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Dergelijke kleine bezv/aren zijn ook elders v/el voorfeekomen;
veelal kunrien belanghebbenden op eenvoudige wijze daarin voorzien.
Voorts moet worden bedaclit, dat door de drooglegging van
de Oosterpolder een betere waterbeheeraing in het randgebied
mogelijk wordt, enerzijds door een verbeterde ontwatering in de
winter en anderzijds (in verband met het verhoogde zomerpeil
van het Eerameer) door een grotere iiiogeli jkheid van infiltratie
in de zorner. Hierdoor zal de productie stellig worden verbeterd,
Buiten beschouvi/ing is nog gelaten, dat in natte zomers en
eventueel in het voorjaar de mogelijkheid bestaat het Eemmeerpeil lager te houden dan het normals pei3., waardoor eveneens
een verbeterde ontwatering ontstaan zal, !^iten beschouwing
is ook nog gelaten het verminderde onderhoud aan waterkeringen
en de aanwezigheid van zoetwater.
Uit het voorgaande volgt, dat voor het gebied in OverijaseL
gaen aanleiding bestaat om, van Rijkswege bepaalde voorzieningen te treffen, zoals elders wel is geschied of geschieden
zal.
Ook voor het gebied ten noorden van Elburg tussen de zeedijk, de T^ijk ’fetering en de provincials grens (polder Oosterwolde) geldt, dat in jaren als 1950 en 1951 over een belangrijk deel van het gebied een stijging van de relatieve waarde
zal optreden. Hiertegenover staat even^wel een achtoruitgang
van meer dan 30 ^ voor een ander deel in een jaar als 1949.
Het zou dus raadzaam Icunnen zijn voor dit gebied voorzieningen
te treffen en deze uit te voeren, voordat de polder is afgema™
len. Deze zouden kunnen bestaan uit het in orde brengen van de
inlaatmiddelen en de hoofdaanvoerleidingen volgens het in bijlage 9 opgeiiomen schema. Hierin zijn de polderpeilen vermeld,
welke volgens het bodemkundig onderzoek als optimale moeten
worden beschouwd. Deze werken zijn in ieder geval rendabel te
achten, zelfd al zou de Oosterpolder niet worden leeggeiiialen.
In hoeverre er aanleiding bestaat deze voorzieningen van
Rijkswege uit te voeren zal nog nader moeten worden onderzocht.
De gelegenheid tot inlaten van water is reeds aanwezigf door
de verhoging van het peil van het randmeer wordt de mogelijkheid tot wateronttrekking nog verbeterd.
Met het treffen van verdere voorzieningen (behandeling der
percelen) zou in ieder geval gev;acht Irunnen worden tot na de
drooglegging van de Oosterpolder als de nieuwe toestand volledig kan worden overzien.
In het gebied ten zuiden van Elburg kunnen twee gedeelten
worden onderscheiden.
In het gedeelte tussen de Bijsselse beek en de BulsingkHorsterbeek (bijlage 13) is de toestand z<5, dat in een droog
jaar slechts zeer plaatselijk een daling van de relatieve
waarde van 20 - 30 ^ zal voorkomen, terv/ijl in jaren als 1950
en 1951 overal van een stijging sprake zal zijn. Zeer waarschijnlijk zal ook hier de drooglegging van de Oosterpolder
geen achteruitgang van de cultuurtoestand betekenen. Wel zou
een verbeterde waterbeheersing - evenals elders - in het algemeen zeer wenselijk zijn, doch dit ligt buiten het bestek van
deze beschouwingon.
Voor het gedeelte bestaande uit de Goorpolder en het ten
westen daarvan gelegen terrein tot de genoemde Bulsingk-Horsterbeek zou de verbetering in vrij natte jaren niet overal geheel
opwegen togen de schade in een droog jaar.
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Hierbij dient echter bedacht te vvorden dat bij de becijferingen,
v/eL ke tot product!ewijzigingen - aangegeven in de bijlagen 7 en
8 - hebben geleid, bepaalde veiligheidsmarges in acht zijn genomen.
In de eereto plants is het mogelijk dat de dalingen van
het grondv/ater in v/erkeli jkheid kleiner zullen zi jn dan de
voorspelde, in het bijzonder in het gebied rondom en ten zuiden
van Elburg. Daarnaast v/erden de bodenikundige gegevens zodanig
geinteiTpreteerd dat de invloed van een grondwate2>.daling op
de opbrengst in geen geval zou vvorden onderschat,
Het is dus zeer vvel mogelijk dat de schade in een droog
jaar aanmerkelijk lager zal zijn dan bijlage 7 aangeeft. In
dat geval zouden de vverken voor een Icunstmatige watertoevoer,
v;eLke door de bijzondere terreinsgesteldheid een ingrijpende
wijziging in de verkaveling betekenen, overbodig zijn. Het
lijkt dus aangewezen met de uitvoering van voorzieningen te
wachten tot de nieuvve toestand zich heeft ingesteld. In aan~
merking nemende dat - zoals ook de ervaring bij de Noordoostpolder heeft geleerd - de definitieve dalingen van het phreatisch vlak zich eerst enige jaren na het ogenblik van droogvallai zullen instellen vvanneer de ontginning voldoende is gevorderd, meet het mogelijk geacht worden tijdig in te griopen,niits
