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> 3 HET RANDMESR LANGS DE VELW'ffi.

HOOFDSTUIC I
ALGSMENE BESCHOWINGEN.

De aansluiting van de lage nieuwe polders in de
zuidelijke kom van het Ijsselmeer tegen de hoge plistocene heuvels van Veluwe en Gooi heeft bij de vele Zuiderzeeplannen weIke in de loop der tijden zijn uitgewerkt bijna
steeds een punt van bijzondere studie uitgema^t,
Ruim driekwart eeuw geleden was men er zich reeds
van bewust dat bij dit onderdeel van het werk zich eigenaardige moeilijkheden zouden kunnen voordoen. De tegenslagen,
ondervonden bij het droogleggen van meren zoals het
Horstermeer, de Bethune en het Naardermeer, maanden tot
voorzichtigheid. Nadat reeds in de 17© eeuw vergeefse
pogingen waren gedaan het Horstermeer droog te krijgen,
werden omstreeks i860 bij de drooglegging v^^de Bethune
ondanks de aanwezige stoombemaling weer moeilijkheden
ondervonden door het onverwacht grote kv/eltaezwaar, waardoor men genoodzaakt werd de polder weer te laten vollopen.
Het bleek dat de kwel door het graven van de sloten
en tochten na de drooglegging zeer sterk toenam. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de perforatie der
dunne moeilijk doorlatende bovenlagen welke door het gra¬
ven a.h.w. lek worden gestoten.
Bij de uitvoering van een boorprogramma in de Zuider¬
zee in 1875 door ir. J.P. Havelaar werd aan de hier^aangeduide kwestie afzonderlijk aandacht besteed.^In zijn
verslag van 25 September 1875 wordt de conclusie uitgesproken "dat men voor den eventueel te scheppen polder
weinig vrees zal behoeven te koesteren voor doorkwelling
van het water uit de Veluwsche heuvels, mits men de^zandige oevers buitensluit en de kleilaag niet doorsnijdt",
De conclusie berustte o.a. op de boringen aangezet in de
Zuiderzee nabij de Veluwekust waarbij geen verschijnselen werden waargenomen die een sterke doorkwelling deden
vermoeden.
De Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit
van 8 September I892 no. 21, welke zich beroept op de
boringen van Havelaar, beschouwt het tenslotte als een
punt van nadere overweging of tussen Nulde en Elburg
een boezemmeer moet worden ontworpen. Evenals Havelaar
ziet zij niet zozeer schadelijke gevolgen van de inpoldering voor de Veluwe als wel mogelijke grote kwel in de
ontworpen polders zelf,
De gedachte om op hydrologische gronden langs de
Veluwe een randmeer buiten de inpoldering te laten is bij
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latere plannen telkenmale overgenomen. Daarvan getuigt
eveneens het in de Driemaandelijkse Berichten van October
1941 gepubliceerde algemeen ontwerp.
Toen in 194-9-1950 werd besloten de inpolderingen _ in
de kom van het IJsselmeer voort te zetten met de bedijking
van de aan de Veluwe grenzende Oosterpolder^ moest het
bovengeschetste vraagstuk opnieuw in studie worden genomen. In de tweede helft van 194-8 werd reeds een aanvang gemaakt met een uitgebreid geo - hydrologisch en landbouwkundig onderzoek in het randgebied van de Noord - Veluwe.
ills eerste voorlopig resultaat van dit onderzoek kon
in de "Nota betreffende de inpolderingen in het zuidelijk
gedeelte van het IJsselmeer”, welke in 1950 ter toelichting van de ontwerp - begroting werd overgelegd,
worden voorgesteld, om tussen de zuidelijke inpolderingen
in het IJsselmeer en de kust van het Gooi, de Gelderse
Vallel en de Veluwe een randmeer van wisselende breedte
open te laten. dat met de naam"Eeinmeer'’ werd aangeduid.
(§ 6 b t.a.p.5.Naast een summiere beschouwing van de
functies van dit meer gaf die nota suggesties betreffende
het tracee in hoofdtrekken.
In deze nota zal het vraagstuk van de aansluiting
tussen nieuwe polders en oude land opnieuw worden bezien.
Ervan ultgaande dat in eerste Instantle kan worden gekozen tussen een onmiddellijke aanslulting, zoals 00k bij
de Noordoostpolder is ultgevoerd, een scheiding door een
randkanaal van beperkte breedte en een scheiding door een
randmeer, zal worden aangetoond dat op verschillende
gronden, waarvan de economische de belangrijkste zijn, de
voorkeur moet worden gegeven - evenals in de nota van
1950 - aan een combinatie van randkanaal en randmeer, al
naar de plaatselijke gesteldheid (bijlage 1).
De nota is, voorzover daartoe aanleiding bestond,
in nauwe samenwerking met de Dlrectie van de Vtfleringermeer
(Noordoostpolderwerken) opgesteld.
Daar thans de drooglegging van de Oosterpolder als
eerste van de drle zuidelijke polders aan de orde is, zal
vooral op dat gedeelte worden ingegaan waarover bij de
vaststelling van de thans in uitvoering zijnde werken moet
worden beslist. Veelal zal het echter onvermijdelijk zijn
vooruit te lopen op de toekomstlge inrichting van het
randmeer ter plaatse van de latere Zuiderpolder.
Er is voorgesteld (nota no. 222 van de Dienst der
Zuiderzeewerken) de naam Eemmeer te reserveren voor het
randmeer langs Flevoland (Ooster - en Zuiderpolder) tus¬
sen Huizen en Nijkerk. Het gehele randmeer langs Flevoland
ten noorden van Nijkerk, zou dan met de naam Hardermeer
worden aangeduid.
In de nota zal hierbij in zoverre worden aangesloten
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dat - ter vereenvoudiging van de terminologie - de naam
Hardermeer zal worden gebruikt voor het randmeer langs
de Oosterpolder, welke het eerst wordt bedijkt, en de naam
Eemmeer ter aanduldlng van de definltleve toestand zal dienen.(bljlage 2).
Nu het in 194-8 aangevangen vooronderzoek; is afgesloteh kan omtrent de inrichting van het randmeer een deflnitief voorstel worden gedaan. Over details dienen nog
aanvullende onderzoekingen te worden verricht doch deze
beperken zich tot verdere uitwerking van de hier te verantwoorden begin-elen.
De inrichting van het randmeer wordt bepaald door
de verschillende functies welke dit meer moet vervullen.
Elk dezer fojicties stelt bepaalde eisen en het is duidelijk dat in de uiteindelijke oplossing aan alle functies
zo goed mogelijk recht moet worden gedaan, Bovendien
moet deze oplossing uit economisch oogpunt de meest aantrekkelijke zijn. In de paragrafen 13j II4- en 115 zal hierop
uitvoerig v/orden teruggekomen,
Het Eemmeer zal in de eerste plaats een functie die¬
nen te vervullen voor de scheepvaart en de afwatering van
het oude land in welks nabijheid de nieuwe polders zich
zullen uitstrekken. In § 12 zullen deze belangen in het
algemeen worden besproken,
Het Eemmeer zal bij een bepaalde begrenzing en in¬
richting ook een functie kunnen vervullen om de ondergrondse wateronttrekking aan het oude land te voorkomen
welke onder bepaalde omstandigheden kan optreden als gevolg van het afmalen van een diepe polder in de nabijheld,
Voorts zal het randmeer door zijn digging langs het
heuvelterrein van de Veluwe met een belangrijke ondergrondse afvoer van zoetwater van goede kwalitelt een rol
kunnen spelen bij de drlnkwatervoorzlening van de nieuwe
polders of van een ultgebrelder gebled,
Tenslotte zal het Eemmeer dlenstbaar kunnen worden gemaakt voor de recreatie in welk verband aandacht aan de
landschappelljke verzorglng zal moeten worden besteed.
In de navolgende paragrafen zal nu elk dezer func¬
ties nader worden beschouwd waarblj telkenmale naar voren
komt4elke consequentles bepaalde mogelljke Inrichtingen
van het randmeer t.a.v. deze functies zullen hebben en welk
onderzoek daarvoor is verricht. Tenslotte zal dan als conclusie een uiteindelijke oplossing worden aangegeven.
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I 2 De belangen van waterkerlng. scheepvaart en
afwatering.
De Zulderzeewet van 1918 (l4- Juni 1918, Staatsblad
3^2) bepaalt dat voou4«kening van de Staat zullen worden
uitgevoerd de werken nodig tot voorziening in de belangen
van waterkerlng, scheepvaart en afwatering, voor zoveel
deze door de afsluiting en droogmaking geschaad worden,
Een eerste aanwijzing voor de oplossing krijgt men
dan 00k door na te gaan, voorlopig slechts in hoofdtrekken,
op welke wijze in deze belangen zou kunnen worden voorzien.
Ten aanzien van de waterkerlng van de kuststrook
geldt dat deze door de afsluiting van de Zuiderzee en de
peilsverlaglng op het IJsselmeer in een belangrljk gunstiger positle is gekomen dan v8br 1932. Indien langs de
zuldwal een randkanaal wordt aangelegd, kan een verder
gaande verbeterlng worden bereikt, door een afsluiting
aan te brengen aan het noordelijk elnde van dit kanaal,
zodat dit water bij hoge buitenstanden van het IJsselmeer
kan worden afgescheiden. Het blijkt dat deze afsluiting
ruimschoots kan worden betaald ult de besparlng welke
daardoor verkregen wordt op de hoogten van de dljk van
de Oosterpolder langs het Eemmeer. Aangezlen dit punt in
de nota over de dijken van de Oosterpolder ultvoerig is
behandeld, moge dit hier verder buiten beschouwlng blijven,
Wat de scheepvaart betreft, komt in de eerste plaats
aan de orde de bestaande vaart op de havens van Elburg,
Harderwijk, Nijkerk, Bunschoten, Amersfoort (via de Eem)en
Hulzen. Deze vaart is in hoofdzaak van Amsterdam afkomstig.
Een nadere analyse van de scheepvaartbeweging is
gegeven in de nota "De scheepvaartwegen in de Oosterpolder",
Hierult blijkt dat hoewel het verkeer naar de Zuidwal klein
is vergeleken met de scheepvaartbeweging van de Oranj^luizoi
naar de Ketelmond en naar het Noorden, het geheel toch van
zodanlge omvang is dat bij drooglegging van de zuldelijke
IJsselmeerkom in ieder geval in de belangen van deze scheep¬
vaart zal moeten worden voorzien. In beglnsel is het
denkbaar door een passend tracee van de polderkanalen en
de bouw van verscheidene schutsluizen de vaart naar genoemde plaatsen zonder een randkanaal langs de omtrek toch te laten voortbestaan, doch waar zal blljken dat 00k vele andere
belangen de aanleg van een vaarwater langs de kust vorderen, kan deze op zichzelf weinig aantrekkelljke oplossing
verder buiten beschouwlng blijven. Hlerbij dient nog gewezen te worden op het algemene scheepvaartbelang betrokken
bij de aanwezigheld van een tweede op hoog pell gelegen
verbinding tussen het zuidwesten en het noorden des lands
naast het mlddenkanaal.

