verkieselijk te vinden.
Tegen het maken van twee sluizen (Blokzijl en de
Voorst) in plaats van €dn bestaat nog een bezwaar. In
nota C is beoijferd, dat drie toegangssluizen voor den
polder tot in lengte van jaren voldoende zullen zijn,
Wordt dit aantal op vier gebracht, door ook een sluis
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te Blokzijl te maken, dan zal naar alle waarsohijnlijkheid deze laatste een zeer gering verkeer hebben, omdat
zij niet meer zal kunnai doen dan een klein deeL van de
taak van de sluis bij de Voorst overnemen, Daardoor zal
de nei ging ontstaan, deze sluis gedurende beperkten
tijd te bedienen, zooals met de Stontelersluis gesohiedt.
De voorziening in de soheg) vaart van Blokzi jl z^ dan
in het gedrang kunnen raken. Bij plan III besta^ dit
gevaar niet, De vorenstaande overwegingen leiden dus
niet tot wijziging der hierboven getrokken conclusie,
dat de uitvoering van plan III moet worden aanbevolen,
Hoe dus ook de vorm van dai polder moge worden
gemaakt, hoe ook zal worden voorzien in de afwatering
van het Zwarte Water en hoe de veibinding te land
tusschen den polder en Kampen en Zwolle ook moge worden
gemaakt, in ieder geval zgQ. , waineer de ringdijk bij
Kadoelen aansluit, op de tot plan III behoorende werken
moeten worden gerekend.
Of verlenging van het Zwarte Water door een langgerekt boezemmeer tot bij den Ramspol mogelijk is, zal
in het volgende hoofdstuk worden behandeld.
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HOOFDSTUK III.
DE VERLENGIF'G V'AJM HFl' ZWAKTli: ''VATFK.

§ 6, Eisohen in

De mogelijkheid, welke thans aan de orde komt,

het belang der

om tusschen Schokland en de Overijsselsche kust de be-

bestaande afwa-

dijking uit te breiden, brengt mede, dat de uitlooper

terinsen.

van het Ijsselmeer, gaande tot den mond van het Zwarte
Water en v/aarin dus het peil van het Ijsselmeer zich
zou voortp^anten behoudens eenige opstuwing • In de:.
doorlaatbrug van den wegverbinding naar het Kamper
eiland, vervangen zal worden door een geul met een boezemmeer, waarin de waterafvoer een zeker verhang zal
veroorzaken. Tengevolge van de verlaging van de waterstanden door de

.fsluiting van de Zuiderzee, kan in

het algemeen genoemd verhang worden aanvaard; eenig
voordeel van de afsluiting zal er voor opgeofferd
worden. In beginsel behoeft hiertegen geen bezwaar te
bestaan, omdat de afsluiting van de Zuiderzee niet op
zichzelf staat, maar daaraan het maken van inpolderingen
binnen de afsluiting verbonden is.
Wei dienx echter als eerste eisch te worden ge—
steld, dat de toestanden in het algemeen niet ongunsti—
ger mogen worden dan zij bij de open Zuiderzee waren.
Verder zal het deel van de waterstandsverlaging, dat
opgeofferd zal worden, teruggebracht moeten worden tot
een practisch te bereiken minimum. In dit verband kan
er reeds aanstonds op worden gewezen, dat het IJsselwater, dat thans door G-anzendiep en Goot wordt afge—
voerd, langs anderen weg tot afstrooming dient te wor¬
den gebracht.
De ontworpen afvoerweg zal de grootste te ver-
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overmatig verhang. Aangezien het verhang afneemt met het
kwadraat van de

stroomsnellieid - zal dus

verminder—

den afvoer het verhang sterk dalen, waardoor de niet te
vermiDden nadeelige invloed van den nieuwen rivier op
de waterstanden meer bovenwaarts in het overgroote aan—
tal der gevallen zeer wordt beperkt en, naar verwacht
wordt, geen overwegend bezwaar oplevert.
Er zullen nu in de eerste plaats eenige minimumeischen worden geformiileerd, waaraan in verband met
de gesteldheid van het afwateringsgebied, tenminste
voldaan meet worden om dit laatste niet in ongunstiger
omstandigheden te doen komen dan voorheen het geval
was. Ten slotte zal dan in § 11 nog nauwkeurig worden
jjagegaan, of de omstandigheden die na uitvoering der
ontwornen werken verwacht kunnen worden, toelaatbaar
kunnen worden geacht,
Het Zwarte Water is zoowel een zeer belangrijke
seheepvaartweg als de afwatering voor een zeer uitgestrekt gebied. De erop uitmondende wateren als Nieuwe
Watering, Vecht, Dedemsvaart en Meppelerdiep hebben
zeer uitgebreide stroomgebieden en voeren het overtollige water af van een gebied van ongeveer 600,000 ha
oppervlakte.
Dit water zal dus, indien het Zwarte Water verlengd wordt, door die verlenging moeten worden afgevoerd, die tevens nog wordt belast met het water van
gebieden, die thans op het IJsselmoer loozen en van
de le afdeeling van den Hoordoostelijken Polder. Er
is nog overwogen, den afvoer te verkleinen, door het
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gemaal van de le afdealing van den Noordoostelijken
Polder in de omgeving van Schokland te plaatsen en dus
^0

ji^0u^0 rivier niei inei hei door liei gemaal 13.11/ge—

slagen water te telasten. Tegenover het kleine voordeel
van vermindering van den maximam-^afvoer met + 4^ staan
dan eohte-r o.m. de nadeelen, dat het gemaal in een afzonderlijken fimdeeringsp.t moet worden gebouwd op een
200X

gei'soleerde plaats (de sluis bij de Voorst zou

gehandhaafd moe'jen worden.) en dat de grondslag daar
slecht zou zijn, terwijl deze bij de Voorst juist zeer
goed is. De daardoor reroorzaak-^e meerdere kosten kunnen niet geacht worden tegen bet voordeel op te wegen.
De voornaamste bron van waterbez.vaar is de Vecht.
De maximum-afVOer daarvan kan worden gesteld op
532

m^/sec; deze komt uiteraard slechts in den winter

voor. Evenwel vertoont de Vecht de eigenaardigheid,
00k

in den zomer plotseling hooge afvoeren te hebben,

die voorheen steeds schade toebrachten aan den landbouw,
Mede om de rivier in staat te stellen deze hooge
zomervloeden af te voeren zonder overstrooming van het
Vechtdal worden de thans aanhangig zijnde verbeteringswerken uitgevoerdc Daarbij is uitgegaan van een
grootsten afvoer tijdens de zomerperiode (l April -

3

31

October) van 150 m / seco De bij dien afvoer be-

hoorende verhanglijn, die aan de berekeningen van het
ontwerp ten grondslag heeft gelegen, heeft bij den
mond der Vecht een hoogte van 0,37 m + N.A.P., bij
Hasselt van 0,l8 m -i- N.A.P. en bij Zwartsluis van
N,A,P. In de toekomst mag de toestand met betrekking
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tot de afwatering van de Vecht
den zeker

bij hooge zomerstan-

niet ongunstiger worden, m.a.w. het aantal

malen, waarop de waterstand te Zwartsluis IT.A.P, of
lager zal zijn na uitvoering der werken ten behoeve
van den Noordoostelijken polder mag niet kleiner wor¬
den dan zulks voor de afsluiting van de Zuiderzee het
geval was. Aangenomen kan daarbij wel worden, dat het
Ijsselmeer op het tijdstip der voltooiing dier werken
zijn definitieve peil zal hebben bereikt,
Behalve met de hooge zomervloeden van de Vecht
meet bij de hierop betrekking hebbende berekeningen
rekening worden gehouden met de overige op het verlengde Zwarte Water loozende wateren en afwateringen,
Aangenomen is daarbij, dat de gemalen, ook in den
zomer, met hun voile capaciteit zullen kunnen werken
en dat de overige afwateringen, met uitzondering van
de Vecht, in den zomer een afvoer kunnen hebben, die
de helft is van hun maximum winter-afvoer. Voor de
grootste afvoeren in winter en zomer, waarop voor het
verlengde Zwarte Water moet worden gerekend, kunnen de
volgende hoeveelheden worden gesteld:
winter^afflscimum
1, Vecht

552 m /sec.

zomer-maximum
I5O

51

"

16

5, Dedemsvaart

7

"

4

4, Meppelerdiep

55

"

28

5, Bemalingen langs
Zwarte V/ater.

