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150 m is daarvoor bij de diepte van ^,50 m -

N.A.P, voldoende. Het breeds boezemmeer meet daarbij in
westelijke
bijlage 4 is

riohting vender blijven doorloopen, dan op
.geteekend, om eerst vlak bij den

Ramspol vernauwd te worden tot de wijdte van de bmg.
Ten westen van de brug zou de vernauwing onmiddellijk
weer meeton eindigen.
De geringe diepte van het IJsselmeer in de omgeving
van den Ramspol maakt echter deze oplossing veel minder
gunstig dan de bovenstaande cijfers zouden doen verwachten. Ter hoogte van het binneneinde der op bijlage
4 aangegeven nanr.'s geul ligt de dieptelijn van 1 m N.A.P., eerst op 1,7 km uit de kust, welke afstand
tegenover den Rgpspol tot 3 km toeneemt. Het hier te
vormen gedeelte van het boezemmeer zou dus ten hoogste
een gemiddelde diepte van

6 dm onder H.A.P, kunnen

krijgen, waardoor dit meer, voor zoover naast de geul
gelegen, vrijwel niet aan den waterafvoer zou deelnemen en dus slechts in zeer geringe mate zou bijdragen
tot de verkleining van het verhang. In werkelijkheid
zou dus de toestand, die hier zou worden verkregen,
slechts Zeer weinig verschillen van die, welke ontstaat bij de op bijlage 4 geteekende werken.
Nog een ander bezwaar zou aan de hier besproken
oplossing verbonden zijn. De afwaterings- en scheepvaartgeul moet dacht langs den rin|dijk ontworpen wor¬
den, om den dijk tijdens

aanleg bereikbaar te

doen zijn en om den grond uit de geul in den dijk te
kunnen verv/erkenc.

De geul ligt dus lang^*^!fen noord-
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Ramspol ligt echter aan de zuidzijde van het boezemmeer, Een toegangsgeul naar dit kanaal meet dus het
ondiepe boezemmeer overdwars kruisen,
Bij hooge waterstanden zal het boezemineer wel
degelijk aan de waterbeweging deelnemen en/zal dus nu
bij opwaaii’ng een groote

snelheid in de brug en in de

omgeving daarvan optreden. Daardoor zal te dier plaatse
grond worden iosgewoeld, die zich in de dwars op de
stroomrichting gelegen geul zal neerzetten, De diepte
in de geul zal dus niet gehandhaafd kunnen worden.
Bovendien zullen in de genoemde omstandigheden
bi^ uitzondering snelheden kunnen optreden, die vergolijkbaar zijn met die

in

de spuisluizen in den af-r

sluitdijk, hetgeen een zeer sterke en uitgebreide
bodemvoorziening noodig maakt, terwijl risioo’s niet
zijn uitgesloten,
De hier besproken oplossing geeft dus sleohts
een zeer geringe verbetering, is voor de scheepvaart
ongunstig, brengt risico’s mee en blijkt bovendien
eenigszins kostbaarder te zijn. Zij is om deze redenen
ter zijde gesteld.

§ 11. Vergeli.i-

Uit de berekeningen van § 10 zou men de gevolg-

king vroegere en

trekking kunnen maken, dat bij afvoeren van het ver-

toekomstige toe~

lengde Zwarte Water van meer dan JOO m^/sec,> de stan¬

standen.

den te Zwartsluis hooger zullen zijn dan bij open
Zuiderzee en bij afvoeren van minder dan JOO m5/sec.,
lager. Dit zou beteekenen, dat bij afvoeren van meer
dan 500 m5/sec, de toestanden ongunstiger zouden wor-
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den dan bij open Zuiderzee. Dit is intusschen nlet
het geval,
Bij de afvoerberekening van § 10 zijn met elkander
vergeleken, de stand te Zwartsluis en die aan den
Ramspol, die respeotievelijk voorheen een frequentie
van overschrijding van 60^ had
komst zal'

en dase in de toe—

. vertoonen. Daarbij is echter verwaar-

loosd, dat de stand te Zwartsluis, tengevolge van het
verhang tusschen deze plaats en de

uitmonding van

de rivier in de Zuiderzee, voorheen onder invloed
stond van den afvoer van het Zwarte Water, terwijl
dat met den stand aan den Ramspol niet het geval zal
zijn.
Het verval tusschen Zwartsluis en de Zuiderzee
bi^ het worteleinde van de dammen van het Zwolsche
Diep is als £egel zeer gering, omdat de afvoeren als
regel zeer klein zijn, Het gemiddelde verval
Zwartsluis - Zuiderzee kan op 1 cm gesteld worden,
Bij grootere afvoeren treedt evenwel een verval van
beteekenis op. Bij een afvoer van ^00 m5/sec. be—
draagt het bij de tegenwoordige afmetingen van het
Zwarte Water +. 9 cm.
In de berekening van § 10 had dus eigenlijk in
plaats van den stand te Zwartsluis, zonder meer, die
met 60^ overschreden werd, moeten worden genomen de
stand te Zwartsluis, bij een afvoer van JOO

m3/

%,

met een frequentie van overschrijding van 60

sec,

Deze

stand is niet te bepalen, De gegevens daartoe ontbreken. Evenwel is het duidelijk, dat de berekening
van § lO eigenlijk te pessimistisch is en dat de

- 64 vergelijking tusschen den vroegeren en den toekomatigen toestand gimstiger voor den laatsten moet
uitvallen, dan in het begin van deze § is verondersteld en dat dus de grens tusschen voor- en nadeel
voor de afwatering hooger moet liggen dan bij een
afvoer van 3OO mVsec. Gegeven het zeer groote belang, dat gehecht moet worden aan het voorkomen van
verhooging der Vechtstanden bij hooge zomervloeden,
was er aanleiding de berekening van § 10 zooveel mogelijk aan den veiligen kant op te zetten.
Deze grens kan worden bepaald, door uit te gaan
van den gemiddelden Zuiderzeestand bij den mond van
het Zwarte Water en van den gemiddelden toekomstigen
Ijsselmeerstand bij den Ramspol. Hier moeten de ge—
middelde jaarstanden beschouwd worden en niet de gemiddelde Zomerstanden, omdat afvoeren van meer dan
300 mVseo in de zomerperiode niet voorkomen. Nagegaan zal worden, welke vervallen tot Zwartsluis bi;j
die gemiddelde standen optreden, en bij welken afvoer
dus de stand te Zwartsluis voorheen en in de toekomst
gelijk zou zijn, Deze afvoer vormt dan de grens
tusschen voor— en nadeel voor de afwatering. Tenslotte
zal dan de frequentie van dezen afvoer moeten worden
bepaald en daarmee de frequentie van nadeel voor de
afwatering.
De gemiddelde jaarstand van de Zuiderzee bedroeg

voor de afsluiting aan den mond van het Zwarte Water
0,04 m + N.A.P,
De gemiddelde jaarstand van het Ijsselmeer bij
den Ramspol, na voltooii’ng van alle ontworpen in-
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polderingen kan worden gesteld op 0,28 m - N,A,P,
Bij een stand van 0,04 m + N.A.P. aan den mond
van het Zwarte Water en de tegenwoordige afmetingen
dezer rivier, kan de stand te Zwartsluis bij verschil—
lende afvoeren worden berekend als in het volgende
staatje is aangegeven. Be berekeningen verloopen geheel
als die voor vak IV in § 10,

Tot ale afvoer van
het verlengde
Zwarte Water.

Daarmee overeen- Stand te Zwartsluis
bij een stand van
komende afvoer
0,04 m + N.A.P, aan
van het Zwarte
den mond.
Water.

550 m5/sec»

447 m3/sec.

0,35 ni + N.A.P.

400 in3/sec,

320 in5/sec.