- 7 Krachtens de wet van I918 meet 00k worden voorzien
in de belangen van afwatering van het oude land. Het betreft hier de afwatering van de polders tussen Huizen
en Nulde (even ten oosten van Nijkerk), het belangrijke
gebied van de Gelderse Vallei dat via de Eem het water
naar het Ijsselmeer voert, het randgebied van de Veluwe
tussen Nulde en Elburg (resp. West - en Noord - Veluwe)
waarin de randstrook langs de kust vele beken (o.a. de
Hierdense, de Bijsselse en de Puttener Beek) het regenen kwelwater afvoeren en de polders benoorden Elburg.De
grootte van het gehele gebied voor zover dit een zichtbare afwatering heeft bedraagt ca 72O km^, Voegt men hierbij het gebied van waaruit een ondergrondse afstroming naar
het Ijsselmeer plaats vindt en dat kan worden gevonden uit
de ondergrondse waterscheiding dan komt men tot l480 km^,
Opgemerkt kan nog worden dat door de peilregellng van het
Ijsselmeer na de afslultlng de afwatering van de kuststrook
aanzlenlijk is verbeterd,
Ook voor de afwatering van de zuidwal geldt dat het
technisch mogellok is deze via de nleuwe polders te doen
plaats vlnden zonder daarbij een randkanaal in te schakelen.
Wei zou daarbij in ieder geval ten behoeve van de afvoer
van de Eem een randkanaal moeten worden aangelegd b.v.
in westelljke richtlng naar de toekomstlge IJmeerboezem.
Beschouwt men evenv^el de gezamenlijke belangen van
scheepvaart en afwatering dan blijkt dat een doorgaand rand¬
kanaal van Muiden (IJmeerboezem) naar de Ketelmond de meest
economische oplosslng vormt, De eisen voortvloeiende uit
de waterkerlng leiden ertoe dit kanaal in het noorden door
slulzen van het IJsselmcer af te scheiden.
Wanneer eenmaal een bepaalde oplosslng voor de aansluiting van de zuidelljke polders tegen het oude land zal zljn
aangegeven zal de nleuwe situatle ten aanzien van de af¬
watering van Veluwe en Gelderse Vallei uitvoeriger worden
besproken (paragraaf ni 5 ).
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§ I 3 De wateronttrekklng door de nleuwe polders.
In de nleuwe polders, zal door bemaling een zeer lage
waterstand moeten v/orden onderhouden. Deze veroorzaakt een grond
waterstroming uit de omgeving, voor zover die een hogere waterstand heeft,
Deze stroming vindt plaats In het ongeveer 2^0 m dikke pakket
goed doorlatende zanden^ dat op betrekkelijk geringe diepte onder het Ijsselmeer en zijn omgeving aanwezig is,
Blnnen de polders geeft deze stroming aanleiding tot kwel, terwijl de omgeving waaraan water wordt onttrokken, daarvan soms
een schadelijke Invloed op do waterhulshouding kan pndervinden.
Of deze nadelige invloed optrsedt, hangt af van de aanwozigheid van afsluitende lagen op het zandpakket, alsmede van dlkte
en aard van die lagen.
Da geo - hydrologische gesteldheld van de Wleringermeer
is zodanig dat door afmaling nauwelijks enige verlaging van het
phreatisch vlak in de omgeving is opgatreden, De drooglegging
van de Noordoostpolder heeft wel een aanzienlijke verlaging in
het randgebled veroorzaakt, doch schade is slechts in een klein
deal hiervan opgetredenf dlt deal ligt in de omgeving van Kuinre
Over het gehael genomen is het randgebled in betere conditie
komen te verkaren daar voordlen de grondwaterstanden te hoog waren,
Reeds van 193*+ af, dus lang v66r de drooglegging van de
Noordoostpolder, ward een geo - hydrologlsch onderzoek van het
betreffenda gebied begonnen, zodat, toen na het droogvallen van
de polder zlch hler en daar in het randgebled schadelljke Invloe
den daden gevoelen, nauwkeurig kon worden nagegaan welke hydrolo
gische veranderlngen daarop Invloed hadden ultgeoafend.
Van de zijde van belanghebbenden is aandrang ultgeoafend
om te komen tot compensatie van Rijkswege van de geleden schade,
De wet van 1918 houdt voor dit geval gaen voorzianingen
in, Evenwel is overwogen dat het algemeen balang het gev/enst
maakte voorzianingen te treffen in de door de wateronttrekklng
varoorzaakte schade in de omgeving van Kuinre, waartoe de vret
van 30 December 19*+9 (Staatsblad J 6l0) de mogelijkheid opende.
Op grond van daze wet zijn verschillande voorzianingen uitgevoerd, welke beogen de grondwaterstand behoorlijk te baheersen,
en vrorden bljdragen verleend in de kosten van herstel van schade
aan gebouwen,
Reeds vroeger was er op gawezen, dat ook gedeelten van het
randgebled langs de Oosterpolder mogalljk schade zouden lijden
bij afmaling van die polder,
De omvang van het gabled en de ernst van de te vrezen
schade motlveardeneen diepgaand onderzoek, dat sedert dien
heeft plaats gehad en waarvan in de volgende paragrafan een
overzicht zal v/orden gageven,
Daarbij zal blijken dat hat raogelijk is het randkanaal
zodanig te traceren an een zodanig pall to geven dat in het
geheel gaen verandering van de hydrologische gesteldheld van
het randgebled optraedt, zodat dan ook gaen schade zal optreden, Dan moet echter inplaats van eon randkanaal een zeer breed
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randmeer worden aangelegd hetgeen grondverlies in de Oosterpolder zou betekenen. Anderzi;jds is het mogelijk door het
treffen van maatregelen in het oude land de gevolgen van de
ondergrondse wateronttrekking ongedaan te maken, zodat het
land als het ware weer in de oorspronkelijke toestand wordt
teruggebracht. Deze laatste oplossing is aantrekkelijk. Op
grond van dezelfde overwegingen die hebben gegolden bij het
gebied om Kuinre nl. dat het algemeen belang vordert, dat de
productiviteit van de betreffende landen op peil blijft, zal
van Rijkswege hiertoe dienen te worden overgegaan. Natuurlijk
sluit dit niet uit, dat mogelijke voordelen voor het oude land
zo groot mogelijk zullen worden gemaakt, wanneer dit althans
niet tot een te kostbare inrichting der te maken werken leidt;
zulks past trouwens geheel in een besohouwing vanuit nationaal
economisch standpunt.

11
HOOFDSTUK n
DE VASTSTELLING VAN DE VORM EN INRICHTING
VAN HET RANDMEER.
H 1 Algemene opzet.
Om te koman tot aen vaststalling van hat tracaa van randmaer of randkanaal Is hat in da aersta plaats nodig aen Inzicht
te habban in da gavolgan walks aan bapaalde Inrlchting dar warken zal habban op da productivlteit van hat oude land, Daartoa
dianen onderzoaklngen ta wordan varricht walka tot twee verschil
lends studlatarreinan kunnen wordan gerekend,
Enerzijds zal aen geo - hydrologischa studie hat antwoord
moatan kunnan levaran op da vraag walks varanderingan in do waterhulshouding van hat oude land zullan optraden wanneer voor da
scheidlng van da niauwe polders an hat oude land bapaalde oplossingan wordan gekozan.
Da belangrijksta verandaring bestaat uit ean dallng van hat
phraatisch vlak an dus zullan voor verschlllende oplosslngen z.g
dalingskaarten moatan wordan geproduceard,
Anhrzlods zal aen bodamkundlg an landbouwkundig onderzoak
varvolgens moatan laran walks varanderingan in productivlteit
als gevolg van daze dalingen zullan optraden. Da resultaten
kunnen wordan neergelegd in z.g, schadakaarten, Hierop kunnan
ook eventuala varbaterlngen wordan opgetakend.
Daarmade zljn da balangrijkste gagavens voor da kauze van
sen oplossing ter baschlkklng gekoman. Doch uit hat medegedealde
in da voriga paragraaf moga blijken dat niet volstaan kan warden
mat hat tegen elkaar afwegen van de schade in hat oude land uitgedrukt in landverlias - tegenover do winst aan grond in de
niauwe polders,
Er zal ook moatan wordan nagagaan of herstal hydrologiseh
on landbouwkundig mogalijk is an walks kosten hieraan zljn verbonden, Eerst dan zal sen kauze uit de tachnisch mogelijke oplosslngan kunnan wordan gedaan,
De opzet van hat geo - hydrologisch onderzoak is nu daze
dat earst de bastaande hydrologischa toestand mat bahulp van
waarnamlngen van uiteanlopenda aard zo goad mogelijk wordt vastgelegd. Varvolgens is gatracht aen mathematlsch sluitand schema
op ta stellen dat daze waarnemingen zo goad mogelijk baschrljft,
Hlormede kunnan dan de onbekanden zoals de goo - technische
bodemconstanten an de sterktan van grondwatarstromingan wordan
bapaald.
Door hat ultgebraida waarnomingsmatarlaal koman maar vargelijklngen ter baschlkklng dan onbekanden aam/ezig
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zljn en het felt dat een bevredigende overeenstemming kan Vi'orden
verkregen versterkt het vertroOTen in het rekenschema,
Tenslotte kan met ditzelfde schema Tivorden nagegaan welke
veranderingen zullen optreden livanneer over een gebied van bepaalde vorm het peil van het buitemAiater viiordt verlaagd.
In de opzet van het landbouvDkundig onderzoek valt een overeenkomstige gedachtengang te onderkennen. Door vi/aarnemlngen op
proefvelden in het gebied bij de huidige toe stand kan vi/orden na¬
gegaan ^at het verband is tussen grond\vaterstand en opbrengst
en wel dank zij het feit dat in het gebied zelf uiteenlopende
grondwaterstanden voorkomen. Het ligt voor de hand dat hierbij
het bodemprofiel en het gevjas mede van invloed zijn. In paragiaaf
II3 2al hiernp uitvoeriger vjorden ingegaan.
Kent men echter voor diverse bodemtypen en gevjassen het ver¬
band tussen grondwaterstand en opbrengst, dan kan men voor elk
punt in het gebied nagaan \^elke verandering in productiviteit
in de toekomst zal optreden bij een bepaalde uit het geo - hydrologisch onderzoek afgeleide grnndvjaterstandsdaling.
Terwijl de methodiek is uiteengezet in paragraaf II3? viiorden
de resultaten besproken in paragraaf I[*+,