22

"

22

6, Gemaal Vollenhove

41

"

41

2, Sallandsche Weteringen,

Overbrengen:

488 mVsec.

5

m /sec.
If

26l m? /sec.
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wint er-maximum

,

5
Overgebracht 488
7,Id. le afd. N.O^Polder
8, Mastenbroek
9. Kamper EilandMandjeswaard
Totaal
of afgerond

m /sec.

22

"

15)5

"

,

zomer-maximum

5

26l m /sec.

22

’•

15)5

"

6
”
- - ---529,5 mVsec. 299,5 ® /sec.
55®

"

5®®

De afvoer van Ganzendiep en G-oot is hierbij niet in
rekening gebracht, omdat die,,

zoo als ook reeds eerder

terloops werd opgemerct, niet op b.et verlangde Zwarte
Water gebracht zal mog-en worden.
De afwateringen l/5 monden uit in het Zwarte
Water, de nos. 6 en 7 op het kanaal Blokzijl~Kadoelen
en de nos, 8 en 9 op het verlengde Zwarte Water. Bij
no. 8 is op eenvoorgenotnen versterking gerekend.
Teneinde na te gaan, welk verval mag worden toegelaten tussohen Zwartsluis en den Ramspol, moet wor—
den onderzocht, wat de frequentie was van den stand
van N.A.P. te Zwartsluis en welke stand bij den
Ramspol dezelfde frequentie zal hebben, Het versohil
dezer beide standen geeft dan het verval aan, dat
aanwezig mag zijn bij den maximum zomer-afvoer, opdat
dan de toestand vaor de Vecht niet ongunstiger zal
worden dan bij open Zuiderzee.
Daarvoor moet een aanname worden gedaan omtrent
de wijze, waarop de waterstanden op het Ijsselmeer zul—
len worden geregeld, Aangenomen is, dat in den defini—
tieven toestand in den v/inter zoo goed mogelijk zal
worden gezorgd, dat het IJsselroeerpeil niet hooger is
dan 0,40 m - N.A.P., dat dit in het voorjaar wordt
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verhoogd tot 0,20 m - N.A.P., op welk pell het, voorzoover de wateraanvoer dat toolaat, zal worden gehandhaafd, terwijl in liet najaar, nadat de Pehoefte aan
waterinlating verdwenen zal zijn, de stand weer tot het
eerstgenoemde peil wordt verlaagd,
Te Zwartsluis werden en worden sleohts de waterstanden om 8 nur voormiddags opgenomen, Het bepalen van
de frequentie van den stand van H.A.P, is dus eenigszins bezwaarlijk. Met voldoende nauwkeurigheid kan die
frequentie echter gevonden worden met de volgende redeneering:
Van 1921 - I93O was de gemiddelde jaarstand 0,07 m +
N.A.P., de gemiddelde zomerstand 0,09 m + N.A.P. Pe
frequentie van overschrijding van den stand van N.A.P.
te Zwartsluis zal, zoowel in den zomer, als gemiddeld
in het geheele jaar, waarschi,1nlijk tusschen 55 en 65/^
liggen. Men kan geen groote

fout maken, wanneer men

60^ aanneemt,
De overeenkomstige stand te Rajmspol meet volgen
uit een frequentie-rkromme van een IJsselmeer, dat op de
boven omschreven wijze wordt beheerd gedurende het
tijdvak 1 April - 5I October. Daarbij is rekening gehouden met het IJsselmeer, zooals dat zijn zal na
droogmaking der zuidelijke polders, omdat de afstand
Ramspol-Zwaartepunt daarbij grooter is dan thans en
het peil minder constant. Men vindt, dat de stand die
in de zomermaanden met een frequentie van 60f» wordt
overschreden 0,28 m — N.A.P. is. De onzekerheid in
dit peil bedraagt ten hoogste 3 cm. Deze onzekerheid
zal eerst worden weggenomen, wanneer het meer op de
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boven omschreven wijze eenige jaren zal zijn beheerd,
Dit beheer zal worden gevoerd onder overweging van
een groot aantal factoren, die van dag tot dag wisselen
en die uiteenloopende, zelfs tegenstrijdige invloeden
liebben op iiet te voeren beleid, Dit beleid zal dus het
resultaat moeten zijn van het tegen elkaar afwegen der
verschillende belangen. De afwateringsbelangen van
Zwarte Water en Vecht zullen daarbij zeer zeker zwaar
wegen.
De eerste minimum-eisch, waaraan het ontwerp zal
moeten voldoen kan dus als volgt worden geformuleerd:
Bij een afvoer van het verlengde Zwarte Water van

5

500 ra /sec. en een IJsselmeerstand aan den Ramspol van
0,28 m - N.A.P, mag de waterstand te Zwartsluis als
gevolg van het verhang niet hooger zijn dan N.A.P, Het
verval mag dus niet grooter zijn dan 0,28 m tusschen
Zwartsluis en den Rajnspol.
De gronden langs het Meppelerdiep hebben steeds
geleden onder veel te hooge standen van dat diep. Deze
waren het gevolg van groote afvoeren van een groot
Drentsch gebied, dat op het Meppelerdiep afwatert, waarbij dikwijls het Zwarte Water te Zwartsluis een te
hoogen stand had, die spuii'ng verhinderde. Speciaal
standen van 0,60 m + N.A.P, en hooger brachten ernstigen
overlast mee,
Een poging ora de gronden langs het Mepnelerdiep
te zamen met de Drentsche, het ?/aterbezwaar leverdnde
gronden in 4^n groot waterschap onder te brengen en voor
gemeenschappelijke kosten het Meppelerdiep te bemalen.