de waarnemingen in diq) e en ondiepe grondwaterstandsbuizen tijdens en na het afmalen v/orden voortgezet en een plai voor eventuele uitvoering wordt gereed gemaakt.
De vraag kan nog rijzen op v/elke wijze vvateraanvoer naar
het vender landvvaarts gelegen gebied (ten zuiden van de Zuiderzeestraatv>/eg) kan worden bereikt in hot geval de schade-tegen
de verv/achting in~groter inocht zi
^ian geraamd. Hit hydrologische berekeningen blijkt dat infiltratie van een strook lai gs
de kust tevens een verhoging van het phreatisch vlak in het
meer landvvaarts gelegen niet-geinfiltreerde gebied betekent,
zodat in dat geval venders voorzieningen achtervvege kunnen
blijven.
In het gehele gebied van de I.Iheenpolder (bonoorden Elburg)
zal in natte jaren een product!everbetering van 6 - 20 ^ optreden. Daartegenover staat - althans voor een groot deel van de
polder - een achteiuitgang van 20 - 29
in een jaar van het
type 1949. Ten aanzien van de vraag in hoeverre het aanbeveling
verdient vddr het droogvallen van de Oosterpolder voorzieningen
te treffen gelden overeenkomstige overvvegingen als boven werden
genoemd voor het gebied onmiddelliok bezuiden Elburg. In tegenstelling tot het grootste deel van de Gooipolder zal in de
IViheenpolder in jaren zoals 1950 en 1951 zelfs een productie-.
verbetering tot 20 io optreden. Ook hier dient de conclusie dus
te luiden dat met het treffen van voorzieningen dient te wor¬
den gewacht totdat de nieuvAS polHer zal zijn afgemalen.
Wanneer men een ogenblik buiten beschouwing laat de vraag
of de wijzigingen in de productiviteit van dien aard zijn dat
voorzieningen moeten worden getroffen en de vraag of er aanleiding bestaat deze voorzieningen van Rijkswege uit te voeren,
kan men zich op het standpunt stellen dat - mochten voorzie¬
ningen nodig zijn - over een technisch uitvoerbaar plan tot
watervoorziening van het gehele gebied meet worden beschikt.
Men rekent dan a.h.w. met de ongunstigste toestand welke denlcbaar is. Aangezien hieronder nog zal moeten worden aangetoond
dat de gekozen oplossing voor de vorm van het randmeer ook economisch verantwoord is, is het aangewezen een d^rgelijk plan
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nader te beschouwen,
Bijlage 9 toont een eerste schetsontwerp voor een plan tot
wateraanvoer voor het gehele gebied tussen de Bijsselse beek
en de provinciale grens.
De meeste moeilijkheden biedt het terrain bezuiden Elburg.
Gezlen de ligging van het terrain zal het vjater uit het
randmeer tot + 2,0 m moeten worden opgemalen in een trancheleiding evenwijdig aan de kust. Uit deze leiding kan het water naar
de lagere stroken (tot + 0,7 m) worden afgelatenc'). De bestaande beken kunnen gehandhaafd blijven voor de waterafvoer.
De kostenvan dit plan voor het ca.1200 ha. grote gebied
voorzover bezuiden Elburg gelegen, kunnen geraamd worden op
/ 2000,-- par ha., waarvan / 1000,— per ha. voor de bemaling
(met inbegrip van de hoofdaanvoerleidingen en de gekapitaliseerde kosten voor stroom, bediening, rente en afschrijving) en
/ 1000,— per ha^ voor de infiltratie in de percelen. Voor een
deel van het gebied zal waarschijnlijk met waterhoudende sloten
kunnen worden volstaan.
In het bovenstaande is een richtlijn gegeven voor de voorzieningen in het VelUiWe-randgebied. Met nadruk dient er op te
Worden gewezen, dat dit een eerste suggestie betrof die moet
dienen als uitgangspunt voor nader onderzoek en overleg met belanghebbenden. Het is zeker mogelijk dat over een aanzienlijk
gebied de voorzieningen nog moeten^ewijzigd of achterwege kun¬
nen blijven.
^worden
De verhoging van het gemiddelde peil van het randmeer tot
een hoogste niveau van N.A.P. + 0,3
heeft nog bepaalde conse¬
quent ies, welke eveneens tot de categoric "blijvende schade"
moeten worden gerekend.
In de eerste plaats zal een strook langs de huidige kustlijn gedurende een gedeelte van het jaar onder water komen te
staan. Men dient hierbij een vergelijking te treffen met de
toestand v66r de afsluiting van de Zuiderzee toen het gemiddelcte
zeeniveau nagenoeg met N.A.P. ovsreenkwam. Tussen Elburg en
Harderwijk, waar de helling van het land nabij de kust vrij groot
is, gaat het om een smalle strook land van g^-ringe waarde, zodat
onteigening of schadevergoeding in geld in het vooruitzicht zou
kunnen worden gesteld. Nabij en ten noorden van Elburg ligt
enig buitendijks grasland. In hoeverre hier aanleiding bestaat