0,21 m + N.A.P,

500 m^/aec,

220 m3/sec.

0,12 m + N.A.P.

200 iii3/sec.

145 in3/sec.

0,08 m + N.A.P,

100 in3/sec.

75 mJ/sec.

0,05 m + N.A.P.

Bij een stand van 0,28 m - N.A.P, van het Ijssel¬
meer bij den Ramspol zijn eveneens de standen te
Zwartsluis bij verschillende afvoeren berekend. Deze
berekeningen verloopen geheel als die voor de vakken
I tot en met IV in § 10. Haar uitkomsten zijn:

Totale afvoer van het
verlengde Zwarte Water.

Stand te Zwartsluis bij een
stand van 0,28 m - N.A.P. nabij den Ramspol.

53O m3/sec.

0,48 m + N.A.P,

400 m3/sec«

0,20 m + N.A.P,

300 m3/sec.

N. A.P.

200 m3/seo.

O, 14 m - N.A.P,

100 m3/sec.

0,54 m - N.A.P,
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Met de cijfers dezer beide staatjes zijn de
krommen a en c op bijlage 5 geteekend. Deze kromniBn
geven bij iederen afvoer van het verlengde Zwarte
Water (of daaraee te vergelijken, geringeren afvoer op
het Zwarte Water zelf) den stand te Zwartsluis aan
bij een Zuiderzeestand van 0,04 m + N.A.P, of een
Ijsselmeerstand van 0^28 m — N.A.P, Hieruit blijkt
onmiddellijk dat, uitgaande van deze zee- ,resp.
IJsselmeerstanden, bij een afvoer van JOO m^/sec.,
de stand te Zwartsluis,na verlenging van het Zwarte
Water, niet hooger zou zijn, dan bij open Zuiderzee,
maar dat dan nog een verlaging van 12 cm kan worden
berekend„ De afvoer, waarbij in beide omstandigheden
dezelfde waterstand te Zwartsluis wordt gevonden, is
die van 410 mVsec. Bij grootere afvoeren wordt dus
de stand te Zwartsluis hooger, wsinneer met buitenstan—
den van resp, 0,04 m + en 0,28 m — N.A.P, wordt ge—
rekend.
Het is echter niet voldoende, de waterstanden
te Zwartsluis te vergelijken bij open Zuiderzee en
na verlenging van het Zwarte Water, Ook meet rekening
worden gehouden met de standen, die zouden voorkomen
bij uitvoering van

een ontwerp, • waarbij, zooals

reeds in § 6 is opgemerkt, het peil van het IJsselmeer
zich tot aan den mond van het Zwarte Water zou voort—
planten behoudens eenige opstuwing in de doorlaat—
brug en eenig verhang in de nauwere gedeelten van den
uitlooper van het IJsselmeer, De totale peilverhooging,
die daarvan het gevolg zou zijn, is aangenomen op
10 cm, bij maximum-afvoer.

- 67 Er kan nu worden berekend, hoe hoog bij verschillende afvoeren van het Zwarte Water de stand
te Zwartsluis zou zijn, bij een stand aan den mond
der rivier van 0,28 m — N»A,P,, vermeerderd met de
bbvengenoemde verhooging. Deze berekening heeft de
volgende uitkomsten:

Totale afvoer van Daarmee overeenkomende afvoer
het verlengde
van het ZwarteZwarte Water.
Water,

Stand te Zwartsluis
bij een stand van
0,28 m - N.A.P, aan
den mond, behoudens
opstu'wing.

m^/sec.

447

m5/gec.

0,19 m + N.A.P,

400 m5/sec,

320

m5/sec,

0,01 m -<« N.A.P,

550

m - N.A.P,

m5/sec,

220 m^/sec.

0,15

200 m5/sec.

145 m5/sec.

0,22 m - N.A.P.

100 m5/sec.

75 m3/sec.

0,265ra- N.A.P,

300

Met behulp van deze cijfers is op bijlage 5 de
kromme b getrokken. In § 6 is

00k

reeds opgemerkt, dat

er in principe geen bezwaar tegen behoeft te bestaan.
wanneer het IJsselmeerpeil zich niet volledig kan
voortplanten tot den mond van het Zwarte Water, omdat
afs'luiti'ng van de Zuiderzee en gedeeltelijke inpoldering daarvan, als €dn geheel moet worden beschouwd,
De kromme b is dus.het maximum, dat te Zwartsluis
kan worden bereikt, Het verschil tusschen de krommen
b en c geeft aan, welk gedeelte van de waterstands'verlaging, die te Zwartsluis zou kunnen worden bereikt,
-als gevolg van de afsluiting der Zuiderzee, bi^ verschillende afvoeren'verieren zou gaan, in het belang
van den N.O.Polder, die bij verlenging van het
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Zwarte Water in betere omstandigheden zou komen te
verkeeren. Hit verschil is bij kleine afvoeren gering
en stijgt tot 29 cm bij daimaximum-afvoer. Boven is
gevonden, dat bij afvoeren van meer dan 410 m3/sec,
nitgaande van de gemiddelde buitenstandenj de stand
te Zwartsluis, bij verlenging van het Zwarte Water,
hooger zou zijn dan vroeger bij open Zuiderzee, welke
verhooging stijgt tot 1} cm bij den maximum-afvoer,
Het is dus van groot belang, na te gaan, hoe
dikwijls groote afvoeren plegen voor te komen om te
kunnen beoordeelen, of de kans, dat na uitvoering der
in dit hoofdstuk beschreven werken hoogere waterstanden zouden voorkomen dan vroeger in overigens gelijke
omstandigheden het geval zou zijn ^weest, eenige beteekenis heeft en welke gevolgen de verlenging van het
Zwarte Water heeft, vergeleken lij andere plannen,
Baartoe zijn de peilschaalregisters van 8—uur standen
van de Vecht beneden de stuw te Vilsteren geraadpleegd
over de jaren 1915 tot en met 195^* Oonoteerd werd,
hoe vaak aldaar in deze 20 jaren waterstanden warden
genoteerd, die blijkens de door den Rijkswaterstaat
opgestelde afvoerkromme een afvoer van 100 m5/sec. en
meer beteekenen. Teneinde rekening te houden met de
in de toekomst te verwachten Vechtafvoeren zijn de
gevonden afvoeren vermenigvuldigd met

zijnde de

verhouding der verwaohte en geconstateerde maximumafvoer en« Ook in § 6 is met het toekomstige maximum
van 352 m5/sec. rekening gehouden. Op dezelfde wijze
als in die § is geschied zijn de aldus gevonden Vechtafvoeren vermeerderd met de door de op het Zwarte

.. 69 Water en zijn verlenging afwaterende landen te loozen
wat er ho ev e el he d en,
Zoo is hepaald, op hoeveel dagen in de genoemde
20 jaren zekere afvoeren van het verlengde Zwarte Water
werden overschreden. Daarmee is op hijlage 6 een frequentiekromme van overschrijding geteekend met de uit
deze 20 jaren te herekenen gemiddelden per jaar, Daaruit hlijkt, dat afvoeren van 3OO mVseo. en meer, gemiddeld op 11 dagen per jaar voorkraiBen. Bij grooter wordende afvoeren daalt de frequentie van overschrioding
zeer snel. Be boven vermelde afvoer van 410 m5/sec.
kwam gemiddeld slechts op 1,8 dagen per oaar voor.
Grootere afvoeren kwamen dus slechts sporadisch voor.
Bit beteekent dus, dat slechts gedurende minder
dan 2 dagen per .jaar tusschen Zwartsluis en den Ramspol
een verval kan worden verwaoht, dat grooter is dan de
som van het vroeger bij denzelfden afvoer optredende
verval Zwartsluis - Zuiderzee en de daling van den ge¬
middelden zeestand als gevolg van de afsluiting van de
Zuiderzee.
Bij deze beschouwing is uitgegaan van gemiddelde
standenaan den mond. Komen groote afvoeren voor, waar—
bij de Zuiderzeestanden hoog waren, dan zeQ. de nieuwe
toe stand wat guns tiger zijn, dan hi er voor werd aangeduid, hij zal echter wat ongunstiger kunnen zijn bij
zeer hooge IJsselmeerst anden.
Een voorbeeld van een periode, die ongunstiger
zou worden is die van Januari 1926. waarin zoowel de
Vecht als de Ussel hun hoogsten bekonden afvoer hadden, terwijl de Zuiderzeestand slechts matig was. Het