13 312

Het geo - hydrologlsch onderzoek.

De wijze waarop het onderzoek van het grondwater is uitgevoerd word bepaald door de elgenaardige hydrologische gesteldhcid van het randgebied van de Veluviie tussen Nijkerk en Kampen.
Uit de hoge VeluvJe treedt nl. een noordwcstGlijk gerichte grondwaterstroom op ■'jvelke wordt gevoed door de zogenaamde nuttige
neerslag op de Veluwe (verschi], tussen regenval en verdamping).
In een smalle strook langs de kustlijn wordt deze stroom ten de¬
le in kwelwater omgezet, dat door een stelsel beekjes naar het
Ijsselmeer wordt afgevoerd, Het overige deel bereikt ondorgronds
het Ijsselmeer en kwiclt tot op een tiontal kilometers uit de kust
door de bodem omhoog.
De gehele zaals ligt nu vast viJanneer bekend zijn do geo technische bodemconstanten cn de hoevoelheden welke op verschil*
lende punten ondorgronds passeren.
De bodemconstanten betreffen
de z.g, c - vjaarden en de
k D - waarde. Laatstgenoemde vjaarde - het product van de dikte
van het viiatervocrende pakket en de gemiddelde doorlatendheid van
de zandlagen in dit pakket-bopaalt het doorlaatvormogen van de
ondergrond. De c - vjaarde geeft de ^iieerstand aan van de afdekkonde moeilijk doorlatende lagen tegen vertikale vi/atcrpassage.
Daar;

flaarin d = dikte der afdekkende lagen
k‘= doorlatendheid als gemiddelde over een groot oppervlak,heeft c de dimensie van tijd (etmalen indien d in m en
k’ in-S— vjorden Uitgedrukt).
etm
Deze constanten en de sterkten der grondvvaterstromen op verschillende punten kunnen alleon door berekeningen worden gevondea.
De vJaarnemingen v^/aarover moot worden beschikt om deze bere¬
keningen op te zetten betreffen in hoofdzaaks
a de stijghoogten van het diepe gronduqter 5
b de ligging van het phreatiscli vlak;
c de lo^iJelsnelheden.
De methodiek van de vvaarnemingen hangt ervan af welk opkvuellingsgebied men beschouvuti het oude land dan wel het Ijssel¬
meer .
I. Onkwelllngsgc-bied oude land.
Daar de wateronttrekking mogelijk is door het voorkomen van
een dik pakket vsiatervoerende zandlagen, is hieromtrent in de
eerste plaats een onderzoek ingesteld.
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Reeds was in 1939 op de ]iop van de westelijke havendam te
Elburg een 130 m dlepe boring uitgevoerd met filterstellingen
ter bepallng van de stijghoogten on de zoutgehalten van het
diepe grondwater. De boring was evenwel in zandlagen blljven
steken, zodat het gehelc watervoerende pakket nlet was doorboord. Derhalve werd later te Harderwijk een veel diepere boring
aangezet.
Deze berolkte in 19*+6 een diepte van mlm 350 m, waarmede het
gostelde doel volledig was bereikt. Behalve metingen naar stijg¬
hoogten en zoutgehalten werden ook bepalingen verricht van de
doorlaatfactbren van de zandmonsters uit deze boringen, waaruit in combinatie met andere gegevens - de k D - waarde, kon Worden
bepaald.
Later (1950) word nog een dergelijke boring (320 m dlep)
uitgevoerd in het Ijsselmeer op 6 km noord - noordoost van
Harderwijk, terwljl uit een wijdere omgeuing de resultaten van
nog enige overeenkomstige boringen bekend zijn. Uit dit alles
is gebleken dat Inderdaad ddn samenhangend pakket van overwegend
grovere zandlagen onder het randgebied van de Veluwe aanwezig is
ter dikto van ca 250 m. Er zijn aanwijzlngen dat de basis van
dit pakket een gelijkmatige hoogteligging vertoonto
Naast deze diepe boringen zijn onige tientallen boringen
uitgevoerd tot diepten van 20 tot 80 meter. Deze hadden ten doel
door fllterwaarneningen de stijghoogten van hot diepe grondwater
te leron kennen, terwljl ook dleper liggonde afsluitcnde lagen
konden Worden opgespoord, Behalve de moeilijk doorlatende lagen
aan de oppervlakte bleken soms min of meer afsluitende kleilagen
op matige diepten voor te komen. In het randgebied van do Veluwe
tredon als zodanig op de afzettlngen uit do Eorazee - perlode
(geologisch symbool il8 ' ). Voor het problccm van de wateronttrekklng zijn deze lagen van grote practische bctekenls, daar
deze een zekere scheiding vormen tussen het diepe grondv^atcr en
het phreatisch vlak. Dit kan worden vastgesteld uit stijghoogtewaarnemingen in filters onder en boven deze lagen. Gebleken is
dat het voorkomcn der Ecmzoe - afzettlngen beperkt is tot een gebied in de omgeving van Elburg en van de Geldorse Vallei,
De boringen, waarvan de sltuatie is weergegeven op bljlage
3, liebben uitcraard ook vele gegevons betreffende de lagen aan
de oppervlakte opgeleverd. Doze slulten aan blj de resultaten
van do bodemkundige kartcring, welko in lioofdstuk IE 3 nader zal
Worden besproken.
De boringen leidden ertoe allereerst een isohvnsenkaart
van het diepe grondwater te maken waarln voor elk punt do gemiddelde stijghoogte is aangegeven.
Deze dient vergeleken te worden met de kaart van het
phreatisch vlak. Daar het ondiepe grondwater van punt tot punt
veel meer varieert dan het diepe grondwater, moesten een paar
honderd ondiepe buizen worden gcplaatst waarmede de llgging van
het phreatisch vlak on de varieties hicrln voor het gehele gcbied konden worden opges|}oord„
Uitcraard is dit waardevol matc-riaal teneinde eventuele

-
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IV1 jzlgingen na drooglegging van de Oosterpolder te kunnen vaststellen.
Uit de twee genoemde kaarten kan de overdrukken - kaart
Worden afgeleid welke aangeeft hot verschll in de stljghoogten
gevonden in de ondiepe buizen (phreatisch vlak) en de filters
in de diepere beringen.
Dit potentiaal-verschil bewerkstolligt een opstijging (kwel) of
een inzijging van grondwater.
Natuurlijk dient hiermede vergeleken te Worden de kwelkaart
welke aangeeft hoeveel grondwater omhoog komt. Voor de bepaiing
hiervan moesten afvoermetingen aan de beken Worden uitgevoerd.
Deze geven nog geen reclitstreeks uitsluitsel omtrent de kvJel,
daar de beken ook regenwater afvoeren en voorts verdamping en
berging een rol spelen.
Derhalve moesten dagelijkseafvoermetingen Worden uitgevoerd waaruit - door in het bijzonder de winterperioden te bestuderen het gevraagde kon worden afgeleid.
Tenslotte kon uit de overdrukken on de kwelhoeveelheden de
weerstand der lagen aan de oppervlakte en op geringe diepte wor¬
den borekend. Het blijkt dat, waar Eemkleilagen voorkomen, de c waarden het grootste zljn, zodat deze lagen Inderdaad een zekere
waterscheidlng vormen. De kleinste c - cljfers worden aangetroffen tussen Harderwijk en do Bijsselse beek; hier komen slechts
aan de oppervlakte dunne klei- of voonlagen voor.
De kD- en c - waarden bepalen gezamenlijk de bouw van het
pakket waarin de waterstroming plaats vlndt; de intensiteit van
deze stroming wordt gevonden uit de kwelcijfers en de vorhangen
van de stroming op verschlllende plaatsen, welke laatste wear uit
de stijghoogten in borlngen op koine onderlinge afstanden volgen.
n Onkwelllng in het IJsselmeer.
De waarnemihgen in het IJsselmeer moesten op andere wljze
worden opgezet.
Meting van in een bepaald gebled opkwcllende hoeveolhedon is
daar uiteraard niet mogelljk. Gelukkig was reeds vroeger een
methode gevonden om de in elk punt optredende kwolsneIhold te
vlnden. Deze methode berust op de invloed welke een kwelstroming
uitoefent op de zoutverdeling in de bovenste lagen.
In het oplcwellingsgebied van de Veluwe (zoals ook in de gehelo kom van het IJsselmeer) waren borlngen uitgevoerd, gerangschikt volgens oen vierkantennet met zijden van 1,8 km. Daar in
elk dezer borlngen hot verloop van het zoutgehalte van hot poridnwater met de diepte is gemeten, kon een volledlge kaart van
do k.vclsnolheden worden ontworpen.
Het pendant van de reeds genoemde overdrukken - kaart van
het oude land word voor hot IJsselmeer langs de Veluwe gevonden
door het uitvoeren van tijdelijke fllterboringen, Hierbij werden
in borlngen tot ca 25 m diepte