-

55

-

is mislukt. Men heeft toen een andere oplosslng gezocht
en gevonden.
Door twee ontlastsluizen in de wederzijdsche dijken
van het Meppelerdiep kan het overtolllge water daarvan
geloosd worden op het waterschap Vollenhove eenerzijds
en het waterschap Haaselt en Zwartsluis anderzijds, doch
voornamelijk op het eerstgenoemde, dat met zijn zeer
groote waterherging en een versterkte bemaling zeer belangrijke waterhoeveelheden kan ontvangen zonder hinderlijke stijging van den waterstand,
Het doel, dat met deze regeling wordt nagestreefd
is tegenwoordig zoowel het voorkomen van de zeer hinderlijke winterstanden van 0,60 m + N,A,P, als wel het
zooveel mogelijk haridhaven van een zomerpeil van
0,10 m - N.A.P, Met het laatstgenoemde wordt straks
rekening gehouden. Met betrekking tot de winterbemaling
geldt de minimum-eisch;
2, De te ontwerpen werken mogen geen zoodanigen invloed
hebben op de waterstanden in het Zwarte Water te Zwart¬
sluis gedurende het winterhalfjaar, dat daar de frequentie van de standen van 0,60 m + H.A.P, en hooger, die
zijdelings aflaten van water van het Meppelerdiep noodig te maken, grooter zou worden, dan ten tijde van de
open Zuiderzee.
De overige afv/ateringen kunnen tegelijk worden beschouwd, Gedeeltelijk bestaan zij uit kunstmatige be¬
maling. Daarvoor is het globaal gesproken, voldoende,
wanneer de gemiddelde stand niet hooger wordt dan deze
bij open Zuiderzee was, Dit zal zeker niet het geval
zijn. Dat ook de maximum-standen in elk geval lager
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zullen zijn dan v66t de afsluiting der Zuiderzee, spreekt
wel vanzelf. De natuurli.jke afwateringen, die op het
Zwarte Water loozen, zijn die van de Dedemsvaart en de
Nieuwe Wetering. Langs de laatste, zoowel als langs het
Zwarte Water zelf liggen tamelijk lage, onhemalen huitengronden, die voor hun afwatering lage waterstanden noo—
dig hebhen. Hiervoor en voor de zomerhemaling van het
Mepnelerdiep geldt de eisch:
3^ De frequentie der lage waterstanden, voor zoover
die voor de loozing van helang zijn, mag niet geringer
worden dan die hij open Zuiderzee was, Ook hiervoor
kunnen weder de waterstanden te Zwartsluis worden genomen, aangezien de standen in hooger gelegen punten van
die te Zwartsluis afhankelijk zijn.
De Dedemsvaart heeft een zoodanig peil, dat daar
zeker geen hinder zal worden ondervonden wanneer aan
eisch 5
e 7. Eischen in

wordt voldaan,

De scheepvaart van het Zwarte Water is zeer be-

hct belang van

langrijk. Cijfers zijn slechts bekend betreffende het

de scheepvaart.

aantal schepen, dat door de brug te Hasselt vaart, Deze
geven evenwel geen uitsluitsel omtrent de scheepvaart—
beweging van het Zwarte Water door het Z^olsohe Diep
naar het Ijsselmeer en terug, in welker belangen meet
worden voorzien, De Hoofdingenieur van den Rijkswater—
staat in het Arrondissement Zwolle, Ir, P.S.Langemeijer^
schat haar op ongeveer 25*000 schepen met ongeveer
5.000,000 m

inhoud per jaar (beide richtingen te zamen),

De langs het Zwarte Water gelegen havens zullen
evenals voorheen "Van het Ijsselmeer nit bereikbaar moeten
blljven, Belangrijke omwegen of oponthoud door schut-
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sluizen zullen daarbio ,zooveel als mogelijk zal blijken
te zijn, moeten worden vermeden. Omtrent de scheepvaart
tusschen den N.O.Polder en het bestaande land, die gelegenheid meet krijgen, zich te ontwikkelon, is in het
vorige hoofdstuk gesproken.
De scheepvaart van en naar het Zwolschc Diep richt
zich tegenwoordig voor verroweg het grootsjte deel om het
Noordelijk einde van Schokland. Het langs de oostzijde
van dat eiland naar het Zuiden gerichte geultje, het
Ensgat, heeft een zeer geringe diepte, die alleen kleine vaartuigjes vergunt daarvan gebruik te maken.
Verier zal de scheepvaart uiteraard evenals die
van alle andere IJsselmeerhavens voor een zeer groot
gedeelte op Amsterdam gericht zijn. Volgens van versehillende kanten ontvangen mededeelingen is het aantal
vaartuigen, dat tusschen het Zwolsche Diep en Friesland
verkeert, slechts gering.
j_0der geval zal in dezen toestand wijziging
worden gebracht. Hoe ook het ontwerp voor den H.O.Polder
moge uitvallen, de scheepvaartweg van het Zwolsche
Diep langs de rioordzijde van Schokland zal afgesneden
worden. De geheele scheepvaart, ook die naar Priesche
havens, zal dus, voor zoover zij den weg over het
Ijsselmeer kiest, langs de zuidzijde van Schokland geleid moeten worden, waarvoor baggerwerken noodig zullen
zi^n. Bio liet in 19^2 opgemaakt plan bedroeg de afstand
tusschen Zwartsluis en de lijn Schokland - Ketelmond,
die in ieder geval gepasseerd meet worden, +. 25 km. De
opdracht is dus, een scheepvaartweg van het Zwarte
Water naar het IJsselmeer te ontwerpen, die niet veel
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langer is dan deze afstand.
Uitgesloten kan het alvast worden geacht de geheele scheepvaart over Zwolle door de Willemsvaart, den
IJssel en het Keteldiep te leiden. De afstand die tusschen Zwartsluis en deiKetelmond zou moeten worden af—
gelegd, zou daarkij stijgen tot

45 km, Bovendien

zijn de Willemsvaart en de sluizen bij Katerveer reeds
zoodanig belast, dat er niet aan kan worden gedacht de
straks genoemde scbeepvaartbeweging eveneens daar langs
te leiden. Vender moeten de nauwe doorgang door Zwolle

en een groot aantal bruggen gepasseerd worden. Deze
weg kan alzoo nimmer worden beschouwd als een eenigs—

zins gelijkwaardige vervanging van den tegenv/oordigen-r
De oplossing die op bet eerste gozicbt bet meest

veor de hand ligt is, dat de scheenvaart zijn weg naar
het Ijsselmeer zoekt langs den weg van de afwatering,

d.w.z, door de geul in het boezemmeer naar den Ramspol,
Aldaar is echter de diepte
gering.

in. het Ijsselmeer veel te

Er zal dus een geul moeten worden gebaggerd

in westelijke

richting tot waar voldoende diepte in

het Ijsselmeer aanwezig is, Deze geul ligt dan echter

vlak bij den mond vpji het Rechterdiep, dat slih afvoert.
Zij zal dus door een leidam langs de zuidzijde tegen
opslibbing beschermd moeten worden. Aan den noordzijde

kan de ringdijk van den polder de geul begrenzen,
Rekening houdende met de hierboven geformuleerde
en met de in de volgende §5 nog te noemen eischen
is een ontwerp voor een zodanigen scheepvaartweg gemaakt, Deze bleek ongeveer f.1.000.000 duurder te zijn
dan de oplossing, die ten slotte in deze nota zal worden

aanbevelen.

-

59

-

Van een directe verbinding tusschen het boezemmeer en
het Ijsselmeer is dus afgezien.
Ten koste van geregeld baggerwerk wordt reeds een
goede toegang naar het IJsselmeer in stand gehouden en
wel de Ketelmond.