- 70 behoeft geen betoog, dat een dergelijk samentreffen
van ongunstige omstandigheden tot de zeer groote uitzonderingon zal behooron. Dat deze periode in do b6~
schouwde 20 jaren voorkwam heeft grooten invloed op
de frequent!e~kromme van bijlage 6. Met een bloklijn
is aangegeven, hoe deze kromine verloopt, wanneer het
tijdvak 51 December 1925A8 Januari 1926 buiten beschouwing wordt gelaten. De frequentie van overschrij—
ding van den reeds meer genoemden afvoer van 410 n5/se?,.
daalt dan van 1,8 dagen tot 0,8 dag.
Op elke plaats langs de afgesloten 7^uiderzee zijn
in het verleden bijzondere tijdstippen aan te wijzen,
waarop de waterstand hooger zou zijn geweest indien de
afsluiting op die tijdstippen reeds voltooid zou zijn
geweest, Dit is onvermijdelijk en het wordt ruins chocts
gecompenseerd door verbetering in tallooze andere ge
vallen. Zoo ook hier. Het aantal dagen, waarop de tjestand iets ongunstiger zal worden, dan bij open Zuider¬
zee is zoo gering, en daar staat bij alle eenigszins
geringere afvoeren reeds een zoo groot voordeel tegen—
over, dat tegen de geringe peilsverhooging bij uitzonderlijk groote afvoeren geen bezwaar behoeft te best aan.
Opgemerkt zij nog, dat de hoogste standen te
Zwar tsluis ook in de allerongunstigste omstandigheden
lager zullen worden en dab dus gevaar voor de bestaande waterkeeringen volkomen uitgeslotei is,
Intusschen blijkt uit de grafiek op bijlage 5, dat
bij groote afvoeren een belangrijk deel van de verlaging der standen tengevolge van de afsluiting der Zui¬
derzee wordt te niet gedaan door het verhang op het
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minder zwaar weegt, dan het bij eerste beschowing der
grafiek lijkt, zoodat het met het oog op de belangen van
den polder wel te aanvaarden is,
Hoewel zulks niet noodzakelijk wordt geacht, zou
het echter mogelijk zijn, door vermindering van het Aerhang op het verlengde Zwarte Water een grooter deel van
de peilsverlaging te Zwaxtsluis taigevolge van de afsluiting van de Zuiderzee te behouden en de geringe verhooging van den als gevolg van dai maximum-afvoer te
Zwartsluis optredenden hoogsten stand te vermijden. Volgens bijlage 5 bedraagt deze verhooging 15 cm. Van het
totale vervsa Zwartsluis - Ramspol, dat bij dezen afvoer
en bij den gemiddelden IJsselmeerst and 76 cjm bedraagt,
is 37 cm geconcentreerd in het vernauwde gedeelte bij
den Ramspol. Dit komt voor bij een bodembreedte van dit
gedeelte van 200 m. Vermeerdering van deze breedte
heeft uiteraard vermindering van het verval tengevolge.
Op bijlage 5 zijn in verband hiermee de krommen d en e
geteekend, die de standen te Zwartsluis aaa geven bij den
Ijsselmeerstand van 0,28 m - R.A.P, aan den Ramspol en
verschillende afvoeren, terwijlde breedte van het ver¬
nauwde gedeelte van 200 m is vergroot tot respectievelijk 250 en 5OO m. Daaruit blijkt, dat bij verbreeding
tot 250 m de stand te Zwartsluis bij maximum-afvoer nog
slechts 4 cm hooger ligt dan die bij open Zuiderzee in
plaats van I3 cm, terwijl bij verbreeding tot 5OO m dit
verschil geheel verdwenen is. Vender blijkt uiteraard
bij vergelijking van de krommen d en e met de kromme b,
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dat dan ook een groc'jer deel vaa
gevolg® van de afsVaitiiiig dtx
Het teniet gaande ged&olte oij

o..-

ceLLSverlaging ten—
oencaden "blijft*
voer vermin—

dert van 29 cm tot 20 cm. resneotievelijk 16 cm.
De mogeliokheden op dit getied zijn daarmee eohter
niet uitgeput. Veroreoding van 250 m tot 5OO m heeft een
veel geringeren invloed dni de ver’oreeding van 200 tot
25O m. Dit is het gevolg van het feit, dat er in het
eerste geval geon goede verhouding bestaat tusschen het
profiel in het vernau’.vde gedeelte en in de rest van de
gQT_iP j die 150 m Dreed is. Wordt ooii d.. 0 ls.atste gedeel—
te verhreedj dan heeft div een uiteimate gunstig gevolg
op de standen te Zwartsluis. Wimnecr ie hreedte in het
vernauwde gedeelte 5OO m hedraagt en in de rest van de
geul 200 m. daalt de s-iand te Zwartsluis hij den uiter^
zelden voorkomenden maximiim-'afvoer tot 0,^1

+ N,A,P,,

zijnde 4 cm lager dan die hij open Zuiderzee en nog 12
cm hooger dan hij

miOok kan

in plaats van verhreeding van de geul verdieping daarvan worden toegepast, Het is dus aileszins mogelijk
door het geven van een ruimer profael aan de geulen de
nadeelen van de verlenging van het Zwarte Water hinnen
zoodanige grenzen terag te hrengen, dat de daaraan verhonden voordeeleir , zeker dDartegen opwegen.
Toch is hierin geen aanleiding gevcnden, aan te
hevelen, de geul deze grocoeie afmetingsn te geven, maar
wordt voorgesteld,dd breedoe van 200 m en I5O m te
handhaven, doch daaxhij het oiitwerp zoodanig te maken,
dat het in de toekomst mogelijk zaa. zijn, slechts door
baggerwerk de geuj. tot de hierboven genoemde maten te
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verbreeden. De redenen, die daartoe geleid hebben zijn
de volgende.
De berekeningen en de veronderstellingen, die
daaraan ten grondslag liggen bevatten versohillende
onzekerheden. Als zoodanig kunnen o.a. worden genoemd
de standen aan den Ramspol, die in steTke mate aflianke.—
lijk zijn van de wijze, waarop het IJgselmeer zal wor¬
den beheerd, de herleiding van bet onregelmatig gevormde boezemmeer tot rechthoekige vakken en de lengte,
waarover zich bet verbang in bet vernauwde gedeelte zgi
instellen. Sr is naar gestreefd, overal waar onzekerbeden waren, de veronderstellingen en benaderingen voor—
zicbtig te doen zijn, zoodat bet niet onmogeiijk is,
dat de werkelijkbeid gunstiger zal blijken te zijn, dai
de berekeningen aangeven. In boeverre dit bet geval zd
Bijn kan eerst blijken, nadat de werken voltooid zijn
en bet Ijsselmeer gedurende eenige jaren op bet definitieve peil zal bebben gestaan.
Bovendien wordt de toestand,zooals de berekening
die zonder verbreeding der geul aangeeft, voorloopig
niet zoo ongunstig geaobt, dat daarin niet in bet belang van den polder zou kunnen worden berust.
Zoolang bet niet zeker is, dat de verbreeding der
geulen werkelijk noodig is, en zoolang er kans bestaat,
dat de toestand na voltooiing der boven bescbreven werk^ gunstiger zal zijn dan berekend is, is bet niet verantwoord te acbten, de extra-uitgaven te doen voor ver¬
breeding van de geulen, Het is daarbij e^ibter noodzakelijk, de mogelijkbeid om later tot verbreeding van de
geulen over te gaan niet uit te sluiten. Ook met bet