van Rijkswege een tegemoetkoming te verlens>n, dient nog nader te
worden onderzocht, waarbij, evenals trouwens voor de kuststrook
tussen Elburg en Harderwijk, voordelen zoals het wegvallen van
extreem hoge standen, minder kustafslag, beschikbaar komen van
zoetwater, enz., mede in aanmerking zullen moeten worden genomen.
In dG t'WGedG plaats dient de invloed van hot verhoogde meerpeil op de afwatering te worden nagegaan. Voorzover dit afwatering van het Eemmeer betreft, zal hieraan een afzonderli ike paragraaf (m 5) worden gewijd.
Voor het Hardermeer langs de Oosterpolder kan het volgende
worden opgemerkt.
De landbouwkundige studiea lieten zien, dat het voor de
cultuurtoestand van het randgebied van het oude land zeer gewenst moet worden geacht om in de winter en het vroege voorjaar
een ondergrondse wateromttrekking op de bestaande toestand te
superponeren,
') Op deze oplossingen zijn varianten mogelijk, welke nader zul¬
len moeten worden onderzocht.
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Dit kan worden berelkt door liet poll van hot randmeer in dit
seizoen laag te houden b<,v. op -0,3 S-0,4- m (IJsselraeerv) interpell). Natuurlijk is hier mede ook de bovengrondse afwatering
gcbaat; de toestand is dan aanzienlijk beter dan v66r de afsluiting van de Zuiderzee. Het zal blijken dat een rdgime met een
dergelijke grote pellsvariatie zonder bezvJaar kan worden ingesteld.
Doch ook aan de afwatering in de zomerperiode dient aandacht te viiorden besteed. Voor zover het randgcbied natuurlljk afTAiatert, gcscliiedt dit door beken met een vrlj groot verhang,
vvaarblj een vcrhoging in de zomerperiode van het buitenwater aan
de mond - behoudens zeer plaatselljk - geen bezwaar oplevert.
Voor de polders benoorden Elburg welke kunstmatig of natuurlijk of volgens een gemengd sjjisteem lozen, ligt de zaak anders.
Door de infiltratie in de zomer - waarbij het land a.h.w. met
TAfater verzadlgd wordt - is het noodzakelijk een oi/erwachte regcnhoeveelheid snel te kunnen vvegvjerkon en hierbij zal rekening moeten Worden gehouden met het hoge buitenpeil. Waarschijnlijk zullen enige voorzieningen moeten worden getroffen in de polders
Kamperveen (verhoging kaden Buiten-Reve)5 Oldebroek (vergroting
capaciteit gemaal wegens wagvallen natuurli;)ke lozing) en Oosterwolde (verbetering afvoertocht). In hoeverre deze voorzieningen
geheel of ten dele van Rijkswege dienen te worden bekostigd, zal
nog nader moeten worden onderzocht, waarbij eveneens een vergelijking met de toestand v66r de afsluiting zal worden gcmaakto
Opgemerkt kan nog worden, dat het landbouwkundig onderzoek
heeft ultgewezen, dat het eveneo:ns gewenst kan zijn in zomermaanden met grote neerslag het peil van het randmeer tot b.v.
N.A.P. te laten dalen, hetgeen tevens de afwatering bevordert.
Tenslotte dient het effect van de verlaglng van het
phreatlsch vlak op de toestand van de funderlngen van gebouwen
te worden nagegaan. In het randgebied van de Noordoostpolder nablj Kuinre zijn na de drooglegging van de Noordoostpolder verzakkingsverschijnselen geconstateerd, hetgeen tot soms vrij kostbare hcrstelwerken aan de voor het landbouwbedrijf gebruikte gebouwen heeft goleid.
In het randgebied van de Veluwe waar de gebouwen op de op
goringe diepte voorkomende plistocene vaste zandlaag zijn gefunderrd, is een dergelijke schade niet te vrezen.
De ervaring in het gebied bij Kuinre heeft echter geleerd dat het
ter voorkoming van ongerechtvaardigde aanspraken, ten zeerste
gewenst is te beschikken over een vastlegglng van de bestaando
toestand der gebouwen.
Nu de consequentles van de gekozen vorm van het Hardermeer
in grote lijnen kunnen worden overzien, is het mogelijk de vraag
te beantwoorden of deze oplossing ook economisch gemotiveerd is,
Hlcrbij zal dus een vergelijking moeten worden gemaakt tussen
het vrceger besproken traceea, waarbij in het geheel geen grondwaterstandsdaling in het oude land optreedt (oppervlakte
Hardermeer 84- km2 ) en het voorgestelde traoea c (oppervlakte
4-1 km2), waarbij dus een landwlnst van 4-300 ha.ontstaat.
De totale kosten van de voorzieningen worden in sterke mate
bepaald door de voorzieningen, welke bezuiden Elburg zullen nodlg blijke'n. Rekent men dat voor een deel van ca. 73 % van dit
gebied watertoevoer noodzakelijk zal blijken, van welk deal wear
50 % zal moeten worden voorzien van een drainage, dan zou ca,
/ 1.500.000,-- voor dit gebied uitgetrokken moeten worden.
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De voorzienlngcn bcnoorden Elburg vjorden gcraamd op eveneens