Er kan dus worden overwogen,de scheep-

vaart van het Zwarte Water langs den
naar den IJssel te leiden, zoodat

z±i

of anderen weg
verder langs het

Keteldiep, het IJsselmeer kan bereiken.
Tusschen het boezemmeer, waarin het Zwarte Water
zal uitmonden,en den IJssel bestaat reeds een verbinding
langs Goot en Ganzendiep. Deze is echter volkomen ontoereikend en zou omvangrijke verbeteringen moeten ondergaan met afsnijding van bochten. Ook zou, om de route
niet al te veel een omweg te doen worden van het worteleinde der dammen van het Zwolsche diep een geul moeten
worden gebaggerd naar den mond van de Goot.Zooals later
zal blijken moet het Ganzendiep in den bovenmond worden
afgedamd. In deze afdamming zou een schutsluis moeten
worden gemaakt van voldoende afmetingen voor de vaartuigen, die het Zwolsche diep plegen in bevaren.
In plaats van de open verbinding tusschen Zwarte
Water en IJsselmeer zou dus een verbinding met een
schutsluis komen. Zooals later zal blijken is ook in
de in deze nota voorgestelde oplossing een schutsluis
ontworpen. Deze zai echter vrijwel steeds open kunnen
staan. Verder volgt bij laatstgenoemde oplossing de.
vaarweg over het grootste deel der route een geul, die
met het oog op het afwateringsbelang, een bodem-breedte
van 150 m en meer moet hebben, verder een kort kanaal
met 50 m bodembreedte en ten slotte het 100 m breede

- 40 Rechterdiep, Goot en Ganzendiep (de eerste is plaatselijk sleohts ^0 m breed) zullen wegens de hooge kosten
nimmer tot de bovenstaande afmetingen verbreed kiinnen
worden. Het vorenstaande leidde tot de conclusie, dat
een vaarweg langs Goot en Ganzendiep, speciaal voor de
zeilvaart, niet gelijkwaardig zou zijn met de in deze
nota aanbevolen route. Ook bleek op deze wijze zeker
geen bezuiniging bereikt te kiinnen worden,
Teneinde te doen zien, welke oplossingen zijn
Overwogen en waarom deze ter zijde zijn gesteld moest
noodgedwongen in bet vorenstaande op het in de volgende
§§ behandelde worden vooruitgeloopen, om aan te toonen,
hoe tot de daarin aangegeven oplossing is gekomen,
Thans zal deze laatste nader worden besproken.
Zij is een combinatie der beide hierboven genoemde
denkbeelden,n.l. het zoo ver mogelijk volgen van den
weg der afwatering en het zoeken van een verbindlng met
het Keteldiep, zoodat daarlangs het IJsselmeer kan wor¬
den bereikt, Reeds vroeger was geopperd, de scheepvaart
bij de Ramspol te laten overgaan in het Rechterdiep,
haar dezen rivierarm stroomopwaarts te laten volgen om
haar daarna langs IJssel en Keteldiep het IJsselmeer
te laten bereiken. De lengte tusschen Zwartsluis en den
Ketelmond bedraagt daarbij +. 25 km, alzoo niet meer dan
bij het plan 19^2, Daarbij meet dus worden overgegaan
van het verlengde Zwarte Water op het Hechter diep, twee
rivieren met geheel verschillend regime, Tusschen die
beide kunnen sterke verschillen in de afvoeren
komen, terwijl het Rechterdiep

voor»

groote hoeveelheden
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slib kan afvoeren. Laat men de scheepvaart bij de monden van de eene op de andere rivier overgaan, dan moeten
de monden aan elkander grenzen, terwljl daarvddr een
voldoend ruime en voldoend diepe zwaaiplaats aanwezig
moet zijn om de eene rivier uit en de andere in te kunnen varen. Dat brengt mee, dat slib uit het Hechter
diep zich in den mond van het Zwarte Water zal afzetten,
bij instrooming tijdens sterke opwaaiing. Ook de
zwaaiplaats zal aan voortdurende opslibbing blootstaan.
En ten slotte zal de zwaaiplaats door dammen tegen
golfslag van buiten beschermd moeten zijn, welke dammen
weer zoodanig gelegen moeten zijn, dat zij geen stroomverlamming veroorzaken en dus de opslibbing in de zwaai¬
plaats bevorderen, Hieruit blijkt wel, dat men goed zal
doen, af te zien van het denkbeeld de scheepvaart tusschen de monden der rivieren te laten overgaan, omdat
de kans wel verwaarloosd kan worden, dat men daarbij
een bruikbaren toestand zal krijgen zonder kostbare onderhoudsbaggerwerken, De mogelijkheid, dat dit ook dan
nog niet eens zal geliikken, schijnt zelfs niet uitgesloten,
Een veel meer voor de hand liggende oplossing is
evenwel, dat men twee punten van de beide rivieren op
eenigen afstand van de mondingen door een kort scheepvaartkanaal verbindt en aldus de overgang voor de
scheepvaart gemakkelijk maakt, De rivieren hebben verschillend regime, hun waterstanden in de beide bedoelde
punten kunnen bij groote IJsselafvoeren belangrijk verschillen. Een schutsluis moet in het verbindingskanaal
aanwezig zijn om een hinderlijke of zelfs gevaarlijke
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van het jaar zal deze sluis open kvinnen staan, omdat de
uiteinden van het kanaal in de heide rlvieren op korten
afstand van den mond liggen, zoodat bij niet te groote
afvoeren slechts weinig verval tusschen de beide uit¬
einden aanwezig kan zijn. Deze sluis kan dan tevens
dienen als onderbouw voor de beweegbare brug op de snijding van den scheepvaartweg en den landweg, die bij den
Ramspol toegang verleent tot den N.O,Bolder. De snijding
van laatstgenoemden weg met den mond van het verlengde
Zwarte Water kan dan met behulp van een vaste jukbrug
worden bewerkstelligd,
Gemeend wordt, dat op deze wijze op voldoende wijze in de belangen van de scheepvaart naar on van het
Zwarte Water wordt voorzien. De lengte van den scheep—
vaartweg wordt niet grooter. Vermeden kan niet worden,
dat een sluis meet worden gepasseerd; deze zal echter
gewoonlijk open kunnen staan,
§ 8. Afmetingen

Als scheepvaartwegen zullen moeten dienen het

der soheenvaart- boezemmeer, waarin een geul voor de scheepvaart zal
wegen,

moeten worden gebaggerd, het verbindingskanaal bij den
Ramspol; alsmede het Rechterdiep boven de uitmonding
daarin van het genoemde kanaal.
De scheepvaartgeulen in het boezemmeer verkrijgen
met het oog op de afwatering reeds breedten van I5O ^
200 m. Deze breedte is voor de scheepvaart zeker vol¬
doende en behoeft dus in dit verband niet verder beschouwd te worden, De breedte van het Rechterdiep hangt
af van het afvoerend vermogen, dat deze rivier meet en

- 45 mag hebben en kan dus niet met het oog op de soheepvaarteischen worden bepaald, Wei kan hier worden opgemerkt, dat de afmetingen welke deze rivier en haar bovenmond in het rivierbelang zullen moeten verkrijgen, ook
volgens het oordeel van den betrokken Rijkswaterstaatdienst geheel voldoende zullen zijn voor een gemakkelijke scheepvaart.
In het scheepvaartbelang moeten dus worden vastgesteld de diepte van het verlengde Zwarte Water en van
het Rechterdien, breedte en diepte van het scheepvaartkanaal bij den Ramspol, alsmede de afmetingen van de
schutsluis in dat kanaal,
De scheepvaart, waarop de afmetingen berekend
moeten zijn is die van het Zwarte Water en het Zwolsche
Diep, Bij het tegenwoordige IJsselmeerpeil van 0,15 m -