74 oog op wijziging van het regime van het Zwarte Water
in een verwijderde

toekomst is dit noodig, Bij de 150

m breede geulen is die steeds aanwezig, Bij de vernauwing echter, die tusschen den polderdijk en den vooruit
gebrachten oever van het Kamper Eiland ligt,is de be—
doelde mogelijkheid afhankelijk van den afstand tuBsehen
deze beide objecten. De dijk van den N,0, Polder zal
dus daar ter plaatse zoover van het Kanaper Eiland moeten worden gelegd, dat het in de toekomst mogelijk
blijft de geul te verbreeden tot }00 m. Overigens kan
het in § 10 omschreven ontwerp worden gehandhaafd.

- 75 HOOFDSTUK lY.
SE WERKEN AAN PEN IJSSEL EN ZIJH MONDEN.,.

^ 12. Pe afslui-*

Wanneer de in het vorige hoofdstuk beschreven

ting van het Gan- werken eventueel tot uitvoering komen, zal daarnaast
zendiePT

ook in het regime van den IJssel moeten worden ingegrepen. Deed men dit niet, dan zou het Ganzendiep met
de Goot op het verlengde Zwarte Water uitmonden. De
maximum—afvoeren van het Ganzendiep hebben dezelide
orde van grootte als die van het verlengde Zwarte
Water, de tijdstippen, waarop zij voorkomen, zijn geheel onafhankelijk van elkander. Het behoeft geen betoog, dat wanneer deze toestand ongewijzigd zou worden
gehandhaafd, de in het vorige hoofdstuk gegeven berekeningen in geenen deele meer zouden opgaan en dat dan
aan de gestelde eischen niet zou worden beantwoord.
Een rivier-regime, waarbij twee rivieren een gemeenschappelijk zee—einde hebben is trouwens in beginsel
reeds te verwerpen,
Zal nu

dus het hier ontwikkelde plan voor den

N,0. Polder uitvoerbaar zijn, dan moet daarmee gepaard
gaan het zoodanig wijzigen van den loop van Ganzaidiep
en Goot, dat deze niet meer ten oosten van den Ramspol
uitmonden, Dit zou te bereiken zijn door het Ganzendiep
een nieuwen loop te geven met uitmonding ten zuiden van
den Ramspol.
Een veel een-voudiger oplossing kan evenwel worden
verkregen door het Ganzendiep aan den bovenmond af te
dammen en de overige IJsselmonden in te richten voor den
meerderen afvoet, die zij daardoor krijgeii*
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TegeQ-ijk moeten dan de kaden van het Kanipar Ej_iand
vsrhoogd worden, zoodat di© ook bij de tioogste IJssel—
standen watervrij

anders zou bij die standen toch

weer water van den IJssel naar het verlengde Zwarte
Water stroomen.
De in verb and hiermee uit te voeren rivierwerken
zi jn bestudeerd door den betrokken Hijksv/aterstaatsdienst *
Reeds in 1924 heeft de Ingenieur van den Hijkswaterstaat,
ir* A.G. Maris, toegevoegd aan den toenmaligen Ingenieur
in bet Je Hivier-arroniissement, ir. C.W, lely Merover
een nota geschreven, toen hetzelfde vraagstuk in een
ander verband aan de orde was. Tbaiiis is de kwestie op—
nieuw bestudeerd en aan de gewijzigde omstandigheden
aangepast door den Hoofdingenieur in bet arrondisseinent
Rijn en IJssel, ir, C, Giltjes,
Als basis- beeft daarbij gediend de grootste bekende afvoer van den IJssel te Kan pen in Jaiuari 1926^
die zicb laat becijferen op 2155 in5/sec, De standen op
den IJssel bangen daarbij voor eai groot deel af van
den stand van bet IJsselmeer bij bet Keteldiep. Bij bet
bepalen van dijksboogten is bet noodzakelijk rekening
te bouden met de ongurstigste omstandigbeden, die zicb
kxuinen voordoen, De IJsselmeer stand bij bet Keteldiep
is afbankelijk van'.
le, bet waterbezwaar van bet IJsselmeer;
2e. de gelegenbeid tot loozing door de sluizen in
den Afsluitdijk;
5©* de opwaaiing tot bet Keteldiep,
Neemt men voor deze drie omstandigbeden de ongunstigste aan, die ooit zijn waargenomen en laat men die
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samenvallen, waarbij men echter rekening houdt met
hetgeen in meteorologisch. opzicht als mogelijk kan wor-*
den beschouwd, dan vindt men een hoogst mogelijken
stand bij de Eetel van 2,00 m + N.A.P. Berekent men
daarmee de verhanglijn van den IJssel bij den bovengenoemden grootsten afvoer (daarmee is bij het bepa—
len van het grootste waterbezwaar van h.et Ijsselmeer
uiteraard ook reeds rekening gehouden), dan vindt men
standen, die menschelijkerwijze gesproken nimmer zullen
worden overschredenc
In deze veronderstellingen zijn de volgende werken
noodig:
1. afdamming van het Ganzendiep bij den bovenmond,
welke afdamming tevens de eerder genoemde gelegenheid biedt voor de wegverbinding tusschen den
Ramspol en den weg Kampen - Zwolle;
2. verbreeding en verdieping van den IJssel van de
aftakking van het Ganzendiep tot aan de aftakking van het Rechterdiep waarbij de kribben met
20 m moeten worden ingekort;
verruiming van het Rechterdiep met gedeeltelijk
opruimen van den in den bovenmond aanwezigen beteugelingsdam;
4. watervrije bedijking van het Kan per Eiland van
den bandijk van Mastenbroek tot de ontworpen
sluis bij den Ramspol; de dam in het Ganzendiep
hierin begrepen;

5. verzwaring van de IJsseldijken boven Kampen,
omdat de hoogste standen aldaar over een zekere
lengte een weinig hooger zullen worden.
§ 1'5. Nadere be-

Aan de in de vorige paragraaf beschreven werken,

schouwing der be-

die grootendeels op bijlage 4 zijn aangegeven, ligt de

schreven werken,

volgende gedachtengang ten grondsLag,
Het water, dat thans door Ganzendiep en Goot zijn
weg vindt, zal dat voortaan moeten doen langs den
IJssel beneden Kempen. Deze meet daarvoor verruimd
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wordt het water ongeveer over de vers chill end e annen
in onderstaande verhouding verdeeld:
Onverdeelde IJssel

100 ^

i° )

Ganzendiep en Ooot

5O

IJssel heneden Kampen

70 fe )

Rechterdiep

25 fo )

Keteldiep

45 ^ )

)
)