16 filters met stijgbuizen geplaatst, waarln gedurende enige
tijd werd opgemeten tot welke hoogte het water in de buis
stijgt t.o.v, het IJsselmeerwater (het "phreatisch" vlak)
er omheen.
Ook nu kunnen uit de kwelsnelheden en de overdrukken onmiddellijk de c - waarden worden gevonden,
Vervolgens kan men aan het rekenen gaan. Nadat eerst
de huidige toestand wiskundig is beschreven, voert men de
wijziging in het buitenwater in en gaat na wat er gebeurt.
Als eerste aanknopingspunt is gekozen de toestand waarbij de nieuwe polder zonder meer tegen het oude land wordt
aangesloten. Er zullen dan belangrijke dalingen van het
phreatisch vlak optreden, welke in bijlage 4 zijn aangegeven.
De daar aangegeven cijfers stellen gemiddelden voor gerekend
over de zomerperiode.
Het middel om deze dalingen te voorkomen of te verkleinen is het aanbrengen van een randmeer tussen nieuwe polder en
oude land. Het effect hiervan kan eveneens met de bovenbeschreven schema's worden berekend. Hat blijkt dat een randkanaal
weinig invloed heefts om een betekenende verkleining van de in
bijlage 4 aangegeven dalingen te bereiken, dient een waterstrook van 1 of 2 kilometer buitan de bedijking te worden gelaten.Men kan op deze wijze echter niet bereiken dat bij drooglegging van een polder in het IJsselmeer de stijghoogte van het
diepe grondwater in de kustlijn • waardoor de hydrologischa
gesteldheid van het oude land bepaald wordt - geheel onveranderd blijft-j hoe breed hat randmeer ook wordt gekozen, steeds
blijft er een,zlj het ook zeer kleina daling.
De gedachte is nu geuit '), om door een verhoging van het
peil in het radmeer t.o.v, het huidige IJsselmeerpeil het ef¬
fect van da waterstrook to vergroten. Men vormt nu a.h.w, een
tegenwicht tegen de afzuiging door de polder,
Inderdaad blijkt uit de berekeningen dat met dit middel veel
kan worden bereikt| men kan nu met kleinere breedten volstaan
en de zaak zo inrichten dat het oude land in het geheel niet
belnvloed wordt of dat zalfs een verhoging van grondwaterstanden optreedt,
Hoe ver mat deze verhoging van het gemiddeldepeil van het
randmeer kan worden gegaan wordt bepaald door afwateringsaisen.
Voorts blijkt dat een verhoging van hot meerpeil slechts effectlef is bij grotero breedten^ bij een randkanaal heeft het peil
weinig betekenis,
Voor de omstandlghaden vmarmeda men langs da Veluwe en do
Galderse Vallei te maken heeft, ligt hat optimum bij ongeveer
N.A.P. + 0,3 m en indien de volgande beschouwlngen over da land
bouwkundige gevolgen van de afmaling van de nieuwe polders ortoe leiden een randmeer toe to passen, zal van dit pall worden
uitgegaan, Hlerop vooruitlopende geeft bijlage 5 QQn beeld van
de grondwaterstandsdallngon welke bij do uitaindelijk gekozen
vorm van hat randmeer zullen optreden.

*) Door dr.ir.P.C.Lindanberg, directeur Leidse Dulnwaterleiding

17

-

Bij de berekeningen moesten enkele aannamen worden gedaan,
zoals t.a.v. de c - vjaarden der afsluitende lagen blnnen de pol¬
der na perforatie. Voorts moesten^ tenelnde de berekeningen
uitvoerbaar te maken, schematisaties worden toegepast. Er is
getracht een zodanige keuze te doen dat de dalingen in geen geval
viorden enderschat. Met name geldt dit vocr hot gebied ten zuiden
van Elburg waar - door de vrij grillige begrenzing der Eemlagen
- de situatie moeilijk te overzien is, Het is mog^jk dat de
dalingen in dit gebied kleiner zullen zijn dan bijlage 5
aangeeft.

-
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11,3. Het Landbouwkundig Onderzoek.
Door hat geo-hydrologlsch onderzoek leert men, in welke
mate het ondlepe grondv/ater daalt, als men de nieuwe werken op
een bepaalde manier inricht, V7at de gevolgen van deza dallng
zijn voor de productivitait der landerijen is een vraag, welke
alleen na een bodemkundlge an landbouwkundige studie kan worden
beantwoord,
Bij deze studie moet uiteraard gelet worden op de factoren, die de productivitait van de grond sterk belnvloeden. Deze
factoren zijn:
1. de aard van de bodem;
2. de grondwaterstand5
3. het bodemgebruik;
de cultuurtoestand van het land 5
5. de wearsomstandigheden.
De studie van de invloed van deze factoren ward uitgevoerd door de Directie van de VYieringermeer (Noordoostpolderwerkan) in samanwerking met de Stichting voor Bodemkartering en
de YYetenschappelijke Afdeling van de Cultuurtechnische Dianst,
Er werd allereerst een bodemkundige kartering uitgevoard,
waarbij de grondan van het gebied, begrensd door hot IJsselmeer,
de spoorlijn Harderwijk-Wezep, de weg Vifazep-Kampan en da IJssel,
globaal werdan opgenomanj een 3 km brede strook langs de kust
werd vervolgens meer in detail gekarteard. Hierbij werd speci~
aal aandacht gaschonken aan die bodemfactoren, welke voor de
vochtvoorziening der cultuurgewassan bepalend zijn, n.l.aard
en dikte van de "waterbergenda" bodemlagen(zoals humeus zand,
veen, klai en zavel, voor zover ze beworteld worden) en de diepte van de grondwaterstand,
De balangrijkste bodarngmepen in het randgebied blakon te
zi jn;
I. Zandgrondens
a, de stuifzandgrondanj
b, de hoge oude bouwland-zandgronden;
c. de middelhoge oude bouw- en grasland-zandgrondenj
d. de lage oude grasland-zandgronden,
II, VenigQ grondens
a, de lage veangronden^
b. de lage veengronden met een kleidekCklei op veangronden).
Ill, Klei- en zavelgrondan,
Ook de grondwaterstand is van belang voor do vochtvoor-^
ziening der gswassen, Dit is in hat bijzonder hat geval bij die
bodemtypen, vraarbij het "waterbergend" vermogen van de grond
- dat is dus het vermogen om zonder steun van het grondwater
een zekare hoaveelhaid water vast to houden - onvoldoende is
voor de vochtvoorziening der gevrassen, Bij dergelijka gronden
moeten de gewassan voor hun watervoorziening steunen op het
grondwater om een volladige oogst te kunnan lovereni de hoogte
van het grondwater is dus voor do productivitait van deze
gronden van veal belang, Omgekeerd is ook een te hoge grond¬
waterstand nadolig, daar dan de luchtvoorziening der wortels
in het gedrang komt.
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Daar door do drooglsgging van do Oosterpolder or kans
op oen daling van hat grondwator bostond, als gevolg waarvan do
productivlteit dor grondan veranderlngan kon ondergaan, was hat
voor dit onderzoek van balang, nauwkeurig ingelicht te zijn
over do dlepte van do grondwaterstand, Daze dlapte kon wordon
afgeleid ult hot hydrologisch ondarzoek an ward varder in detail
opgenoman bij da bodemkundiga kartoring.
Hat bodemgobruik van hat land wordt bepaald door da bodemgestoldheid5 da diepta van da grondwaterstand on da ligging
ten opzichte van da boerdarij , alsmede da installing ven de hoar.
Da stuifzandgrondan hebben aen zeer diepe grondwaterstandCdiepar dan 250 cm boneden maaiveld). Daze grondan zijn
grotendools bobost on komen aan da rand van hat hydrologisch
bolnvloodo gobiod voor. Sen grondwaterstandsdaling zal hier
goen waarnaambara nadeligo invload uitoofonan. Daze grondan
kunnen dan ook varder buiten beschouwing wordon gelaten,
De hoge oude bouwlandzandgrondan wordan langs da in bos
gelegon stuifzandgrondan an op de in dit gebied voorkomande
zandruggen aangatroffan, Ze wordon gahool als bouwland geaxploiteerd. Da grondwaterstand ligt in daze grondan buiten hat boreik
van de plantanwortols, zodat de opbrengst stark afhankelijk is
van de dikte van de humeuze bovanlaag, welka maatgavend is voor
de vochtrosarve van daze grondan, Indian slechts aen dunneiiumauza
laag wordt aangatroffan, zijn daze grondan onder de huidige omstandighadan reeds droogtegavoelig of ragelmatig verdrogend.
Op de middalhoge oude bouw- en graslandzandgronden wordt
zowel bouw- als grasland aangatroffan, Hoewel de dikte van de
humeuze laag dunner is dan op da hoga oude bouwlandgronden, is
hat bouwland op daze grondan veelal niet droogtegavoelig. dank
zij da minder diepe grondwaterstand. Hat grasland is op de middelhoga zandgrondan ochter droogtegavoelig.
Op de lage oude
zandgrondan wordt grasland aan¬
gatroff en mot ear goado vochtvoorzioning, Voor bouwland zijn
daze grondan ta laag gelegen,gezien de huidige grondwaterstand.
De lage voengronden liggan eveneens gahool in gras,
Het grasbastand verraadt hier dlkwljls aen te hoge wlntargrondwaterstand.
Da klei-op-veengrondan dragon eveneens aan grasmat en
ook hier zou aan lots diepa’a grondwaterstand in de winter de
kwaliteit van hat grasbastand on de opbrengst in hat voorjaar
ton goede koman.
Op de klel- en zavelgrondan wordt prlma grasland aangatroffen, Indian do verzorglng van het land niet varwaarloosd
wordt door da grota afstand tot de boerdorij.
Da cultuurtoastand van hot land is eon verzamelbegrlp
voor da begrappaling, de bemestlngstoostand en da verpleging
van do gewassen, Zij laat blj hot bouwland niet vaol te wensan
over, Voor aen groot gedeelta van het grasland kan dit holaas
niet gazegd warden. In tegonstalling mat het bouwland is hat
grasland dikwijls ver van do boerdarij gelegen en hat is evenals
het bouwland varsnippord, Ean balangrijk deal van het grasland
ligt in het lago kustgebied, dat vddr do afslutting van de
Zuiderzee veelvuldlg onder water kwam an waar om doze redan geon
boerdarijen warden gebouwd.
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Bij de invloed van de weersgesteldheid op de productiviteit van de gronden Is in deze nota vooral de neerslag van belang,
V/elke de invloed van de regenval is, kan het duidelijkste
worden aangegeven met de algemene praktijkervaring in het randgehied, n.l, dat de lage zand-, veen- en klei op veengraslandgronden in droge jaren het productiefst zijn, Voor zover grasland op de hogere zandgronden wordt aangetroffen geldt, dat de¬
ze gronden in een droge zomer belangrijk minder opbrengen dan
in een natte zomer,
Bij de bespreking van het onderzoek naar het verband tussen
grondwaterstand en opbrengst zal blijken, dat deze algemene ervaring volkomen kon worden bevestigd.
Met bovengenoemde factoren is nu rekening gehouden bij
het onderzoek, dat is ingesteld om na te gaan welke invloed een
grondwaterstaiifeverlaging op de productiviteit van de landerijen
in het randgebied zal hebben.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is de invloed van een grondwaterstandsverlaging bij alia bodemtypen niet a priori gelljk
en het onderzoek moet dus op verschillende bodemtypen worden
ultgevoerd.
Bij^dlt onderzoek is gabrulk gemaakt van de omstandigheid, dat in hat Veluwe-randgebied en in de omgeving van Kuinre
en Steenwljkerwold, waar overeenkomstlge bodemtypen voorkomen,
de grondwaterstand niet ovaral even hoog is. In het randgebied
zelf en in de genoamde vergelijkbara gebieden kon dus voor elk
bodemtype da opbrengst bij verschillende grondwaterstanden bepaald worden,
Het nadeel van deze methods, n,l, dat binnen ^^n bodemgroep de grondwaterstand niet de enig variSrende factor is,
doch dat bamestingstoestand, vruchtopvolglng en verzorglng mede
de opbrengst belnvloaden, is ondervangen door de proefvelden aan
te leggen op percalan met zo welnig mogelljk variatia in deze
"overlge omstandighaden"5 voor hot bouwland is b.v, het onderzoek
beporkt tot plekkon met hetzalfde gev/as, ras en dezelfde voorvrucht, terwljl alleen plekken in goede cultuurtoestand zijn
onderzocht, Deze beperklng tot de plekken in goede cultuurtoestand is gebeurd, omdat hat vraagstuk van de invloed van da
Oosterpolder op de omgeving op lange termijn moet worden gezien,
Het gaat om de potentiSle productiecapacltelt van hat gebied
on hoe deze balnvloed zal worden door een daling van de grond¬
waterstand.
Dat deze "overlge omstandighedan" dank zij de vale voorzorgen van zoer weinig Invloed zijn geweost op het verband tus¬
sen grondv/a ter stand en opbrengst, is door de Wetenschappeli jke
Afdellng van do Cultuurtechnische Dlenst met behulp van de z,g.
polyfactor-analyso vastgestold,
Het was aldus aan de hand van een uitgebreid cijfermateriaal (120 graslandproefvelden v/alko jaarlljks 6 x warden
gemaaid en 500 geoogste bouwlandproefveldjas) mogelijk een betrouwbaar verband tussen grondwaterstand en opbrengst vast te
stellen voor do belangrijkste akkerbouvirgov/assen: rogge, haver,
vooderbioten en grasland,
Dit gebeurde voor de volgendo bodemgroepan;