N.A.P, is de diepte in het Zwolsche J^ep en in de geul
voor den mond daarvan, die door baggeren wordt onderhouden, vastgesteld op 2,65 ^ 2,75 m - N.A.P, Bij een
peil van 0,40 m - N.A.P., zal dus een diepte van

5,00 m - N.A.P. hiermee overeen komen. Zekerheid, dat
het verlengde Zwarte Water niet zal opslibben is natuurlijk niet aanwezig. Wei kan waarschijnlijk worden
geacht, dat deze opslibbing minder emstig zal zijn dan
in het tegenwoordige Zwolsche Diep, omdat bij dit laatste
bij stormvloed de golven zich van de Zuidervlakte over
den zuider leidam in de geul storten en daar het van de
vlakte losgewoelde slib deponeeren. De geul in het
Boezemmeer zal in beschutter water liggen met veel min¬
der golfslag, tenminste met minder golfslag loodrecht
op de geul, Haar ligging zal eenigszins vergelijkbaar
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Balgzand naar Van Ewijcksluis, die zeer goed in stand
blijft. Wei zal men goed doen op eenlge overdiepte te
rekenen. Bovendien zal op de ondiepe vlakte langs het
Kamper Eiland de afwaaiing waarschijnlijk grooter kunnen zijn dan voor het Zwolsche Diep. Een te baggeren
diepte van 5,50 m - H.A.P. wordt daarom gewenscht geacht,
Het Zwarte Water wordt bevaren met sohepen tot
ongeveer 1000 ton. Be brug te Hasselt heeft een breedte
van 12 m. Het Meppelerdiep is toegankelijk voor schepen
van 60 x 7,80 x 2,00 m. Beze laatst® moeten in ieder
geval de sluis bij den Ramspol kunnen passeeren. Be afmetlngen der daardoor bestemde sluis te Zwartsluis
zijn 75 X 7,90 X 2,25 m.
Het bovengenoemde aantal schepen van 23,000 per
jaar met een inhoud van 5»000.000 m
inhoud van I3O m

5

of een gemiddelden

doet verwachten„ dat de sluis een druk

verkeer zal hebben te verwerken. Het is dus gewenscht,
haar zoodanige afmetingen te geven, dat eenige schepen
van de kleinere soorten tegelijk geschut kunnen worden,
Het ligt voor de hand, indien men schepen van ± 1000 ton
wil kunnen schutten of wel een aantal kleinere, de
sluisafmetingen te kiezen, die voorzien zijn voor
klasse II in het verslag inzake de normalisatie der
Nederlandsche vaarwegen, die bedragen 90 x 9*00 x 2,80 m.
Baarbij behoort een brugwijdte van 10,50 m. Het verdient
aanbeveling een schutsluis, die dikwijls open zal staan
en dus met eenige snelheid zal worden doorgeyaren, de
wijdte van een brug te geven. Rekening houdende met een
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van de schutsluis
lengte 90 m
breedte 10,50 m
drempeldiepte ^,20 m - N.A.P,
In een dergelijke sluis kunnen bijvoorbeeld geborgen worden:
1 schip van 1000 ton
1 schip van 550 ton en 1 schip van 200 ton
2 schepen van 550 ton
6 schepen van l60 ton of
1 schip van 250 ton en 4 schepen van 100 ton, enz,
Deze voorbeelden geven aan, dat een goede aanpassing
zal kunnen worden verkregen aan de afmetingen der zich
voor schutting aanmeldende schepen en dat de sluis dus
weinig hinder voor de vaart zal veroorzaken. Aangezien
de scheepvaart, die zij doorgang zal moeten verleenen
thans geheel vrij is, is het kiezen van eenigszins
ruime sluisafmetingen in dit geval wel noodzakelijk,
wil er op drukke tijdstippen geen verkeersstrenaming
ontstaan.
Wanneer hier het voorbeeld gevolgd werd van de
sluis bij Limmel, zou dubbele vaart ook door de sluis
mogelijk zijn gedurende het grootste gedeelte van den
tijd, waarin zij open zal staan, Dit zou een grootere
uitgave meebrengen van ongeveer f,550.000,-, Aangezien
het hier slechts een matig drukken vaarweg geldt
(o.a. vergelijkbaar met de sluis te Graarfceuken en de
Merwedesluis bewesten Gorinchem) werd deze uitgave
niet verantwoord geacht.
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drukke scheepvaart niet te veel overlast bezorgen aan
het landverkeer op den hoofdtoegangsweg naar den nolder,
dan is dit noodzakelijk. Het genoemde verslag noemt als
brughoogte voor een gesloten vaarweg van klasse II, waaraan een open vaarweg parallel loopt 4,50 m + K.P, Aangenomen kan worden, dat daarbij een brug wordt verkregen,
die siedits zelden behoeft te worden geopend. Rekening
houdende met een zomer-IJsselmeerstand van 0,20 m —
N.A.P. en een weinig verhang op bet Rechterdiep zou men
dan tot een vrije doorvaarthoogte van de brug van 4,50 m-«N.A.P. komen. Omdat echter de brug misschien in de toekomst in een Rijksweg zal komen te liggen en over een
sluis ligt, hetgeen de openingsduur ongunstig bevinvloedt, terwijl bovendien korte overschrijdingen van
den normalen waterstand door opwaaiing veelvuldig zullen voorkomen, is het gewenscht, de doorvaarthoogte aan
den ruimen kant aan te nemen. Deze is daarom gesteld op
5 m + N.A.P,
De sluis zal naar beide kanten moeten keeren en zal
zoodanig moeten zijn ingericht, dat zij nog gesloten
kan worden wanneer er reeds de grootste

in verband met

de scheepvaart toelaatbare stroom door loopt. Met behulp van een door middel van loopkatten aan de brug
hangende schuif is dit b.v. betrekkelijk gemakkelijk
te bereiken.
Het scheepvaartkanaal zal aan de beide einden uitmonden in rivieren, hetgeen een ietwat lastige in- en
uitvaartmanoeuvre meebrengt, Het bestaat uit twee korte
vakken, die voor een deel van hun lengte als voorhavens
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50 m, De diepte is overeenkomstig die in het verlengde
Zwarte Water op ^,50 m — N,A,P. gesteld, welke diepte
00k kan worden aangehouden voor bet Rechterdiep bezuiden
de uitmonding van het scheepvaartkanaal,
Ten slotte moge nog worden opgemerkt, dat wanneer
bij uitzondering een schip zich naar het Zwarte Water
zou willen begeven, waarvoor de bovengenoemde sluisafmetingen te gering zijn, dit zijn weg kan kiazen via de
Willemsvaart, waarop vaartuigen worden toegelaten van
95 X 11,50

3 m. In geen geval zou het verantwoord

zijn, voor deze sohepen,

die in den bestaanden seheep-

vaartweg slechts zeer zelden zullen voorkomen, nog
grootere afmetingen aan de sluis te geven dan hierboven
is aangenomen.
§ 9» Qverige