100 io

70 fc

Wanneer het Oanzendiep wordt afgesloten moet dus de
IJssel beneden Kampen bijna 1-|- x zooveel water afvoerer,
als thans. Bat daarvoor een flinke verruiming noodig
is, spreekt wel vanzelf.
Deze verruiming kan zoo groot gemaakt worden, dab
de hoogste bekende stand te Kampen niet hooger wordt,
Daarbij is een belangrijke verruiming van het winterb'^v.
noodig met verlegging van de dijken van het Kamper
Eiland, Een goedkoopere oplossing wordt verkrogen doer
een kleine verhooging van den hoogsten stand te Kampen
toe te laten en in verband daarmee eaiige dl^ken op t
hoogen. De Rijlswaterstaat heeft dan 00k aan de*0 ©plo‘sing de voorkeur gegeven,
De vended.ing van den afvoer over Keteldiep en
Rediterdien moet zoodanig zijn, dat het Keteldiep in
normale gevallen voldoende stroomsnelheid houdt Om
zijn diepte te kunnen handhaven en dafc het Rechterdio ■
de taak vervult bij groote afvoeren een groote hoeveelheid water langs den kortsten weg naar het Ijsselmeer
te brengen en daarbij tevens een belangrijk deel der
meegevoerde vaste stoffen te deponeeren op een plaacts,
waar zij voor de scheq)vaart niet hinderlijk zljn.
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Vermeden moet dus worden. dat bij geringen afvoer
het meerendeel door het Rechterdiep zou afvloeien,
waardoor het Keteldiep gevaar voor verondieping zou
loopen.
De oplossing is gezocht in het gedeeltelijk opruimen van den beteugelingsdam in den bovenmond van
het Rechterdiep, gepaard gaande met eenige verruiming
van het mnterbed, Daartoe moet de vooruitspringende
bocht in den dijk van het Kamper Eiland aan den rechteroever van den bovenmond van het Rechterdiep achteruit gebracht worden, Bij een grooten afvoer voert
het Keteldiep ongeveer 45
Rechterdiep daarentegen 55

i<>

dan

af, evenals voorheen, het
of meer dan tweemaal zoa-

veel als vroeger,
§ 14. Be soheep-

De scheepvaart zal, zooals boven reeds is vermeld,

vaart, Raming der gebruik moeten maken van het Rechterdiep boven den
rivierwerken,

zuidelijken mond van het scheepvaar tkanaal, zoodat in
die rivier de diepte 3,50 m - N,A,P. zal moeten bedragen. Bi;) deze diepte en de bestaande breedte van
100 m is het dwarsprofiel voldoende ruim voor den vermeerderden afvoer, zoodat de breedte geen vergreeting
behoeft te ondergaan. De beteugelingsdam in den boven¬
mond van het Rechterdiep kan gedeeltelijk worden opgeruimd en zulks is met het oog op de scheq) vaart ook
noodzakelijk,. Oerekend is op het opruimen van dezen
dam tot een diepte van 3;20 m - N,A,P, over een lengte
van 40 m, Deze diepte stemt dus overeen met de drempeldiepte van de ontworpen schutsluis bij den Ramspol,
Boven den beteugelingsdam in den bovenmond, waar geen

80 opslibbing behoeft te worden gevreesd, kan de diepte lets
geringer zijn, Buitenwaarts van het genoemde kanaal behoeft de diepte niet grooter te zijn dan voor den wst erafvoer noodig is. Aangezien de mond niet door de scheepvaart wordt gebruikt, zijn daar leidammen langs het gedeelte tusschen de biesvelden niet noodig geoordeeld en
in nog veel mindeie mate een al of niet tusschen dammen
gelegen geui \(5or den mond tot een zekere diepte in het
Ijsselmeer.
Tot nu toe heeft het Reohterdiep zijn taak vervuld
zonder leidammen en geul. Volgens de rivierkaart van
1893 bedroeg de diepte binnen den mond 2,00 ^ 2,50 m

- N.A.P, Blijkens recente peilingen is deze diepte ook
thans nog aanv/ezig in weerwil van het feit, dat de grens
der biesvelden in den tusschentijd ongeveer 1 km in het
IJsselmeer vooruit is geschoven. Het water is er dus
steeds in geslaagd zijn weg open te houden, zonder dat
daarvoor bijzondere ma^ regelen noodig waren, Dezelfde
versohijnselen treft men aan voor de monden van Oanzendiep en Soot. Zeker zal dus het Reohterdiep er in slagen zijn uitmonding open te houden, wanneer de afvoer
grooter wordt.
Bovendien hebben dammen het nadeel, dat zij het
water verhinderen den kortsten weg naar het IJsselmeer
te zoeken door de biesvelden en de daarin aanwezige
grootere on kleinere geulen. Bit spreekt het sterkst
bij hooge I«Jssej.meerstanden, wanneer ook door

en over

de biesvelden water afvoer kan plaats vinden, indien geen
leidammen aaiwezig zijn. Juist in dat geval is het van
belang, dat het water zich zoo snel mogelijk versoreidt
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en het totale verval dus zoo gering mogelijlc wordt om
de standen hooger langs den IJssel zoo laag mogell^k te
doen blijven,
Wei is in het belang van de scheepvaart een andere
maatregel gewenscht, De voornaamste mond van het Hechterdiep ligt vrij dicht hij den Ramspol en dus hij de
uitmonding van het verlengde Zwarte Water. Indien deze
toestand ongemjzigd blijft is de kans zeer groot, dat
het Hechterdiep vddr den mond van het verlengde Zwarte
Water slibhoeveelheden deponeert, Deze zullen bij naar
binnen gerichten stroom (opwaaiing) losgewoeld en meegenomen kunnen worden en in den scheepvaartweg neerge—
zet, Het geheel vermijden van onderhoudsbaggerwerk zal
uiteraard niet mogelijk zijn, Evenwel kan dit gevaar
belangrijk worden verminderd, door den mond van het
Rechterdiep zooveel mogelijk naar het Zuiden te verplaat sen.
Daartoe bestaax de gelegenheid. Het Rechterdiep
heeft een tweeden mond door de biesvelden, die ongeveer
naar het Westen gericht is. Wanneer men dezen mond verruimt en hem de afmetingen geeft, die het Rechterdiep
noodig heeft en den tegenwoordigen noordelijken hoofdmond onveranderd laat, zal een groot deel van het water
dezen nieuwen weg volgen en het slib dus ook voor een
groot deel in eai richting wordep^fgevoerd, waar het
minder, hinder kan veroorzaken.
In de afdamming van het Ganzendiep is geen schutsluis ontworpen, De scheepvaart op het Ganzendiep is
van uiterst weinig beteekenis, De betrokken Rijkswater—
staatsdiensten achten een schutsluis overbodig. Mochten
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ernstige bezwaren worden ondervonden, die het treffen
van maatregelen wettigen, dan kan de mond van het Ganzendiep door een geul met de sche^ vaartgeul In het
verlengde Zwarte Water verhonden worden en zoo voor
vaartuigen toegankelijk worden gemaakt, of kan in of
naast de afdamming van het Ganzendiep een schutsluis
van bescheiden afmetingen worden gebouwd. Overleg met
belanghebbenden zal gewenscht zijn, om te kvinnen beoordeelen, of, en op welke wijze voorziening in de scheepvaartbelangen van het Ganzendiep noodig is, De kosten
daarvan zullen in geen geval zoodanigen omvang hebben,
dat daardoor invloed kan worden uitgeoefend op de conclusies dezer not a.
Door danbetrokken Rijkswaterstaatsdienst zijn de
kosten dor in dit hoofdstuk beschreven werken geraamd.
Daarbij is zooveel mogelijk hetzelfde prijs- en loonpeil aangenomen als bij de door het bureau voor den
Noordoostelijken Polder opgestelde raningen, De begrooting sluit op f, 750,000,-,
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HOOPDSTUK V.
HET DIJKTRACE URE ~ OVERIJSSEL,
§ 15# Mogell.lke
trac4*s.