/ 1.500.000, — .

Aanvaarding van traooe c batokent dat een landvt/lnst van
4-300 ha. kan ^^orden verkregon ton koste van oen extra opoffe¬
ring van / 3.000.000,— of / 700,— per ha.
Voor dit bedrag kan grond wordon gevjonnen zonder extra
ko^ten aan dljkswerken (de totale dijkslongte vc-randert nlet)en
slechts geringe meerkosten aan bemaling en hoofdkanaien. Daar
deze kosten belangrijk meer zijn dan het hierboven gonoemde bodrag, moet het economlsch gemotiveerd worden geacht, oplossing
c te aanvaarden.

- 38 II7. De vorm van het Semmeer.
Nu is vastgesteld, welk tracee op hydrologische en
landbouwkundige gronden aan de dijk van het randmeer zal
worden gegeven voorzover dit de Oosterpolder begrenst,dient
met het oog op de bepaling van het toekomstig hydrografisch
en hydrologisch regime nog ingegaan te worden op de verdere vormgeving van het fiemmeer langs de Gelderse Vallei en
het Gooi.
men zo uitgebreid onderzoek als voor het grensgebied
van de Veluwe en Ijsselmeer tussen Harderwljk en Kampen is
beschreven, heeft elders nog niet plaats gehad en het is dan
ook niet mogelijk het tracee van het mernmeer langs de Zuiderpolder reeds thans volkomen vast te stellen. Toch is omtrent het overige grensgebied wel zoveel bekend en heeft het
onderzoek van een gebied met een zo typerend karakter als
dat van de Noord-Veluwe wel zoveel geleerd, dat enkele algemene richtlijnen kunnen worden dpgesteld, welke bij het
verdere onderzoek kunnen dienen. Daarbij zal er dan rekening
mee moeten worden gehouden, dat nader onderzoek nog wijzigingen in het thans als voorlopig voorgestelde tracee met zich
mede zal brengen.
Overgaande tot het gebied ten westen van Harderwijk
tussen deze plaats en de enigszins vooruitspringende hoek
bij Horst, kan worden opgemerkt, dat de situatie hier in
beginsel gelijk is aan die onmiddellijk ten oosten\an
Harderwijk. Langs de kust ligt een betrekkelijk smal gebied
van grasland en bouwland, terwijl de geo-technische bouw
van de ondergrond van het Ijsselmeer langs de kust (kD- en
c-waarden, dikten afsluitende lagen) eveneens aan weerszijden van de stad Harderwijk dezelfde is.
Men komt er dan ook toe ook hier een randmeer van ca,
2600 m breedte te projecteren, met een peil, dat tot hoogstans
N.A.p. + 0,3 kan worden opgezet. Zonder deze inrichting zou
wegens het ontbreken van een opkwellingsgebied in het oude
land hier een belangrijke daling van hot phreatisch vlak optreden, welke zich onverzwakt onder nagenoeg het gehele
achterliggende gebied van de Veluwe zou voortplanten. Bovendien zijn er nog andere motieven welke later (par,III 3 en
hoofdstuk IV) ter sprake zullen komen, die een voortzetting
van het brede pand van het Hardermeer over een kleine lengte
wenselijk maken.
Voorbij het hier boven genoemde punt Horst, waar de
kustlijn vrij plotseling in zuid-zuidwestelijke richting ombuigt, ligt de situatie, naar het schijnt, anders.
Voorzover uit de thans beschikbare geologische en hydro¬
logische gegevens kan worden opgemaakt, komen hier in de onder¬
grond op enkele tientallen meters diepte goed ontwikkelde af¬
sluitende lagen voor, welke een waterscheiding vormen tussen
de boyenste lagen en het diepere plistocene zandpakket. Zulks
blijkt uit boorgegevens, uit het ontbreken van sporen van opwaartse kwel in de bovenstelagen van de IJsselmeerbodem in
een uitgestrekt gebied tussen Horst en Nijkerk en ook uit
stijghoogtewaarnemingen.