Behaive de in de vorige paragrafen genoemde, hebben

eischen en over- nog twee overwegingen bij het opmaken van het ontwerp
wegingen,

hun invloed doen gelden.
De eerste houdt verband met de dynamische opwaaiingen in het Ijsselmeer (Rapport Staatscommissie
Lorentz § 59), Tijdens het ploteeling opkomen van stor~
men worden in de Zuiderzee en het Ijsselmeer meermalen
zeer sterke opwaaiingen geconstateerd, die in uiterst
korten tijd tot stand komen en aanmerkelijk hooger zijn
dan do opwaaiing, die in den evenwichtstoestand blj de
heerschende windsnelheid zou behooren. Zij verdwijnen
echter ook weer vrij spoedig om gewoonlijk gevolgd te
worden door een daling. Eerst daarna komt dan de sta-
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kracht bereikt* Deze laatste veroorzaakte vroeger steeds de
hoogste waterstanden. Daarom heeft de Staatscommissie
Lorenfcz weinig aandacht aan de dynamische opwaaiing behoeven te besteden.
Bij het aanhangige ontwerp meet genoemd verschijnsel
echter wel degelijk in de besohouwingen worden betrokken. Te Nljkerk is bv. eon peilverhooging waargenomen
van 0,70 m. in een kwartier, die daarna nog geruimen
tijd in een iets langzamer tempo doorging. Het is dui~
delijk, dat door een betrekkeli.jk nauwen mond een boezemmeer van bv, 20 km^ oppervlakte niet met zoodanige
snelheid,gevuld kan worden, dat zijn waterstand een
dergelijke snelle rijzing van bet buitenwater kan volgen, Bovendion zal, wanneer het Ijsselmeer bij den
Ramspol opwaait, het boezemmeer zelf op die plaats in
•fwaaiingstoestemd verkeeren, Hieruit volgt, dat de
waterstanden buiten en binnen den mond een bolangrijk
peilverschil zullen vertoonen

waarbij zioh een zeer

groote stroomsnelhcid van buiten naar binnen zal ontwikkelen.
Verwijding van den mond kan hierin geen verbetering
brengen, Wanneer de mond wordt beschouwd als een een—
voudige opening tusschen twee groote watervlakten,
bli^kt zelfs bij een opening van 10.000 m

doorsnede

het boezemmeer nog zoo langzaam te rijzen, dat een
stroomsnelheid van 2 m per sec. kan ontstaan, Bij een
profiel van 5.000 m

p

wordt deze waarde 5 m per sec.

Om de snelheden binnen zekere grenzen te houden,

meet

de opening dus zooveel vergroot worden, dat de ge-
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legenheid om door middel van een brug een verbindlng
voor landverkeer tusschen den polder en het Kamper
Eiland te scheppen, practisch gesproken verdwenen is.
Een afdoend middel om deze moeilijkheid

te ver-

mijden, is het ontwerpen van den mond als een lange,
betrekkelijk nauwe geul tusschen den polder en het
Kamper Eiland, waarbij het verval, dat tusschen binnenen buiteneinde zal kunnen ontstaan, over een zekere
lengte verdeeld wordt, Het verhang wordt daarbij flauwer en de stroomsnfelheid dus geringer, naarmate dit
vernauwde gedeelte langer is,zoodat men het in de
hand heeft, de snelheid te beperken tot betgeen toelaatbaar kan worden geacht, Binnen practische grenzen heeft
de wijdte van de geul daarbij geen invloed op de snel¬
heid, Deze kan dus beperkt blijven tot hetgeen met het
oog op de hierboven genoemde eischen noodig is,
A1 te ver kan men met het vergrooten van de lengte
van dit vernauwde gedeelte ook weer niet gaan, omdat
daarbij het verval in de normale omstandigheden toeneemt, De toe te laten maximum-snelheid bij dynamische
opwaaiing mag dus niet kleiner worden gesteld, dan
strikt noodzakelijk is.
Aangenomen kan worden, dat het verval, waarmee in
een extreem geval rekening moet worden gehouden de orde
van grootte zal hebben van 1,50 m, Een aanname moet
worden gedaan omtrent de snelheid, die daarbij mag
worden toegelaten. Aangezien het hier een uiterste
geldt, dat slechts hoogst zelden en gedurende betrekkelijk korten tijd zal kunnen voorkomen, mag ook met
deze snelheid vrij ver worden gegaan. Dat eenige
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deponeering van den losgewoelden grond elders, zal aanvaard kimnen worden. Vermeden meet natuurlijk worden,
dat de snelheid zoodanig zou kunnen toenemen, dat schade aan den polderdijk zou kunnen ontstaan. Gemeend
wordt, dat de snelheid van 1,50 m per see. in het beschouwde uiterste geval mag worden toegelaten mits de
fundeering van de brug door een bezinking behoorlijk
beveiligd wordt, Een te strenge eisch zou een groote
lengte van de nauwe geul veroorzaken en daarmee hot
verval in normale omstandigheden te groot doen worden,
Tusschen de aan elkander tegenstrijdige eischen moet
een compromis worden gevonden, Ee eisch luidt lius.
4,

De monding van het verlengde Zwarte Water moet over

een zoodanige lengte nauw zijn, dat bij een peilverschil tusschen de uiteinden van 1,50 m de stroomsnel—
held tot 1,50 m ner sec. beperkt blijft.
Het hier beschreven middel om de bij dynamische
opwaaiing in den mond optredende snelheid te beperken,
is niet de eenige oplossingdie mogelijk is. Er kan
ook een brug over den mond ontworpen worden, waarvan
de lengte tot een practische maat begrensd wordt en
die zoodanig is geconstrueerd, dat de zeer groote snelheden, die dan verwacht kunnen worden lunnai worden weerstaan, Aan het slot van § 10 zal besproken worden,
waarom deze oplossing niet moet worden gekozen.
De tweede in den aanhef van deze § bedoelde overweging is van minder technischen aard. Ee biesvelden
ten zuiden van den Ramspol tusschen het Kamper Eiland
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zeldzame vogelsoorten, Het is te verwaciiten, dat de
Contactcommissie inzake natuunbescherming grooten prijs
zal stellen op bet zooveel mogelijk ongerept bewaren
dezer terreinen. Daarentegen bebben de biesvelden
langs bet westelijk deel der noordkast van bet Kamper
Eiland veel minder beteekenis uit dit oogpunt, Bij bet
ontwerpen dor werken in de omgeving van den Ramspol is
er daarom rekening mee gebouden, dat de eerstgenoemde
terreinen zooveel mogelijk onveranderd moeten worden
gelaten en dat voor grondberging, enz. slecbts de
noordelijke biesvelden mogen worden gebruikt.
$ 10. Beschri.1-

Om te kunnen voldoen aan de bierboven vermelde

ving van het ont-* minimum-eiscben is een ontwerp gemaakt, dat is afgewerp> Afvoerbe-

beeld op de bierbij beboorende bijlage 4. Een korte

rekeningen.