Na de in de vorige hoofdstukken behandelde voorzieningen bij de aansluiting van den dijk aan Overijssel;
kan thans worden overgegaan tot het eigenlijke doel
dezer nota: het nader formuleeren van voorstellen voor
het dijktrac^ tusschen Urk en de Overljsselsche kust.
De verschillende trace’s, die thans mogelijk wor¬
den geacht en onderling vergeleken moeten worden, zijn
geteekend op bijlage 7, waarop ook de bodemgesteldheid
is aangegeveh volgens de door het Bodemkundig Instituut
te Groningen opgestelde bouwvoorkaart, Het in 195^
voorgestelde trac^ is op deze bijlage met de letter A
aangeduid.
In § 2 is

uiteengezet, dat in verband met de

nadere preciseering van de eischen, die in 1952 riog
moesten gelden, thans ook uitbreidingen van den polder
in aanmerking kunnen komen, waarbij niet het minimum
aan zand wordt ingedijkt en dat het daardoor niet meer
vanzelf spreekt, dan van de Overijsselsche kust komenden
dijk op Schokland te richten. Het tracd tusschen het
aansluitingspunt aan Overijssel en het eiland Schokland
kan dan in zuidelijke richting worden verschoven, waarbij op de in Hoofdstuk III besohreven wijze wordt voorzien in de afwatering van het Zwarte Waterr 0mdat de
di;jk daarbij nabij den Ramspol het Kanper Eiland zeer
dicht nadert, bestaat dan tevens de gelegenheid ook
meer westelijk een meer zuidelijk trac^ te kiezen, alvorens den dijk te laten ombuigen naar Urk. Hoever dit

- 84 dijktrac^ naar het Zuiden kan worden verlegd, houdt
verband met de begrenzing van de toekomstige Zuldelljke
Polders.
Waar de dijk- van de Zuidelijke Polders zal komen
is uiteraard nog niet bekend. Op bijlage III van de
bij de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1933
de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegde nota is
het vroegere schematische ontwerp aangegeven, Dit zelfde tracd is ook op bijlage 7 van deze nota geteekend,
Er is geen reden om te veronderstellen, dat dit
trac^ bij nader onderzoek zuidelijker zal komen te liggen. Zou men het Oost-West loopende dijksgedeelte naar
het Zuiden verschuiven, dan wordt de in te polderen
onpervlakte kleiner, zonder dat de dijklengte merkbaar
korter wordt. Ongeveer ten zuiden van het Val van Urk
buigt de dijk immers in hoordelijke richting om. Verschuiving naar het Zuiden zou dus uit economisch oogpunt niet juist zijn.
Daarentegen wordt bij uitbreiding van den N.O, Pol¬
der ten Zuiden van het trao^ volgens plan A de dijk¬
lengte w^l grooter en in het bijzonder wanneer men daarbij verder gaat dan de parallel door den Ramspol,aan
welk punt de dijk weer moet aansluiten. Verder is er
reden om aan te nemen dat de zeebodem ten zuiden van de
verlengde as van den Ketelmond even goed is als die ten
noorden van die as. Het zou dus onjuist zijn, den N,0,
Polder thans z<56 ver naar het Zuiden uit te breiden,
dat later de Zuidelijke Polders kleiner gemaakt zouden
rooeten worden dai gewenscht is. In verband hiermee is
als zuidelijkste begrenzing van den N*0. Polder de
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parallel door den Ramspol, zijnde de parallel 51,000,
aangenomen. In verband met den wat erafvoer van den
IJssel dient toch buiten den Eetelmond in de toekomst
een breedte van

a ^ Em open te blijven om te voor-

komen, dat hier bij den maximum-IJsselafvoer een op~
stuwing van meer dan enkele centimeters wordt veroorzaakt,
Ten zuiden van Urk moet in ieder geval eerst over
eenige lengte bet tracd van het plan I932 gevolgd worden. Een meer westelijke ligging van den dijk is daar
niet mogelijk, omdat dan de invaart Van de haven van
Urk buitengewDon moeilijk zou worden, Om de haven in
te varen moet men die uit zuidoostelijke richting naderen, Het snreekt vanzelf, dat de ringdijkcp behoorlijken afstand van de invaartlijn moet liggen, wil een
vaartuig geen gevaar loopen

bij westelijke winden op

den dijk geslagen te worden, wanneer het even uit de
koers loopt.
*

Aangenomen is, dat op ongeveer 1 km uit den haven-

mond het dijktrac6' naar buiten mag worden gebracht, Vermijding van onnoodig groote zandoppervlakten en van te
diepe gedeelten voert tot het tracd, dat op bijlage 4
is geteekend.
Bij dit tracd wordt bezuiden Urk nog een zekere
hoeveelheid zand meer ingedijkt dan bij het plan I932.
Bit zijn evenwel fijne zandige gronden, die tot goed
weiland te maken zijn, zoodat geen groot bezwaar tegen
hun inpoldering behoeft te worden gemaakt. Wil men, om
deze zandige gronden te vermijden, den dijk nog verder
het trac^ 1932 laten volgen, dan verliest men weliswaar
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zand, maar men verliest nog meer lichte en zware zavel
en zwaardere gronden ,indien men althans niet een trac^
met sterk inspringende hoeken wil kiezen, Dit moet zeker vermeden worden, De dijklengte neemt daarbij toe
en de in te polderen onpervlakte neemt af, hetgeen natuurlijk onvoordeelig is,
Het dijktracd, dat op deze wijze ontstaat, is op
bijlage 7 met de letter B aangeduid, Opgemerkt moge in
dit verband nog worden, dat de afdamming van het Ganzendien ten gevolge zal hebben, dat een einde komt aan
de afzetting van slib in het gedeelte van het Ijssel¬
meer, dat

tot boezemmeer zal worden gevormd en dat dus

niet behoeft te worden gerekend op de mogelijkheid van
belangrijke verkleining van het doorstroomingsprofiel,
Het hier ontwikkelde trac^ Urk - Ramspol - Kadoelen (plan B) bestaat vrijwel geheel uit dijksgedeelten,
die afwijken van het in 195^ gepubliceerde plan A, Een
combinatie van beide is bovendien nog mogelijk. Baarblj
wordt het oude trac^ gevolgd van Urk tot de Zuidpunt
van Schokland. Van daar steekt de dijk recht over naar
den Ramspol om verder het nieuwe trac^ tot Kadoelen te
volgen, dit tracd is,op bijlage 7,0 genoemd, Uit deze
drie trace’s zal een keuze moeten worden gedaan, waarbij zoowel de raming der kosten als de geaardheid van
de in te polderen oppervlakte van belang zijn.
§16, In te pol-

Beschouwt men de trace's A, B en C, dan blijkt,

deren oppervlak-

dat deze bij het punt, waar trac^ A het Kanper Eiland

ten, ramingen.

het dichtst nadert,vrijwel samenvallen, terwijl ook

keuze tusschen de bi.j Urk de drie trace's in

punt samenkomen. Be in

te polderen oppervlakte is het kleinst bij tracd A,
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Een eerste uitbreiding hiervan wordt verkregen, wanneer
van Urk langs de Zuidpunt van Schokland en den Ramspol
trac^ 0 wordt gevolgd tot den meridiaan 55.700, Van dasr
wordt overgegaan naar trac^ A volgens het op bijlage 6
met een dikke bloklijn aangeduide verbindlngsvakje, De-

ze uitbreiding zij plan GA genoemd. Dit is een combinatie van de- in de vorige § bescbreven plannen C en A,
De meerdere oppervlakte, die daarbij wordt inge—
polderd bedraagt 1570 ha. De werken bi,j den Ramspol,alsmede de in hoofdstuk HI beschreven geulen en de in
hoofdstuk IV genoemde rivierwerken, zijn daarbij nood—
zakelijk. Sen tweede uitbreiding wordt verkregen indien
oostelijk van den meridiaan J>^,700 niet tracd A wordt
gevolgd maar tracd C. Hierdoor ontstaat volledig het
plan dat in de vorige § plan 0 is genoemd, de vermeerdering der onpervlakte bedraagt 1440 ha, En ten slotte
kan tusschen den Ramspol en Urk het tracd B gevolgd worden. Daarbij wordt 1500 ha meer ingepolderd en ontstaat
het plan B in zijn vollen omvang. In het volgende staatoe zijn deze cijfers gemakshalve herhaald.
Meer oppervlakte
ha
ten opzichte van
plan CA

plan A

1570

plan C

plan CA

1440

plan B

plan C

1500

totaal

nlan A

4510

legenover deze meerdere oppervlakte mogen uiteraard
hoogere kosten staan, Nagegaan zal moeten worden, hoe
in de genoemde gevallen deze cijfers zich.verhouden en
welke van de genoemde uitbreidingen economisch verant-
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woord kunnsTi woirdcii §63.0111;• Zoovsel mogGlijk zijn tiier—
8ij de ramingscijfers aangehouden, die geleid hebben