- 39 Zo wordt in het geMed van Nijkerk in filters op 70 tot 90 ra
diepte - dus onder°^enoemde afsluitende lagen - een overdruk
van 2 & 3 m boven het peil van het IJsselmeer en het niveau
van het phreatisch vlak in het kustgebied gevonden, terwijl
in filters op ca. 20 m diepte slechts een geringe of geen
overdruk wordt gevonden. hen dergelijk groot verschil is alleen mogelijk bij een aanzienlijke weerstand der afsluitende
lagen. Op grond van de beschikbare gegevens zou kunnen worden
geconcludeerd, dat in het gebied van Nijkerk de weerstand van
de afsluitende lagen van de orde van grootte van 100.000 etmalen of meer moet zijn.
De dicpere afsluitende lagen bestaan uit een combinatie
van kleilagen van fluvioglaciale oorsprong (II 3) naar boven
overgaande in hemien (11 8').
Onder deze omstandigheden is, ook al wordt een randmeer
van enige breedte achterwege gelaten, slechts een geringe
beinvloeding van het bovenwater te verwachten, terwijl het
uitsparen van een wateroppervlakte geen hydrologisch effect
heeft.
Om deze redenen en teneinde zoveel mogelijk grond in te
polderen is dan ook van Horst tot voorbij Hijkerk een randkanaal geprojecteerd, dat verder in hoofdzaak gedimensioneerd
kan worden naar de elsen van afwatering en scheepvaart.
Tot hoever in westelijke richting deze diepere afslui¬
tende lagen zich uitstrekken is nog nlet bekend. Er zijn aanwijzingen, dat in ieder geval de Eem-kleilagen doorlopen tot
voorbij de £iem, doch over de weerstand dezer lagen in deze
omgeving kan geen ultspraak worden gedaan, Het is mogelijk,
dat voorbij de provinclale grens tussen Utrecht en Gelderland
(welke het IJsselmeer bereikt in het meest zuldelijk gelegen
punt), de drooglegglng van de Zulderpolder zonder de aanwezlgheld van een randmeer tot dalingen van het phreatisch vlak in
de kuststrook zou lelden. Het is te verwachten dat deze vrlj
klein zullen zljn, wegens de afsluitende bovenste lagen in de
polder, welke hier beter ontwikkeld zijn dan elders.
In hoeverre deze dalingen tot een vermindering van de
productlviteit zullen leiden,kan - wegens het ontbreken van
een bodemkundige en landbouwkundlge verkenning - nog nlet wor¬
den vastgesteld, Doch het laat zich aanzien, dat zo er al
schade door grondwaterdaling zou drelgen, de watervoorzlenlng
op eenvoudlge wijze door inflltratle in orde gebracht kan
worden.
Met een peil op het Eemmeer van + 0,3 m kan in de pol¬
ders van de randstrook water worden ingelaten, dat vervolgens
met de uit het randgebied van de Koordoostpolder bekenttemiddelen in het land kan worden gedistrlbueerd, Het is zeer waarschijnlljk, dat het evenals voor het gebied ten noorden van
Elburg economischer is de uitvoerlng van voorzieningen in het
oude land te aanvaarden, dan te trachten door het opgeven van
grond in de polder de hydrologische gesteldheid van het oude
land intact te laten,
Uit het voorgaande moge gebleken zijn, dat voorzover
thans kan worden overzlen,het aanbeveling verdient het rand¬
meer langs de Oosterpolder bij het tot stand komen van de ulteindelijke situatie door te trekken in de vorm van een betrekkelijk smal randkanaal tot de z.g.Gooise Meentgronden onder
Blaricum.