beschrijving volgt tbans, waarna de berekeningen zullen worden aangegeven, die doen zien, dat aan die
eiscben wordt voldaan. Het verloop van den polderdijk
ten westen van den Ramspol wordt bierbij voorloopig
buiten beschouwing gelaten, terwijl tbans evenmin
wordt nagegaan, of bet misscbien nog gewenscht kan
het dijk-tracd te wijzigen met het oog op de geaardbeid van den in te polderen grond. Hetgeen bier wordt
genoemd is bet minimum, dat noodig is met het oog op de
eiscben van afwatering, scheepvaart, enz.
Nabij den Ramspol nadert de ringdijk de kust z<5<5
dicbt, dat er gelegenheid blijft daartusschen een geul
van 200 m bodembreedte en een diepte van

m -
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N,A,P. te baggeren. De noordlmst van het Kamper Eiland
wordl; ■to't voonbij den bui'tsnkan't der biesvelden voor—
uitgebraclit door bet opspulten van grond, zoodat de ge—
noemde geul van 200 m breedte een lengte van 44* km verkrijgt. Afhankelijk van de hoeveelheid grond, die geborgen meet worden, kan een grooter of kleiner gedeelte
van de zuidelijke begtenzing dezer geul gevormd worden
door strekdammen met een truinshoogte van 1,50 m +
N.A.P., zoodat bij dynamische opwaaiing geen overstorten over deze dammen s^n daarmee verkorting der werk—
zame geullengte beboe-.n te worden gevreesd.
Uit deze geul buigt een sebeepvaartkanaal af naar
bet Reebterdiep. Pit kanaal is zoodanig getraceerd, dat
de stralen der bogen 1000 m bedragen en dat h±i de uiteinden en aan weerskanten van de sluis reebte gedeelten
van voldoende lengte aanwezig zijn. Verder is bet doorsnijden van bestaande polderkaden

zooveel mogelijk ver-

meden en beeft bet zijn plaats kunnen vinden in bet
voorland langs de westelijke kade van bet Kamper Eiland,
zoodat de vogelkolonie wordt gespaard. Pe bodembreedte
bedraagt

5O

de diepte 5.’50 m — E.A.P, Halverwege dit

kanaal is de sebutsluis ontworpen met de afmetingen

90 X 10,50 X 5,20 m - N.A.P.
Over de geul is een brug aangegeven,waaronder een
bodembezinking is ontworpen. Pe weg is voorsbands gedaebt als aansluitende aan den weg langs bet Noorderdiep naar bet veer bij IJsselmuiden over bet Ganzendiep
en verder naar Kampen en den weg Kampen—Zwolle. In een
volgend boofdstuk zal blijken, dat dit veer zonder
groote kosten kan worden vervangen door een vaste verbinding.
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Wanneor men later dezen weg in het Rijkswegenplan
mocht wenschen op te nemen en dus de eischen mocht
stellen, die aan de tot dat plan kehoorende wegen worden
gesteld, zal een geheel nieuwe verToinding naar IJsselmuiden waarscMjnlijk noodig zijn.
Evenals in 1952 is gescMed, zijn echter thans de
tot den N.O.Polder behoorende wegen niet verder ontworpen dan tot aan den naastbijzijnden bruikbaren weg.
Het verbeteren van wegen in de aangrenzende landstreken
kan niet geaciit worden te behooren tot de drooglegging
van den N.O.Polder. Wei is het trace' van den oprit naar
de brug over de sluis, die een vrije doorvaarthoogte
meet krijgen van

+

brug naar den ringdijk met zoodanige groote stralen
en flauwe hellingen ontworpen^ dat hot in een Rijksweg
past (stralen 1000 m, hellingen 1 : 40).
Aan het oostelijk uiteinde van het nauwe gedeelte
verwijdert de ringdijk van den polder zich verder van
de kust, zoodat de geul verwijd wordt tot een boezemmeer, Langs den dijk loopt de geul door, breed 15O m en
diep 5,50

Ongeveer ten noorden van den mond van het

Ganzendiep buigt de ringdijk in ongeveer noordoostelijke richting af om bij het gehucht Kadoelen aan de
kust aan te sluiten. Le geul gaat in ongeveer ooste—
lijke richting met dezelfde breedte en diepte door tot

aan het landeinde van het Zwolsche Diep, waarmee zij
in verbinding wordt gebracht. De dammen van dat diep
worden over voldoende lengte opgeruimd. Een tweede
geul van kleinere afmetingen, breed 50 m en diep
5,00 m - N.A.P, buigt noordwaarts af en geeft verbin-
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kanaal Blokzijl - Kadoelen.
Teneinde afvoerberekeningen te kunnen maken, is
het samenstel van geul en boezemmeer verdeeld gedacht
in vakken. Deze zijn, met de gemiddelde breedten en
diepten, die hun zijn toegedacht, de volgende.
Vak I» Uitmending; bodembreedte 200 m; diepte 5,50 m lengte 5500 m. Hierbij is aangenomen, dafliet

verhang, dat bij deze geul behoort, zich 500 m buiten
de koppen der strekdammen instelt. Is deze aanname niet
juist en wordt bijvoorbeeld de theoretisolie lengte
5000 m, dan neemt in het opwaaiingsgeval de stroomsnelheid toe tot 1,60 m per sec. hetgeen van geen belang is, terwijl in bet normals geval het totale verval met een zeer gering bedrag afneemt en dus gunstiger
wordt,
II. Boezanmeer met geul tusschen vak I en den
mond van het Ganzendiep. GeulJ breed in den bodem 150 mj
diep 5,50 m - N.A.P, Boezemmeer daarnaast! breed ge~
middeld I55O m; diep gemiddeld 1,10 m - N.A.P,;
lengte 5500 m.

Vak III. Boezemmeer met geul tusschen den mond van
het Ganzendiep en het landeinde van het Zwols che Diep,
Afmetingen geul als bij vak II. Meewerkend gedeelte van
het boezemmeert gemiddeld breed II5O m; gemiddeld diep
1,10 m - N.A.P,; lengte 4500 m,
Vak IV. Zwarte Water van het landeinde van het
Zwolsche Diep tot Zwartsluis: diepte gemiddeld 5,00 m~
N.A.P,; bodembreedte gemiddeld 75

lengte 4000 m.

De hier genoemde afinetingen van het dwarsprofiel zijn
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niBt "ten voll© aanwGzigj do oh. moo'ton door vGrruiniing
tot stand gebracht worden, Lengte 4000 m.
Voor alle vakken is aangenomen, dat de beloopen
onder 1 : 4 hellen.
De afvoeren der vakken (zomer~maxima) kunnen worden
gesteld op de volgende afgeronde bedragen (zie § 5 ).
Vak
"
«
"

500 m5/sec,
300

I
II
III
IV

250

220

"

De stroomsnelheid in den mond bij een verval van

1,50 m kan als volgt worden berekend:
Gemiddelde waterstand tr N.A.P,^ (dpwaaiing buiten, afwaaiing binnen) gemiddelde diepte 3»50 m, R «3»27 ffl>»

1,50
87

^52

i -

1.30
1 + rTT
V - c

^ Ri

^

- = 0,00027

5500

= 1,34 m/seo.

Aan eisch 4 wordt dus voldaan,#.
De berekening van den waterstand te Zwartsluis
bij een stand van 0,28 m - IT.A.P, aan den Ramspol en
den maximum zomer-afvoer verloopt als volgt.
Vak I« Stand aan het einde 0,28 m - N.A.P.,diepte aldaar 3,22 m,aangenomen verval 14 cm, gemiddelde diepte

3,29 m.
Hieruit kan worden afgeleid:

-

=

rr'

=
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61600

Q
fc"^

i = 0,0000257

^

■

300

= 0,00487

616OO
verval t= 5500 x i = 0,13 ®

Stand aan het begin van het vak 0,15 m Vak II, Stand aan het einde van het vak 0,15 m - N.A.P,
Stel verhang i = 0,000009, verval dan 0,052 m, gemiddelde waterstand 0,134 m - N.A.P,
a, 6eui; gemiddelde diepte 5>3^^

PC
Q

'‘n

= 48200

= 0,005

i

145 m^/sec.

= 48200 X 0,005 =

b. Boezemmeer^ gemiddelde diepte 0,966 m

PC V~R

15,5 X 5510
= 15,5 X 5510 X 0,005 =

142 m3/sec.
287 mVsec.