-
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a,
b,
c,
d,

humeuzQ zandgrond, als bouwland^
humauze zandgrond, als grasland^
veangrond als grasland|
klei op vaengrond als grasland^
klei an zavelgrondan als grasland.
Hat onderzoek naar hat varband tussen grondwaterstand
an opbrengst is gadurande da jaran 19*+9 t/m 1952 ingasteld.
Ten einde vergelijkbare cijfers voor de varschillende bodamtypan an gewassen ts kunnen krijgen, is gev/erkt mat ralatieye
productiewaardecijfars der gronden, d.vir.z, dat alia producties
zijn uitgedrukt in procenten van die van een standaardgrond.
Als standaardgrond ward gakozan zov/el voor bouw- als voor ^grasland humauze zandgrond in aen goede cultuurtoestand an bij een
natuurlijke optimale grondviraterstand. Deza grondwaterstand is
voor bouw- an voor grasland niat dezelfda an loopt ook van jaar
tot jaar uitaan.
Da balangrijkste resultaten van hat onderzoek zijn in
tabel 1 opgenomen, Zaer kort kunnen zij kwantitatief als volgt
gekarakteriseerd worden;
a. In zaar veal gevallan heeft de hoogte van de grondwatarstand eon groot effect op de grootte van de
oogst, Er is een optimale grondwaterstand5blj hogere
of lagere grondwaterstand daalt de opbrengst, De
profialopbouw van de grond heeft achter grota invloed
op de mate, waarin de grond gavoelig is voor een lago
grondv/aterstand, Bij het bouwland is de gavoalighaid
des te geringer, naarmate da humeuza bovenlaag dikkar
is; bij grasland is het bodemtype met een dunne laag
klai op voen gevoeliger dan vaen an zand; de gevoolighaid van da bodemgroop klei op voen neemt af naarmate
da dikte van de klaibovenlaag toonoemt.
b. Grasland is gevoeliger voor een lage grondwaterstand
dan bouwland,
o. Do v/Gorsomstandigheden zijn van grota invload op de
"" mate, waarin do grondwaterstand da opbrengst beinvloedt,