■toi d0 aan de Tweede Kamsr der Staten—G-eneraal overge—
legde begrooting.
I. UITBREIDIPLAN A TOT PLAN CA,
Wanneer plan A wordt gevolgd is noodig:
1,000 m dijk op Schokland;
8,400 m dijk van Schoklsnd naar het punt, waar de beide
trace’s in elkaar overgaan:
10.400 m geul breed ICO m en diep 5,00 m - N.A,P, (als
bi0 plan 1952) .
Voor zoover deze geul aan de zuiczijde niet door ae
kust van het Kan per Eiland gedekt wordt, zal een leidam
daarlangs noodig zijn» Deze leida^n, die ook in het plan
1952 voorzien was, zal een iengte moeten verkrijgen van
9.400 m (zie bijlage 7). In verband hiermee zij in herinnering gebracht, dat in dit geval de scheepvaart deze
geul moet volgen not in het IJsselmeer en dat zij dus
Zoo ver moet worden voortgezet, dat een voor de scheep—
vaart voldoende diepte wordt bereikt, De afwatering
van het Zwarte Water benoeft deze geul niet te volgen,
maar kan haar weg zoeken over de breede vlakte tusschen
Schokland en den Rfmispol. Waar de dijk volgens trac 4 A
het Kamper Eilaad het diciitst nadert zal een dam met
brug noodig zijn,
De hier genoemde werken zijn geraamd op
f. 10,700.000,-.
Welke werken bij het plan CA gemaakt moeten worden,
behalve den 9.000 m l.angen dijk van de zuidmnt van
Schokland tot het ontmoetingspunt der trace’s, is boven
reeds vermeld. De gezamenlijke werken zijn geraamd op
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f. 9.600.000,-.
Dat deze laatste raming zooveel lager is meet in
hoofdzaak worden toegeschreven aan het feit, dat de bodem vlak langs het Kamper Eiiand uit zandhoudende spe¬
cie bestaat en iioog gelegen is. Daardoor wordt het mogelijk geacht hier werk met werk te malren, en de specie
uit de geul op te werken tot een zeer breed grondlichaam
met flauw hellende beloopen. De keileemdam kan bij dit
zeer breede profiel, dat bovendien beschut ligt, als
waterkeerend element v/orden gemist en worden verkleind
tot hetgeen noodig is. om den dijk boven water te
brengen, Bij het plan A zijn deze gunstige omstandigheden slechts over een betrekkelijk kor‘:en afstand asinwezig. Verder is de bij plan A noodige lange leidam,
die gedeeltelijk in tamelijk diep water komt te liggen,
kostbaar.
De uitbreiding van plan A tot plan CA, die een oppervlakte van 1.570 ha omvat, maakt dus het werk
f. 1.100.000,- goedkooper. Deze uitbreiding heeft dus
per ha een negatieven kostprijSc Het spreekt dus wel
vanzelf, dat plan CA de voorkeur verdient boven plan A,
vooral wanneer daarbij nog de in den aanvangdezer nota
besproken voordeelen in verband met de verbinding met
Kan pen, in aanmerking worden genomen.
II. UITBREIDING VAN PIAH CL TOT PLAH C.
Thans zal worden nagegaan, of het verantwoord is
te achten, het plan CA tot plan C te vergrooten en dus
het aansluitingspimt big Kadoelen te kiezen.
Daarbij is, teneinde de beide pla.nnen vergelijkbaar te doen zijn, aaigenomen. dat,. ook wanneer de dijk
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Hoofdstuk II voor aansluiting bij Kadoelen zijn be~
redeneerd, d.w.z, het gemaal met schutsluis wordt geplaatst bij de Voorst jhat ra-'idkajiiaal wordt door getrokken
tot Biokzijl en de sluis bij Biokzijl met het daarop
gerichte polderkanaal vervalt.
Van het punt, waar de trace’s zich splitsen (het
boven genoemde punt in den meridiaan

y^.lOO)

is bij

plan CA 6.500 m dijk noodig tot de Voorst en bij plan
C 8.500 m dijk naar Kadoelen.
De geul kan in beide gevallen eerst den dijk een
eindweegs volgen, Voor plan 0 is het beloop van de geul
op bijlage 4 aangegeven. Bij plan CA meet de geul tijdig den dijk verlaten om met een boog met grooten straal
over te gaan in het tegenwoordige tracd van het Zwolsche Diep, dab

op dezelfde afmetingen moet worden ge-

braoht als de rest van de geul. Het raakpunt zal ongeveer bij Kraggenbn.r.g kunnen liggen. In beide gevallen
moet een tweede geul van gerlnger dwarsprofiel worden
gebaggerd naar den ingang van de ringvaart, hetzij naar
de kust bij Kadoelen dus, hetzij naar de Voorst.
Welk gedeelte van de geulen met een leidam moet
worden beschermd, is moeilijk te bepalen, Bij plan CA
ligt de geul aaimerkelijk verder uit de kust en gedeeltelijk in dieper water. Zij is daarbij dus meer
aan opslibbing blootgesteld. Er is aangenomen, dafc

bij

plan C geen leidam noodig zal zijn en bij plan CA over
2.800 m lengte^ aansluitende aan den zuiderleidam van
bet Zwolsche Diep. Op bijlage 7 is deze leidam getee—
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Verder moet bij plan C het iran^ssa^van de Voorst
tot Kadoelen worden gemaakt. Daar tegenover staat
echter, dat bij plan CA besoherming vd(5r gemaal en
sluis noodzakelijk is. Deze kan bestaan in een golfbrekenden dam; verdere havenwerken kunnen gemist wor¬
den.
De raming der hierb oven genoemd e werken beloopt
bij plan GA f. 6.200.000,- en bij plan C f. 7.900.000,-.
Het verscMl bedraagt alzoo f. 1.700.000,- waarvoor
1.440 ha meer wordt ingedijkt. Voor deze oppervlakte
bedragen dus de kosten van indijking en voorziening m
de belangen der aangrenzende landstreken f. 1.180,per ha.
Volgens de aan de Tweede Kamer overgelegde nota
bedragen deze kosten voor den geheel en polder a
47.600 ha f. 57.490.000,- of per ha f. 1.210,-. De
kosten per ha van deze uitbreiding zijn dus zeker met
hooger dan die van den geheelen polder, Financieel is
dus deze vergrooting te verantwoorden, termol ^ij
eenige voordeelen meebrengt en wel:
le. De^erbinding met Zwartsluis en het daarachter
gelegen gebied wordt gemakkelijker, Er is nl. bxj plan
CA geen brug bij de Voorst voorzien. Zou men die wel
willen maken dan dalen de kosten van de uitbreiding
tot f, l.llO,- per ha, en krijgt die dus een finan¬
cieel voordeel van vrij groote beteekaiiSc.
2e. In een smal en ondiep boezemmeer zullen de
scheepvaartgeulen door mindere golfvorming gemakkelijker in stand te houden zijn, daa in een breeders
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geregeld op door over^ag over dei zuidelijkai leidam, Wil
men dit voorkomen, dan moet de leidam aanmerkelijk hoo—
ger wordai gemaakt, dan