In hoeverre deze vorm van het Lemmeer ook met andere belangen
- In de eerste plants afwaterlngsbelangen - in overeenstemming is, dient nog nader te worden onderzocht (par.Ill 5)*
Over de situatle bangs de noordelijke rand van het Gooi
is nog het minste bekend. Voor de hier te behandelen onderwerpen doet dit ook niet terzake, indien de waterscheiding
tussen het Eemmeer en het IJmeer ten oosten van Huizen ter
plaatse van de vooruitspringende punt van
Gooise Meentgronden zou worden gelegd, Uit een ander onderzoek is n.l.
komen vast te staan, dat tussen de zuidelijke polders in het
Ijsselmeer en Amsterdam een boezemmeer - het genoemde IJmeer
- moet worden geprojecteerd, waarop een peil van ca, - 0,4 m
meet worden onderhouden, Daar het Eemmeer echter onder bepaalde omstandigheden tot + 0,3 m moot worden opgezet, is een
waterscheiding tussen beide randmeren noodzakelijk.
Hier is dus aangenomen, dat deze scheiding ten oosten
van Huizen wordt gelegd. Voor de beschouwingen over het hydrografisch en hydrologisch rdglme van het Eemmeer kan deze veronderstelling zonder bezwaar worden Ingevoerd. Een beslissing
omtrent de juiste plaats behoeft eerst in een veel later
stadium der werken te worden genomen.
Het zal duidelijk zijn, dat het randmeer ook aan iHQt ooord
lijkeuiteinde ter hoogte van Kampen van het Ijsselmeer moet
kunnen worden afgesloten. Dit punt zal verder met de naam
Roggebot worden aangeduid, Zoals reeds in par, I 2 werd opgemerkt, is een afsluiting hier reeds nodig ter kering van hoge
buitenwaterstanden (N.Vif.-storm) op het IJsselmeer. Een water¬
scheiding is bovendien noodzakelijk met het oog op het verschillende regime van IJsselmeer en randmeer.
Deze overwegingen leiden er eveneens toe de eis te stellen, dat ook het Hardermeer nabij Harderwijk van het IJssel¬
meer zal kunnen worden afgescheiden. Deze scheiding zal na
het tot stand komen van de bedijking van de Westerpolder kun¬
nen worden verwijderd.
Met het regime van het Eemmeer hangt de bemallng van de
beide zuidoostelijke polders nauw samen. In de nota over de
bemaling van de Oosterpolder is dlenaangaande een concreet
voorstel gedaan.
De hoge afdellng van de Oosterpolder zal (220 km2)worden
bediend door een drietal pompen van ruim 500 m3/min elk,waarvan 1 pomp zal worden opgesteld aan het IJsselmeer bij de
Ketelmond en 2 pompen aan het randmeer even ten oosten van
Harderwijk. Dit betekent, dat het Hardermeer een deel van het
waterbezwaar van de hoge afdellng van de Oosterpolder zal
ontvangen.
Na het gereedkomen van de Zuiderpolder zal het gemaal
nabij Harderwijk met 2 pompen worden ultgebreid.
Met deze inrichting van de bemaling is voor de nleuwe
polders de gunstigste oplossing verkregen en werd op grond
daarvan gemotiveerd; zij is evenwel eerst zo gekozen, toen gebleken was, dat ook voor het Eemmeer een aanvaardbare toestand
zou worden verkregen en dit zal dus hier nog nader moeten wor¬
den aangetoond (par.HI 2 en 3).

\

-

Hoofdstuk

41

-

m.

HET HYDHOGrtixFISGH EN HYDROLOGISGH REGIME

IlET RiiNDMi,ER.