Q,

De normala naerslag gedurende da maanden April t/m
Augustus bedraagt gemiddeld over een periode van 4o jaron
320 mm. In 1949 blaef da neerslag gedurende daze rnaanden^^ mm
benaden daze hoeveelheid an in de jaren 1950 an 1951 gemiddeld
77 mm ar boven. In hat droge jaar 1949 bleak^de schadelijke^invload van ean te lage grondi/vatarstand duidelijk grotar dan in
da natte jaren 1950-1951.
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- 23 n 4. De gevoleen van de afmallng voor de productivltelt
van het oude land.
Het is dus de bedoellng van het landbouwk;undig onderzoek om na te gaan, wat de invloed van de grondwaterstandsdaling in het Veluwe-randgebied op de productlvitelt der gronden aldaar is. De hlervoor nodige gegevens
zijn; 1_s, de gedetailleerde bodemkaart met de zomergrondwaterstanden in 19^9 en 1950/1951; 2^ de kaarten met de
dalingslijnen van de grondwaterstand na het droogvallen
van de Oosterpolder5 3^ tabel 1, waar het verband tussen
grondwaterstand en opbrengst voor de verschlllende bodemtypen is aangegeven* Zoals uit tabel 1 blijkt, is de in¬
vloed van de daling van het grondwater in een nat jaar
anders dan in een droog jaar.
De verschillen tussen de huidige productivltelt der
gronden en die, welke blj de verschlllende hlerna te bespreken dalingen van het phreatisch vlak optreden, zijn
aangegeven op de z.g. schadekaarten (bljlagen 6, 7, Sj.
Op deze kaarten is een aantal klassen onderschelden
n.l. die met stljgingen van de relatieve productiewaarden
van 6-10^ en 11-30^ en die met dalingen van 5“9/»10-19^»
20-29^, 30-39^ en hO-59%- De klasse + 5 t/m -4 is ter wille van het kaartbeeld blank gelaten.
In de eerste plaats is nu nagegaan, welke schade in
het droge jaar 1949 zou zijn opgetreden, indlen toen reeds
een Oosterpolder was drooggelegd, welke onmiddellljk tegen
het oude land was aangesloten. Bij de berekenlng is ultgegaan van de dalingslijnen aangegeven in bijlage 4, Gezlen
de gegeven dalingslijnen is het niet verwonderlijk, dat in
een uitgebreid gebied een belangrijke daling van de productivlteit zal optreden.
De belangrijkste factorenj die Invloed uitoefenen op
de grootte van de daling, n,l. de boderngesteldheld, de
huidige grondwaterstand, het bodemgebrulk en de grootte van
de daling van de grondwaterstand, zijn in het beeld van bij¬
lage 6 terug te vinden.
Zo blljkt uit bijlage 4, dat de droogtrekkende working
van de Oosterpolder bij de kust het sterkst is en landlnwaarts vrij snel afneemt. Dit zelfde beeld komt 00k tot
uitlng in de kaart van de wljziglngen van de relatieve productle'waarden.
De sterke daling van de productiewaarde van de strook
gronden welke op korte afstand vpn de kust tussen Harderwljk
en Kamper-Nieuwstad (ten Noord-Oosten van Blburg) zijn gelegen, meet echter ock worden toegeschreven aan de bodemgesteldheid daar ter plaatse, n.l. veen met een dunne kleibovenlaag (20-40 cm dik), welk bodemtype zeer gevoelig is
voor een grondwaterstandsdaling, zoals uit tabel 1 is gebleken.
Hoewel in de kustlijn de storkste grondwaterstandsdalingen worden verwacht, zal hier geen noemenswaardige
schade optreden, omdat hier gronden met een dikke kleibovenlaag voorkomen, die niet gevoelig zijn voor een daling van
de gafondwaterstand.
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Bij de klei- en zavelgronden In het gebied ten Zuiden
van de Ketelmond wordt eveneens geen schade verwacht, behalve waar de klei-bovenlaag op de veen- of zandondergrond
slechts dun is.
De invloed van de huidige grondwaterstand op het beeld
van de schadekaart komt duidelijk tot ulting In het lage
zandgebied in de omgeving van de Hlerdense beek en in de
hoge zandgronden ten Westen van deze beek. Hoewel de verwachte grondwaterstandsdaling nabij de Hierdense beek kleinesr
is dan in het gebied ten V^esten ervan, wordt in het eerstgenoemde gebied toch een grotere nadelige invloed verwacht.
Dit is een gevolg van het feit, dat bij de hoge zand¬
gronden ten Zuid-Oosten van Harderwijk het gewas ook thans
geen profijt heeft van het diep gelegen phreatisch niveau,
zodat de productiviteit van deze bouwlandgronden onafhankelijk is van een grondwaterstandsdaling. Bij de lagere zandgraslandgronden in de omgeving van de Hierdense beek is dit
niet het geval, Het verschil in bodemgebruik heeft het verschillend gedrag bij de daling van de grondwaterstand nog
versterkt.
Doordat bij de hoge gronden de gewassen niet van het
phreatisch water kunnen profiteren en deze hoge gronden ten
Westen van de Hierdense beek op korte afstand van de kust
voorkomen, is de strook gronden, die in dit gebied schade
zal ondervinden slechts smal niettegenstaande de verwachte
grondwaterstandsdaling hier het verst landinwaarts reikt.
Verder stroomopwaarts langs de Hierdense beek nabij
Staverden - buiten de tokening - is echter nog een gebied
gelegen, waar schade zou worden veroorzaakt in het geval
van een onmiddellijke aansluiting van Ooster- en Zuiderpolder aan de Veluwe, Het betreft een op bijna N.A,P.+ 20m
liggend gebied, waar door de betrekkelijk lage ligging
t.o.v. de omringende heuvels kwel optreedt, Dit gebied
("het Veendertje"), waarin veenvorming heeft plaats gevonden, wordt thans als grasland geexploiteerd. Door de daling
van het grondwater zou deze kwel wegvallen en daardoor zou
waarschijnlijk ook schade in dit gebied worden veroorzaakt,
Z*u men voor het hier beschouwde geval, dat een
randmeer achterwege wordt gelaten, voor de natte jaren 1950
en 1951 schadekaarten opstellen, dan wordt het beeld geheel
anders. De gebieden, die in 19^9 schade ondervonden, verdwljnen nagenoeg geheel, terwijl er gebieden zouden ontstean,
waar productlewaardestljgingen van 5 tot 1
kunnen worden
verwacht.
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Op grond van overwegingen welke in de volgende paragrafen naar voren gebracht zullen worden, kan de toestand
welke bij het achterwege laten van een randmeer zou ontstaan niet worden aanvaard. Het zal blijken, dat ten slotte een oplossing zal worden voorgesteld, zoals op bijlage
2 is weergegeven, en waarbij een combinatle van randkanaal
en randmeer van wisselende breedte zal worden toegepast met
een gemlddeld pell, dat opgezet is tot + 0,3 m.
Uitgaande van de reeds voor dit geval berekende dalingslijnen (bijlage 5) zljn opnieuw schadekaarten vervaardlgd,
zowel voor het droge jaar 19^9 als voor de natte jaren 195D1951.

De resultaten voor 19^9 2ijn weergegeven in bijlage 7»
Het gebied tussen Harderwijk en de Bljsselse beek kan nu
buiten beschouwlng blljven, daar hier de breedte zodanig is
gekozen, dat geen hydrologlsche beinvloeding van het oude
land optreedt.

- 25 In het overlge deel van het kustgebled zal nog wel
schade optreden; plaatselijk zelfs In ernstige mate.
Ult een vergelljking van bijlage 6 en 7 blljkt, dat
in het gebled ten Zuiden van Slburg door het aanbrengen
van een rulm 1000 m breed randmeer aldaar de verv<;achte
grondwaterstandsdallng veel kleiner is geworden, Ook plant
de droogtrekking zich nu minder ver landinwaarts voort,
zoals uit een vergelijking van bijlage 4 en 5 blijkt. In
overeenstemming hiermede is bij dit randmeer de productiviteit der gronden in dit gebied veel minder sterk afgenomen; bedroeg deze aanvankelljk 35 ^ 45^, nu is de dallng
slechts 12 tot 30%.
Ten Noorden van Zlburg is in bijlage 5 slechts een
smal randmeer geprojecteerd. Het blijkt, dat het smalle
randmeer de daling van de grondwaterstand onder Invloed van
de Oosterpolder slechts weinig tegengaat, Ook de productiedaling wordt door het aanbrengen van het genoemde randmeer
slechts weinig kleiner dan wanneer geen randmeer wordtaangebracht.
Bij de oplossing met genoemd randmeer is ook de schadekaart voor de natte jaren 1950/1951 getekend (bijlage 8),
Deze kaart vertoont een geheel ander beeld. In het gehele
gebied tussen de Bijsselse beek en de Ketelmond blijkt nagenoeg overal of een gelijk blijvende toestand of een stijging
van de relatieve productlewaarde van 6 tot ruim 20^ op te
treden,
Het verschil tussen de schadekaarten voor het jaar 1949
enerzijds en de jaren 1950 en 1951 anderzijds is wel zeer
groot. In 1949 traden n.l. bij een daling van de grondwater¬
stand sterke productiedalingen op en in 1950/1951 aanzienlijke stijgingen. Dit grote verschil berust in de eerste
plaats op het feit, dat in een nat jaar de invloed van een
lage grondwaterstand minder nadelig is dan in een droog jaar
zoals uit tabel 1 is gebleken. Verder was de grondwaterstand
in de zomer van 1949 onder invloed van de voorafgaande droge
jaren dieper dan in 1950 en 1951. In 1949 Isig deze bij de
lage zand-, veen- en klel op veen-gronden op of nablj het
optimum, zodat elke daling van de grondwaterstand schade betekende. In 1950 en 1951 was de zomergrondwaterstand op de
zo juist genoemde bodemgroepen l5 tot 20 cm hoger dan de optimale, zodat een kleine grondwaterstandsdallng een belangrijke productiestijging veroorzaakte,
En zelfs indien een zo sterke grondwaterstandsdallng
optrad, dat de optimale grondwaterstand werd overschreden,
dan trad in vele gevallen toch nog een stijging van de re¬
latieve productlewaarde op, omdat de stijging van de productie naar het optimum toe nog groter is dan de daling over
het optimum heen.
Het is vanzelfsprekend van groot belang te weten of en
in welke mate door de drooglegging van de Oosterpolder gemiddeld over een lange reeks van jaren schade aan het randge
bled wordt aangerlcht.
Daartoe is het in de eerste plaats noodzakelijk na te
gaan, of jaren met een neerslaghoeveelheid en een regenverdeling als 1949 en 1950/1951 frequent voorkomen. Volgens inlichtlngen, ons verstrekt door het K.N.M.I. te De Bilt,
komen jaren met een zo droog groeiselzoen als 1949 en jaren
met een zo nat groeiselzoen als het gemiddelde van 1950 en
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100 jaar.
Indien we even veronderstellen, dat een lange reeks
van jaren voor de helft uit droge en voor de helft ult natte jaren bestaat, zoals resp. 19^9 en 19 0 19 1 dan kan de
gemiddelde schade ten gevolge van het droogleggen van de
Oosterpolder gevonden worden door de productleveranderlngen
in 195-9 en 1950/1951 te middelen.
ken lange reeks van jaren bestaat echter, behalve uit
extreem droge en natte jaren, ook uit meer normale jaren.
Voor deze normale jaren mag in eerste benadering worden aangenomen, dat de productiewaarde-cijfers gelijk zijn aan het
gemiddelde van droge en natte jaren.
Behalve dat de wisselende hoeveelheden regen de productie rechtstreeks beinvloedaa, doen zij dit ook Indirect,doordat als gevolg van de schommelingen in de regenval de grondwaterstanden van jaar tot jaar uiteenlopen, Deze wisselingen
van de grondwaterstand zijn in de hierv66r besproken schadekaarten verdisconteerd, doordat de gegevens van het droge
jaar 195-9 tevens betrekking hadden op een jaar met lage
waterstand en die van het natte jaar 1950/1951 op een jaar
met hogere waterstand.
Hoewel over de werkelijk gemiddelde waterstand in het
Veluwe-randgebied niet veel bekend is, mag ook hier weer,
mede gegeven de betrekkelijk kleine verschillen tussen 195-9
en 1950/19515 in eerste benadering v;;el worden aangenomen,
dat de gemiddelde waterstanden van 195-9 en 1950/1951 onge¬
veer overeenkomen met de gemiddelden van een lange periode.
Uitgaande van deze veronderstellingen geeft het gemid¬
delde van de schadekaarten van 1959 en 1950 dus een globaal
beeld van de invloed, die de Oosterpolder,gemlddeId over een
lange reeks van jaren op het Veluwe-randgebied ultoefent.
Ult dit gemiddelde blljkt dat-in het algemeen gesprokende invloed van de drooglegglng van de Oosterpolder op het
randgebied gering is.
Dit is hoofdzakelijk te danken aan het feit, dat het
gebied thans in normale jaren over grote uitgestrektheden
onder wateroverlast lijdt.
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- 27 -

II 5. Keuze van de oplossing:.