de berekening der bovenge—

noemde ramingen is aangenomen en wordt het kostenverschil aanmerkelijk grooter,
5e. De polder wordt ver^root met een belangrijk, voor
akkerbouw geschikt, gebied. Van de strook zand langs de
kust wordt nl. een groot gedeelte ingenomen door het
randkanaal met den daarlangs gelegen dljk.
4e. Het gebied, waarvan "Vollenhove het natuurlijke
locale centrum zal zijn, wordt grooter, waardoor dlt
zwaar door de afsluiting van de Zuiderzee getroffen
plaatsje, beter geholpen zal worden.
Op grond van deze argumenten wordt aanbevolen ook
deze’ ultbreiding aan den polder toe te voegen, en dus
plan C te volgen.
III. UITBHEIDING VM PLAN C TOT PLAN B,
Dat ook de uitbreiding van plan C tot plan B gewenscht is, is gemakkelijk aan te toonen. De meerdere
dijklengte, die bij plan B noodig is, bedraagt I.3OO m,
waarvan de kosten op f. 1. JO^^'-^OOzijn geraamd. Hiervoor wordt I.5OO ha meer grond gewonnen, hetgeen dus
per ha eoi bedrag van f . 870-,- beteekent, Deze uitbrei¬
ding vereischt dus per ha een aaimerkeliok lager bedrag
dan gemiddeld voor den geheelen polder het geval is. Het
is dus aangewezen deze uitbreiding in het ontwerp op te
nemen omdat daarmee de kosten per ha van den geheelen
polder zullen dalen. De meerdere in te polderen IJsselmeerbodem bestaat grootendeels uit goeden grond, zoodat
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ook uit dien hoofde de uifbreiding wenschelijk is,
Alvorens tracd B op grond van het bovenstaande
onvoorwaardeli jk kan worden aanbevolen ,nioet nog worden nagegaan, of het nog detail-wijzigingen kan ondergaan, die tot verbetering

kunnen leiden, Tusschen Urk

en dai Ramspol is dit niet het geval. Behoudens de
kleine inspringende hoek bij Urk,die in het scheepvaartbelang noodig is, is dit gedeelte van het tracd eenvoudig en logisch,
Tusschen den Ramspol en het splitsingspunt der
trace's C en CA is wijziging niet mogelijk, omdat de
ligging van dendijk daar volledig wordt beheerscht door
de overwegingen van Hoofdstuk III, Tusschen dit splitsingspunt en Eadoelen vertoont het trac^ echter eenige
knikken, die misschien beter vermeden zouden kunnen
worden, Verkleining van het boezemmeer is niet toelaatbaar, vergrooting echter wel. Het ligt dus voor de
hand, na te gaan, of een meer economische

oplossing

wordt verkregen door den dijk een rechte strekking te
geven tusschen het aansluitingspunt en den uitspringenden hoek op +. 1 km westeli^k van het meergenoemde
splitsingspunt, Daarbij wordt de in te polderen oppervlakte verminderd met 3OO ha, de dijklengte met 600 m,
Daar tegenover staat echter, dat de afwaterings- en
scheepvaartgeul, die zooveel mogelijk langs den dijk
meet liggen, over een aanzienlijke lengfl^te verruimen
gedeelte van het Zwolsche Diep moet volgen, terwijl de
daaruit te baggeren grond niet meer in den dijk kan
worden verwerkt en over vrij grooten afstand moet
worden weggevoerd, De bezuiniging blijkt slechts ten
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hoogste f, 150«000.- te bedragen. De kosten van den besohouwden driehoek bedragen dus sleohts f, 500,- per ha,
Het is dus niet gewensohl?, den dijk de bedoelde rechte
strekking te geven en er blijkt geen reden te zijn het
trac4 B nog op ondergeschikte punten te wijzigen.
Be eindconclusie van deze nota kan dua luiden,
dat de uitvoering van plar B aanb eve ling verdlent boven
de and ere i-^Iannen,
Een belangrijke invloed kan het te kiezen dijktrao^
hebben op het chlofirgehalte van het IJsselmeer indien de
kwel in de:i N.O, Polder daarbij een sterke vermeerdering
zou ondergaan. Deze kwel zal gedurende een reeks van jaren zout zijn, Vergrooting van de hoeve^heid kwelwater
beteekent dus. dat de gemalen van den polder meer zout
op het IJsselmeer zullen brengen. De grootte van het
IJsselmeer kan hier buiten beschouwing blijven, omdat
de verschillen in polderoppervlakte bij de drie plannen
uiterst gering zijn in verhouding tot die grootte.
Door ir. J,P. Mazure is de geaardheid van den ondergrond, zooals die uit de boringen in de trace’s A en
B volgt, vergeleken. Hij kwam daarbij tot de volgende
conclusie,
Een duidelijk verschil tusschen het oude (A) en het
nieuwe trac^ (B) is niet aanwezig, De gegevens wijzen
eerder in de richting van een iets mindere doorlatendheid
vo3g ens het nieuwe tras d dan omgekeerd, Waar het nieuwe
tracd het Kamper Enand dicht nadert, is bovendien wat
minder kwel te verwaohten. Een en ander zal z.i, zeker
opwegen tegen de meerdere dijklengte. Er is dus geen
reden om voor het nieuwe tracd een grootere totaal-kwel
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aan te nemen dan voor het oude.
Ook hierin kan dus geen reden gelegen

van

de oorspronkelijke eindconclusie af te wijken.
Ten slotte zij nog vermeld, dat de reeds eerder
genoemde Hoofdingenieurs vsin den Rijkswaterstaat in
de Arrondissementen Zwolle en Rijn en IJssel, irs.
P,S, Langemeijer en C, Giltjes, zich. met het oog op
de aan hun diensten toevertrouwde belangen met het in
deze nota ontwikkelde algemeene plan hebben vereenigd.
DE EERSTAANWEZEND INGENIEUR BIJ DE ZUIDERZEEWERKER,
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Hnofdatuk I. Iniel ding,
1, Vroegere pi amen en grondslagen daarvan,

1.

2. Wijziging der grondslagen en daarmee verband houdende
nieuwe mogelijkheden.

5.

Hnofdstuk II. Voorzlenlngen lenoorden het Zwarte,.,Water«„
5, Bestaande toe stand; voorziening in de belangen van afwatering en solieepvaart,

9.

4. Belangen van den N.O. Polder; verlenging van het randkanaal•

16.

5, Gevolgtrekkingen.

31.

Hnofdstuk III. Be verlenging van het Zwarte Water.
6. Sischen in het belang der bestaande afwateringen.

28.

7, Eischen in het belang van de scheepvaart.

56.

8. Afmetingen der scheeovaartwegen.

42.

9, Overige eischen en overwegingen.

47.

1©^ Beschrijving van het ontwerp* Afvoerberekeningen»

51.

11, Vergelijking vroegere en toekomstige toed: anden,

62.

Hnofdstuk IV. Pe werken aan den IJssel en zi.in mondeiLi.
12. Be afsluiting van het Ganzendiep.

75.

15. Hadere beschouwing der beschreven werken.

77.

14. De scheepvaart. Earning der rivierwerken.

79.

Hnofdstuk V. Het di.iktraod Urk - Overi,isselj.
15. Mogelijke oplossingen.
16. In te polderen oppervlakten, ramingen, keuze tusschen de
trace’s.
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1, Verplaatsing gemaal van
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Plan lo Randkanaal van
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Algemeen totaal
Verschil met plan III
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