Ill 1 De hvdrologlsche gesteldheid van het randeebled van de
zuldeli.ike polders lanes het Eemmeer.
Voor de verdere beschouwlngen vvelke In hoofdzaak betrekking hebben op het hydrografisch en hydrologlsch regime van
het toekomstige Eemmeer, Is het dienstig zich in de eerste
plaats rekenschap te geven van de toestand in het gebied van
Ooster- en Zuiderpolder bangs de Eemmeerdljk, waar opkwelling
van water ult het Eemmeer zal optreden, Uiteraard is de desbetreffende studie een der uitgangspunten geweest bij de berekeningen van de dalingslijnen in § n 2. Voor verschillende
mogelijke tracees moest daarbij worden nagegaan welke verlaging in het diepe grondwater onder het oude land zou op¬
treden als gevolg van de afmaling van de polder en de toestand
in de polder blijkt ult de betreffende berekenlngen.
Een der gegevens hierbij bestaat uit de c-waarden der afsluitende bovenste lagen. Deze konden uit het geo-hydrologisch
onderzoek van het IJsselmeer langs de Veluwe-kust worden b^aald,
Zij hebben echter betrekking op de weerstand in de huidige
toestand waarblj deze lagen nog onder water llggen. Door de
drooglegging van de polder en de inrichtlng van hoofd- en
detailontwatering zullen deze weerstanden echter sterk afnemen.
De oorzaak hiervan ligt in de geringe dlkte dezer lagen (plaatselijk minder dan 1 meter voor de inklinking) waardoor ontwateringssleuven een perforatie te weeg brengen.
Door de afmaling wordt de watersplegel verlaagd tot beneden het maalveld. Daardoor vervalt bovendien dat deel van de
weerstand der bovenlagen dat zetelt tussen de oppervlakte en
het phreatlsch vlak zoals dit door de ontwaterlng zal worden
gehandhaafd. Het gevolg van de lage weerstanden welke na het
droogleggen en het in cultuur brengen van de polder nog aanwezig zullen zijn, is het optreden van een sterke kwel uit het
Eemmeer.
Als ontwaterlngssleuven dienen in dit verband te worden
genoemd: de kanalen, de tochten, de dralnsleuven en de open
greppels. Daar deze sleuven een verschillende dlepte hebben,
hangt het van de dlkte der bovenste lagen af In welke mate
perforatie zal optreden. Ook meet gelet worden op de klink,
welke in hoofdzaak optreedt in de lagen tussen het maalveld
en het phreatisch vlak.
Dat de weerstand tegen opkwelling door perforatie van de
bovenste lagen aanzlenlljk vermlndert, is trouwens uit de
praktijk bekend, zoals in de inleidlng reeds werd opgemerkt,
Afslultende lagen op grotere diepten kunnen echter door
graafwerktuigen niet worden bereikt, zodat de weerstand dezer
lagen intact zal blijven. In het gebied van Elburg treden als
zodanlg op kleilagen van het Eemien op een dlepte van ca I5m,
De weerstand dezer lagen is vrij groot (700 & 800 etm.) en
waar deze voorkomen, zal de kwel dus aanzienlijk lager zijn
dan elders.
Uit de berekenlngen blijkt dat de diepe kwel uit het
Hardermeer naar de Oosterpolder zal bedragen 320.OOC^ blj een
peil van het randmeer van NaP + 0,3