Voor de aan«luiting van de Oosterpolder aan de Veluwekust
zi.in in principe drie oplossingen mogelljk.
a. Het handhaven van een randtneer van zodanlge afmeting en
“ pell, dat het randgebied hydrologisch nlet wordt beinvloed en schade dus geheel wordt ontgaan.
b. Direct# aansluitlng van de Oosterpolder aan de Veluwe¬
kust, hetgeen neerkomt op het accepteren van de schade.
c. Een tussenoplosslng, met een beperkt randtneer en toepassing van infiltratie, waardoor de schade wordt opgeheven.
Ad a.
Met behulp van de schema's, besproken in paragraaf II 2,
is het mogelljk na te gaan hoe de dijk van het randmeer zou
moeten worden getraceerd om de stijghoogte van het dlepe grondwater in de kustlljn onveranderd te laten.
Dan blljkt dat voor het traject van Harderwijk tot de
Bljsselse beek (halverwege Harderwijk en Elburg) een breedte van
het randmeer van ca 2600 m zou moeten worden gekozen Indian Tiet
pell tot + 0,3 m zou worden opgezet. Voor het traject van d©
Bljsselse beek tot Elburg, waar diepere afslultende lagen (II 8')
met een betrekkelljk hoge weerstand het effect van een randmeer
beperken, zou een breedte van ca 4300 m moeten worden toegepast,
terwijl voor het traject benoorden Elburg een breedte van ca
2200 m zou moeten worden gekozen,
Aldus zou vergeleken met een randkanaal een oppervlakte van niet
minder dan 6100 ha grond van ulteenlopende kwalitelt, overeenkomende met 7100 ha standaardgrond bniten bedi.jklng moeten wor¬
den gelaten en het lljkt dus aangewezen na te gaan of het aanvaarden van een gedragslijn genoemd onder b en c tot een economischer oplossing kan lelden.
Ad. b,
Ult de als Mjlage 6 gegeven wijzigingen-kaart blijkt, dat
bij het achterwege laten van een randmeer in het randgebied van
de Veluwe in een droog,iaar aanzlenlljke schade wordt aangericht, Deze schade zal echter van jaar tot .jaar sterk ulteenlopen.
Voor de beoordellng van deze schade kan men zich op verschillend standpunt stellen. In de eerste plaats kan men van de
overweging uitgaan, dat het hele werk van de drooglegglng van de
Zuiderzee mede dlent, om de productivitelt van de Nederlandse
bodem op te voeren en dat het ‘VOor de beoordellng van de vraag,
welke schade door het achterwege laten van een randmeer wordt
aangericht, gewenst is om na te gaan, welke Invloed dlt heeft op
de productivitelt van het randgebied.
Stelt men zich op dit standpunt, dan kan de schade, die in
het Veluwe-randgebled in een droog jaar aangericht wordt door
het achterwege laten van een randmeer, gemakkelljk berekend wor¬
den uit bijlage 6. In deze bijlage is voor alle gronden de dallng van de relatleve productlewaarde, uitgedrukt in
van de
standaardgrond, aangegpven. Men kan nu voor elk vakje de opper¬
vlakte vermenigvuldlgen met de procentuele daling van de
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- 28 productiewaarde, en deze productle sommaren. Doze sotn geeft^aan,
met welke opperirlakte grond, die als geheel voor de productle
verloren moet worden boschouwd, het aantal getroffen ha overeenkomt. Men vindt aldus, dat de schade door het achterwege laten
,
van een randmeer overeenkorot* met
landverlies van ca 1700 bB-'*
Men kan nu deze 1700 ha stellen tegenover de wlnst aan grona
in het Ijsselmeer, die door h^t achterwege laten van een rand¬
meer beschlkbaar komt. Blljkens het voorgaande kan deze wlnst op
7100 ha standaardgrend worden gesteld. In het licht van deze gegevens li.jkt de keuze dan nlet moelli.ik, vooral als. men nog In
aanmerklng neemt, dat op circa 1500 ha, die nu slecht ontwaterd
zljn, door de wateicinttrekklng geen productiedallng, doch een
stljglng zal optheden..
De hierboven getrokken vergell.jklng is evenwel niet geheel
volledig, omdat de productle in het randgebled verkregen wordt
op reeds in cultuur zijnde grondenv terwiil voor het verkrljgen
van oogsten in de Oosterpolder nog grote uitgaven voor ontginning en de bouw der boerderljen moeten worden gedaan. Met dlt
verschll moet men ulteraard rekenlng houden, wanneer men de betekenis van de veS-oren grond in het randgebled en de gewonnen
grond in het randmeer voor de productivitelt van de Nederlandse
bodem wil vergelijken.
In abstracto is dit een bultengewoon moeilljke opgave, doch
in concrete valt het verschil tussen de landwinst in hot Ijssel¬
meer en do schade in het randgebled zozeer uit ten gunste van de
landwinst, dat het vrijwel zeker is, dat wanneer men alleen let
op de natlonale economie, aan een Oosterpider zonder randmeer
zeker de voorkeur zou moeten worden gegeven )•
Hoewel er dus in het licht van bovenstaande redenerlng aanleiding zou zi.1n voor het accepteren van de schade en het Inpolderen van alle beschikbare grand langs de Veluwe, mag een keuze
van de oplossing niet alleen op over^eglngen als bovengenoemde
berusten.
Immers men moet bij de oplossing van deze vraag ook wel in
zeer bijzondere mate rekenlng houden met de belangen van de in
het Veluwerandgebied wonende bevolking. In dit gebied is de gemiddelde
bedri.ifsgrootte zeker niet groter dan 6 ha, een grootte, die beneden de landbouwtechnisch»en sociaal-wenselijke oppervlakte ligt. Dallng van de opbrengst betekent in wezen een verkleinlng van het bedrijf; en het effect daarvan op de welstand
van deze bevolklngsgroep is veel groter dan door het betrekkelijk lage dallngspercentage van de opbrengst wordt aangegeven.
Het belnvloede gebied bestaat immers grotendeels uit grasland;
een onvoldoende productiviteit van dit grasland in droge jaren
heeft een moeilijk te onderschatten invloed op de gang van het
bedrijf, dat voor zljn weldegang op deze graalanden is aangewezen; een felt, dat des te meer klemt, omdat de bedrljven in dlt
gebied toch al aan de kleine kant zijn en daardoor chronlsch gebrek aan grasland hebben. Ook z*u het dalen van de grondwaterstand er toe leiden, om grasland in bouwland om !<= zetten,waardoor het graslandgebrek eveneens zou worden versierkt.
'4 Berekend door ultslultend het droge jaar 19^9 te boschouwen.
In aanmerklng dient nog te worden genomen dat de vergelijki'ngen uitsluitend op het droge jaar 19^9 zijn gebaseerd. Zou men
ook 1950 en 1951 in de beschouwlngen betrekken, dan wordt hot
beeld nog gunstiger.
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aangegeven. Inpoldering van de Oosterpolder zonder randmeer moet
dan ook als een ernstlg nadeel voor de bevolking van het Veluwerandgebied beschouwd worden. En het ligt voor de hand, dat men
ter compensatle van dit nadeel niet dan bij wijze van uitzondering, volstaan kan met het uitkeren van een geldelijke vergoedlng.
Omgekeerd weegt het belang, om zoveel mogelijk grond in de
Oosterpolder te winnen zo zwaar, dat er toch naar gestreefd moet
worden om het randmeer zo kleln mogelljk te houden. Er moet dus
nagegaan worden of er ook mogelijkheden zijn om bij een verklelning van het randmeer toch schade in het kustgebled te voorkomen.
Ad c.
Maatregelen om de veroorzaakte schade op te heffen zullen
moeten bestaan uit het aanvoeren van water in de sloten en in
het land tenelnde de grondwateratand op peil te brengen,
Indlen men een ogenblik buiten beschonwing laat waar een
grondwaterstandsdaling in verband met de profielsopbouw en het
bodemgebruik schade zal veroorzaken en dasrmede de vraag waar er
aanleidlng bestaat van Rljkswege voorzienlngen te treffen, kan
crntrent de technlsche uitvoerbaarheld hiervan het volgende worden
opgemerkt.
Voor het gehele gebled benoorden Elburg geldt dat het Inlaten van water uit het randkanaal - vooral indien dit tot een
peil van + 0,3 m wordt opgezet - op eenvoudige wijze mogelljk is.
Het hier llggende polderland ligt vrij laag zodat het gewenste
waterpeil zonder opmalen kan worden Ingesteld.
De ervaring opgedaan in het gebied der z.g. indrogende
gronden bij Kuinre heeft geleerd dat - mocht een verdere verspret
ding van het water uit de sloten in het land nodig zljn - voor
deze verspreiding middelen kunnen worden gevonden, zoals dralnreeksen en molgangen. Het lljkt dus aantrekkelijk de breedte van
het randkanaal benoorden Elburg zoveel mogelijk te beper’-en.
Voor het gebied ten zuidwesten van Elburg geldt dit niet.
De kuststrook wordt hier gevormd door een hoge smalle strandwal
waarachter een op + 1,0 tot+2,0 gelegen komvorraige vlakte welke
op een afstand van 2 tot 3 kilometer uit de kust geleldelljk in
de heuvels van de Veluwe overgaat. De kuststrook wordt plaatse11jk doorsneden door enige hogere ruggen. Indien in dit gebied
infiltratie moet worden toegepast zal bemaling nodig zljn.
Voorts ontbreekt een volledig stelsel watergangen om het water dat in een of meer hoofdpunten zou kunnen worden opgemalen - ven¬
der te distribu«ren.
Voor het gedeelte van even ten Noorden van Elburg tot de
Bijsselse beek treedt de comulicatie op dat het gebied hier be¬
staat uit twee min of mepr evenwijdlg aan de kust lopende lagere
stroken, door een hogere rug gescheiden.
Zou men voor dit traject eveneens tot een smal randkanaal
overgaan, dan zou er nog een belangrijke daling van het phreatisch
vlak optreden in de meer blnnenwaarts gelegen strook.
Het aanvoeren van water in deze strook zou wegens de terrelrsgesteldheid tot zeer kostbare voorzienlngen lelden en het is
daarom gewenst het gebied waarover nog een betek^^nendfe deling van
het phreatisch vlak zal optreden, te beperken tot het gebied
tussen de kustlljn en de eerste terrelnrug. Dit kan worden be-
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reikt door tor plaatse een randmoor van ca 1000 m breedte open
te laten met een pell Tan + 0,3 m.
.
De doorlatendheid van het terrain is hier overigens zodanig
dat het herstel van het oorspmnkelljk phreatisch vlak mogelljk is
zonder overmatig grote hoeveelheden infiltratiewater te moeten
aanvoeren en verdelen.
Dlt verandert naarmate men in de richting Harderwijk gaat.
De weerstand der afdekkende bovenlagen wordt gerlnger, terwijl
dieper afsluitende lapen geheel ontbreken.
Zou men hier het phreatisch vlak op een voldoend hoog con¬
stant peil willen handhaven dan znuden grote hoevee^^heden water
(plaatseli,jk 10
■ ) moeten worden aangevoerd.
Infiltratie hiervan in het land door middel van de bestaande
sloten en greppels is niet mogdijk; tten zou met drainreeksen
op klelne afstanden (5 m en minder) moeten werken. Een dergelijke voorziening is practisch niet uitvoerbaar.
Men komt er dus toe voor het traject tussen Harderwijk en
de Bijsselse beek een oplossing te kiezen waarbij het oude land
hydrologisch niet belnvloed wordt. Hiervoor is nodig een randmeer ter breedte van 2600 m met een peil van + 0,3 m. Deze breed¬
te zal ook voor het eerstvolgende stuk ten Westen van Harderwijk
moeten worden aangehoiiden.
Met deze oplossing wordt een doorgaande daling over een
groot deel van de Veluwe voorkomen, zodat hieraan de voorkeur
moet worden gegeven.
De conclusie luidt dus dat het aanbeveling verdient het
randmeer tussen de Veluwe en de Oosterpolder te ontwerpen zoals
in bl.ilage 2 is voorgesteld, waarbi.l in het Noorden een randkanaal wordt toegepast; aan weerszi.iden van Elburg een 1000 m
breed randmeer en voor het tra.iect tussen Harderwi.lk en de
Bl.jsselse beek een randmeer ter breedte van 2600 m’.
Tenslotte zal nog molten worden aangetoond dat de aanbevolen oplossing ook economisch gemotiveerd is.
Hie:^oor zal blijkens het voorafgaande eerst moeten worden
napegaan/voorzieningen ter voorkoming van blijvende schade
zullen moeten worden getroffen.
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ll_6. Voorzieningen ter voorkoming van blijvende echade.
Bio
beantwDordaa van de vraag op waLke vdoze kan worden voorzien in de eventuele schade, weOke het gevolg is van de
afDialing van de OostarpoLder -rekening houdend met de beschreven
inrichting van het Bemmeer - kan men nagaan door welke voorzieningen de schade kan warden opgeheven met behond, voor zover
mogelijkj van de thans bestaande toestand wat betreft verkaveling, bodemgebruik, bedrijfsgrootte enz.
Het gehele gebied wordt dan a.h.vv., teruggebracht in de
oorspronkelijke toestand zonder Oosterpolder, waarbij evenvvel
de reods aaiigeduide voordelen die vanzeLf uit de aanleg van
de Oostorpolder voortvloeien, worden verkregen.
Om de aangeduide toestand te bcreiken, is het wollicht
nodig de bestaande toestand plaatselijk to vvijzigen.
Hierbij dringt zich de volgende gedachte op. Reeds in de
huidige toestand zou door herverkaveling, verbetering van Vi^aterafvoer en beheersing van grondwat erstanden verandering van
bedrijfsvoering en bewoning - mogeliok geworden door de afsluiting - een aanzienlijke verbetering van het in veel opzichten weinig doelmatig ge’^xploiteerde gebied kunnen worden
bereikt waarbij tegelijk de gevolgen van de afmaling van de
nieuwe polder zouden kunnen worden opgevangen. Het ligt dus
voor de hand zich af te vragen, of de voorzieningen, v/elke nu
noodzakelijk worden goen gerede aanleiding vorman tot een algehele verbetering over te gaan, waardoor met betrekkelijk weinig
meer kosten een veel verier gaande verbetering zou v^orden be¬
reikt.
Bit laatst e valt evenv/el buiten hot bestek van deze beschouwingen. Voor ons do el zal men een inzicht dienen te heb.ben in hetgeen uit hydrologisch, wat erstaatkundig en landbouwkundig oogpunt nodig is om de gevolgen van de afmaling te compenseren en w^at daar bovenuit gaat, komt hier uiteraard niet
aan de orde.
Uitgaande van het standpunt dat geen blijvende schade mag
worden aanvaard, doch dat voorzieningen moeten worden getroffen volgt hieronder een beschrioving van een voorlopig verbeteringsplan.
In het randgebied van de Noordoostpolder is geblaken,
dat door aanvoer van water en infiltratio de gevolgen van de
wat eronttrekking op betrekkelijk eenvoudige en goedkope wijze
volledig te niet gedaan kunnen worden. Dank zij de betere waterbeheersing, die daarbij is ontstaan, is in de omgeving van
Kuinre in vele gevallen zelfs een betere landbouwloindige toe¬
stand geschapen dan vddr het droogleggen van de Hoordocst polder.
Voor het randgebied van de Veluwe is door de aanwezigheid
van het randmecr de mogelijkheid van watertoevoer overal aanwezig en wel - dank zl j het afzonderlijk boezembeheer - in veel
ruimere mate dan thans.
2oals de schadekaart (bijlc^ge 7) reeds aanweos zijn er
bodemprofielen (met een voldoende dikke klei- of zavelbovenlaag ; waar het gewas niet door eon grondwaterstandsverlaging
zal lijdcai. Bij dergelijko profielen zal infiltratio (’’subiriigation”)? waarbij het water uit de sloten door drainbuizen of
mollegangen benoden het polderpeil in het land wordt gebracht,
niet nodig zijn •’