Q totaal

= 0,0000099

werkelijk verhang i = 0,000009 x
2o7
werkelijk verval 5500 x i = 0,035 m.

Stand aan het begin van het vak 0,115 m, - Ij^.A^P,,
Vnk III. Stand aan het einde van het vak 0,115 m - N.A.P,

Stel verhang i = 0,000008, verval dan 0,056 m
gemiddelde waterstand 0,097 m - N.A.P.
a. ^eulj gemiddelde diepte 5j^05 m
PC 7 R _ 49^500

^ i " = 0,00282

Qg ^ 49f300 X 0,00282

139 m3/sec.

b. Boezemmeer: gemiddelde diepte

1,005 m - N.A.P.
PC ■0~= 11,5 X 3780
ts 11,5 X 3780 X 0,00282 =

125
262 m3/sec.

~ 57 werkelijk verhang i = 0,000008 x ■

” 0,000007^

werkelijk verval 4500 x i = 0,0^5 m stel 5,5 cm.
Stand aan het begin van het vak 0.08 m ~ N.A^Py.
Vak IV* Stand aan iiet einde van het vak 0,08 m - N.A.P;
diepte aldaar 4,92 m; aangenomen verval 0,08 m; gemiddelde diepte 4,96 m. Hieruit kan worden afgeleid:
FG

50.100
1

220_ ^ 0,0044

Q

=

PC

^n

50.100

i - 0,0000194 verval = 4000 x 0,0000194 = 0,08 m.
Stand aan het begin van bet vak F.A.P..
Deze berekening toont dus aan, dat de ontworpen
verlenging van bet Zwarte Water voldoet aan den onder
1 gestelden eiscb.
Dat ook aan eiscb 2 wordt voldaan, kan op de
volgende wijze aangetoond worden"In de jaren 1911 - 1920 waren de boogste, per
maand genoteerde, standen te Zwartsluis 0,60 m + N.A.P,
of booger:
In de maand Januari
"

Pebruari

II

II

II

It

Maart

If

II

April
Mei

N

II

8 maal

7

0

Juni
Juli
Augustus
September

6

- 58 In de maand October

4 maal

” ”

”

November

8

"

"

December

9 ”

"

Ten minste is dus de stand gedurende die jaren

69 maal boven 0,60 m + N.A.P. geweest. Maar in vele
maanden is dit peil eenige malen overschreden, Bovendien
kwamen er maand -■ maxima van 2,00 m + N*A,P, en hooger
voor, waarbij de stand dus eenige dagen achter elkaar
hooger is geweest dan 0,60 m + N.A.P, Deze stand werd
dus ieder jaar vele malen en gedurende een groot aantal etmalen overschreden,
Onderzooht moet thans worden, hoe de toestand te
Zw/artsluis zou zijn, indien het hier behandelde ont—
werp zou worden uitgevoerd, Aangenomen is, dat hooge
standen aldaar zullen voorkomen tijdens regenrijke
perioden, dus bij groote afvoeren, Als een gemiddeld
verval tusschen Zwartsluis en den Ramspol is daarbij
aangenomen 0,20 m, De vraag is dus, hoe vaak een stand
van 0,40 m + N.A.P, bij den Ramspol zal worden over¬
schreden.
Over waarnemingen aldaar wordt niet beschikt,
maar door vergelijking met lemmer kan voldoende zekerheid verkregen worden. Aldaar zijn waarnemingen gedaan
bij den tegenwoordigen toestand (groot Ijsselmeer met
peil van 0,15 m - N.A.P.). Lemmer ligt ongeveer even
ver van het zwaartepunt van het Ijsselmeer als de
Ramspol, de windrichtingen, die de grootste opwaaiing
veroorzaken zijn resp, ZZW en W, Verder kan men veillg
aannemen, dat een stand van 0,40 m + N.A.P,,bij een op
0,40 en 0,20 m - N.A.P, gehouden IJsselmeer^overeen-
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Van Januari 1933 "to’t

1935, dus gedurende

2i- oaar is de stand te Lemmer slechts gedurende I6 uren
hooger geweest dan 0,55 m + N.A.P,, of gemiddeld ge¬
durende ongeveer 6 uren per jaar. Weuineer door verdere
inpoldering het Ijsselmeer kleiner wordt, zal deze
frequentie vermeerderen. Maar in ieder geval blijft de
tijd, gedurende welke de stand van 0,40m+N,A,P, te
Ramspol wordt overschreden, van een geheel andere orde
van grootte dan die, waarin bij open Zuiderzee de stand
te Zwartsluis hooger was dan 0,60 m + N.A.P,
Aan eisch 2 wordt dus ruimschoots voldaan en dat
niet alleen, de toestand wordt zeker aanmerkelijk
gunstiger dan vcfcfr de afsluiting van de Zuiderzee.
Met betrekking tot den derden eisch, kan het
volgende opgemerkt worden.
Uit de hierboven weergegeven berekening volgt,
dat het verval tusschen Zwartsluis en den Ramspol bij
een afvoer van ^00 m3/sec. 0,28 m zal zijn. Een dergelijke afvoer komt hoogst zelden voor. Een normale af¬
voer is vele malen kleiner. Het normale verhang zal
dus nauwelijks waarneembaar zijn en practisch gesproken te verwaarloozen zijn.
Bij een Usselmeer met een peil van 0,40 m reap.
0,20 m - N.A.P. zal dus de gemiddelde stand aan den
Ramspol en dus 00k die te Zwartsluis,aanmerkelijk la.-er
liggen, dan bij open Zuiderzee, toen de gemiddelde
stand te Zwartsluis, zooals boven reeds is vermeld,
'OjOym'f H^A.P* was* Hieruit kan, in verband met den
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vorm der frequentie-kromme, worden afgeleid, dat de
lage standen, die voor
zullen voorkomen dan bij open Zuiderzee het geval was,
Slechts de zeer lage standen,die vroeger optraden als
gevolg van het leegwaaien van de Zuiderzee, zullen
minder vaak voorkomen, maar die hadden voor de afwatering niet meer beteekenis dan de meer normals lage
standen, De toestand wordt dus gunstiger en in geen
geval minder gunstig,

Aan eisch 5 wordt dan ook voldaan

Opgemerkt moge nog worden, dat in deze redeneeringen zooveel mogelijk is gebruik gemaakt van de gegevens,
waarover bij den Dienst der Zuiderzeewerken werd beschikt. Teneinde noodeloos tijdverlies te voorkomen,
is het bewerken van peilschaalregisters en dergelijke
tijdroovende arbeid achterwege gelaten, omdat ook
zonder dat die verricht werd^ een voldoend inzicht kon
worden verkregen, Het is voorshands voldoende, wanneer
wordt aangetoond, dat de omstandigheden te Zwartsluis
niet ongunstiger zullen worden dan die bij open
Zuiderzee waren en dat in de belangen. die daarvan afhankelijk zijn, niet op slechtere wijze zal worden
voorzien.
In § 9 is reeds met een enkel woord gewezen op
de mogelijkheid, de bij dynamische opwaaiing optredende grocte snelheden te aanvaarden en de doorlaatbrug zoodanlg oe construeeren en den bodem zoodanig
te beschermen, dat aan die snelheden weerstand kan
worden geboden.

Men zou daarbij kunnen denken aan een

brug, die bij den maximrm-afvoer van 5^0 ra^/seo, een
opstuwing veroorzaakt van b.v, 5 cm, Een dagwijdte