- 32 Bij andere bodemtypen da.,rentegen zal ook de grondwaterstand in het profiel op peil moeten worden gehouden, zodat dan
infiltratifi gewenst is.
Benoorden Elburg war dt het groot ste oppervlak daarvan ingenomen door het bodemprofiel kl<a op veea , v/aarmede bij Zuinre
veel ervaring is opgedaan wat betreft het toe te passen infil™
tratiesysteem. Het ligt voor de hand de infiltratie in het
randgebied volgeiis de in Zuinre toegepaste werkwijze uit te
voeren. Evenals in Zuinre ksn dan ver'/zacht worden dat de produe tiviteit van de gronden na de verlaging van de grondv^ater™
stand en de toepassing van de infiltratie aanmerkolijk beter
zal zijn dan daarvddr.
Ineerste plaats toch zal de ontwatering, die thans
te wenoen laat, verbeteren en voorts is bij kunstmatige watertoevoer door infiltratie de voorziening van het veel water
eisende gras beter gev^^aarborgd, dan in de bestaande tee stand
waarbij deze voorziening uitsluitend bepaald v/oiit door hot
natuurlijk v\?atergehalte van de grond.
In overeensteirjiing met het beginsel slechts voorzieningaa
te treffen nodig om de gevolgen va,n de afmaling te compenseraa ,
zal eerst v/orden nagegaan v/elke gebieden in aanmerking komen..
Vervolgens zullen de hoofdlijnen van de evontueel te maken v/erken v/orden aa,ngegeven.
qqh
Uit de schade-kaarten blijkt, dat vale gebieden in droog
jaar als 1949 schade zullen lijden, doch in jaren met meteorologische omstandigheden aL s 1950 en 19 51 sen vooruitgang in
productie zullen vertonen. Hoev^eL hot gemiddelde over deze drie
jaren ongeveer overeaikomt met hot gemiddelde over een lange
reeks jaren, mag voor de vraag in hoeverre de verbetering in
jaren als 1950 en 1951 als een compensatie voor schade in een
jaar als 1949 mag worden beschouwd, toch het gemiddelde over de
positieve en negatieve schade-percentages niet als criterium
worden aanvaard. Indian in een bepaald jaar een grote producHe- vermindering optreedt, kaa de gehele bedrijfsvoering in
gevaar komen ai dit wordt niet licht gecompenseerd door een
extra productie in volgende jaren. Ook is voor grasland, dat
het grootste deel van het hior beschouwde gebied inneemt, de
verdeling van de productie over hat jaar veji veel belang.
(Naar deze maatstaf gerekend zou dus voor de toe stand zonder
randmeer in het aLgemeen hut jaar 1949 maatgevend zijn, waarvan
in de vorige paragraaf dan ook is uitgegaan},
.Hot bovenstaande in aanmerking nemende zou de volgende
gedragslijn lounnen worden govolgd.
Voor het noordelijk deel van het randgebied, voorzover
in de provincie OverijsseL gelegen (gemeente Zampen, polders
Dronthen en Zamperveoi) is geblekai dat in jaren zoals 1950
en 4951 nergens schade zal optreden, terwijl voor het grootste
deel van de oppervlalcte een stijging van de rolatieve v/aarde
kan worden vastgesteld . ') In een jaar als 1949 zou sL echts
plaatselijk enige lichte schade aanwezig zijn. Over eon reeks
van jaren gerekend, zal de nieuv/e toe stand tenivdnste gelijkwaardig zijn aan de bestaande.
Op som.iige plaatsen zal de waterstand in sloten weL licht
wat dalen, wacxdoor de veedrenlcing enige moeilijkheden zal kunnen geveii; ook in waterputten kan de waterstand hier en dar r
iets verminderen,
') Voor de digging van deze polders en andere met name te noemen
objecten moge verwezon worden naar de benamingen-kaart(bijlage
13).