Hierbij dlent nog
gevoegd te worden voor de kwel
door de plaatselijk aan de oppervlakte voorkomende zandlagen
waarop het dijksllchaam zal komen te rusten.
Voor het Hardermeer betekent deze kwel een belangrijk
waterverlies, dat in afdeling I (de hoge afdeling langs de
Veluwe) terecht komt. Deze afdeling ontvangt voorts nog het
kwelwater onder en door de dijk welke in het noorden de af¬
deling van het Ijsselmeer Scheldt en het kwelwater van dat
gedeelte van de dijk over de Knar dat langs deze afdeling
loopt.
Voor een uitvoerlger beschouwlng moge verwezen worden
naar de nota "De kwel in de Oosterpolder".
Hleruit blijkt dat de kwel naar de Oosterpolder zal varieren tussen 16-^ m3 per strekkende dijk en per etmaal voor
het gedeelte van Harderwljk tot de Hlerdense beek en
voor het noordelljkste gedeelte.
In bijlage X is een schets gegeven van de kwel (ultgedrukt in^^- ) welke in afdeling I van de Oosterpolder zal
optreden.
Blj een tweetal gebieden, bestaande uit betrekkelijk hooggelegen zandplaten zal de kwel eerst op enige afstand uit de
dijk optreden; de platen zelf blljven boven de stijghoogten
van het dlepe grondwater liggen. In bijlage X zijn deze gebleden als "infiltratlegebleden" aangeduid.
Na drooglegging van de Zuiderpolder verdwijnt de kwel
onder de dijk over de Knar, doch het Eemmeer verllest nu het
water dat in de hoge afdeling van de Zuiderpolder opkwelt.
Op grond van de overwegingen welke in de vorige paragraaf
zijn uiteengezet, moet aangenomen worden dat dit verlles kleln
zal zijn vergeleken met het kwelverlies naar de Oosterpolder,
behalve uiteraard voor het brede pand onmiddellijk ten westen
van Harderwljk,
Voor het gehele kwelverlies uit het Eemmeer is berekend
430,000^^5 met Inbegrip van de kwel door het dijkslichaam.
Van veel belang voor de kwaliteit van het water in het
randmeer zijn de zoutgehalten van het grondwater in het 250 m.
dlkke watervoerende pakket, onder het Eemmeer en de aangrenzende strook van de nieuwe polders,
Deze zoutgehalten zijn slechts in een tweetal punten volledig bekend n.l. te Harderwljk in de kustlijn en in een punt
in het IJsselmeer^ca. 8 km. tennoorden van Harderwljk gelegen,
Voorts zijn elders in de kustlijn 4 boringen tot ca, 80 m.
diepte ultgevoerd en uit een boring op de kop van de westelijke havendam te Elburg zijn de zoutgehalten tot een diepte
van 130 m. bekend. Tenslotte was reeds vroeger een 230 m.
boring met filterstelling verricht in het centrum van de zuidelijke kom op ca 20 km. afstand uit de Veluwe-kust. De zout¬
gehalten in deze boringen lopen sterk uiteen en het is wel
zeker dat onder het IJsselmeer langs de Veluwe het diepe grond¬
water van plaats tot plaats in samenstelling zal varleren.
In bijlage 11 is aangegeven welke chloorgehalten (gerekend als
gemiddelden over de gehele hoogte van het watervoerende pakket)
aanwezlg zijn. Er dient op te worden gewezen, dat deze kaart
een hypothetisch karakter heeft.
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De gcgevens zijn n,l, vcrkregen ult waarnomingGn in ondiepe boringen in de veronderstelling dat voor het gebied
bangs de Veluwe de verdeling van het chloorgehalte over de
diepte practisch homogeen is, waarvoor wel enige motieven
zijn aan te voeren, Ket is echter mogelijk dat deze kaart
na een uitgebreider ondcrzoek geheel zal moeten worden gewijzigd. Dit onderzoek zou kunnen bestaan uit de uitvoering
van nog enige diepe boringen - wat zeer kostbaar is - of
uit het verrichten van geo-electrische metingen, waardoor
op veel goedkoper wijze een inzicht kan worden verkregen,
dat met een enkele diepe boring zou kunnen worden aangevuld.
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U-L 2, De waterbalans van het ilemmeer.
In de voorafgaande paragrafen is uiteengezet dat langs de
Veluwe, de Gelderse Vallei en het Gooi een randmeer van v/isselende breedte zal moeten vrorden geprojecteerd dat in de zomermaanden tot een hoogste gemiddeld peil van N.A.P. + 0,^ m wordt
opgezet en in de wintermaanden tot een peil van -053a“054m
v;/ordt afgespuid.
Voor het Hardermeer kon het tracee van de meerdijk v/orden
vastgesteld, voor het tracee van het overige gedeelte van het
randmeer konden enige hoofdlijnen worden aangegeven.
De oppervlakten van het Harder- en het Hemmeer bedragen
reap. 41 en 72 km2.
Drie vragen rijzen nu vervolgens;
a) Op vi/elke wijze kan het randmeer worden opgezet tot het peil
van + 0,3
dat immers zoveel hoger is dan het gemiddelde
IJsselmeerpeilj en op welke wijze kan dit hoge peil tijdens
een zomerperiode worden gehandhaafd?
b) Is de afwatering van het gebied van Veluwe en Gelderse Vallei
op dit randmeer in voldoende mate mogelijk tijdens perioden
van groot waterbezwaar?
c) Wat zal de kwaliteit zijn van het water in het randmeer?
(waarvoor het chloorgehalte als maatstaf zal worden genomen).
Voor de beantwoording van deze vragen is het nodig te beschikken over gegevens betreffende toevoer en afvoer, Deze twee
zijden van de waterbalans kunnen in de volgende posten worden
onderverdeelds
T,Toevoer.
Tr. Regen op randmeer.
Tb, Toevoer door beken van het kwel- en regenwater uit de kuststrook (eventueel door de rivier de Eera).
Tg. Toevoer van de gemalen van de zuidelijke polders, indien
deze op het randmeer uitslaan.
To. Ondergrondse toevoer uit de Veluwe,
A. Af VO er.
Av. Verlies door verdamping,
Ak. Verlies door kwel uit het randmeer naar de nieuwe polders.
Al. Lozing van het randmeer.
Indien voor perioden met uiteenlopende meteorologische om~
standigheden deze rekeningen kunnen worden opgesteld is het mo¬
gelijk de vragen te beantwoorden. Voor de opstelling van de zout
balans vormt de waterbalans het uitgangspunt,
Het spreekt vanzelf dat een bepaalde waterstaatkundige inrichting van het Hardermeer slechts kan worden geaccepteerd in¬
dien. blijkt, dat ook na het doortrekken van het randmeer een aan
vaardbare toestand ontstaat, eventueel na uitbreiding van werken, b.v. van de lozingsgelegenheid. Hoewel in eerste instantie
de inrichting van het Hardermeer hier aan de orde is, zal het
dus onvermijdelijk zijn de definitieve situatie in de beschouwingen te betrekken.
Verdere uitwerking van de bovengeschetste gedachtengang
doet zien dat voor de inrichting van het randmeer in sterke mate
bepalend is de toestand in droge perioden wanneer de aanvoer gering is en ondanks de verliezen toch het gewenste hoge peil
raoet worden ingesteld en gehandhaafd.
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Dit blijkt ult een beschouwing van de posten To, Ak en Av
welke in droge perioden de waterbalans beheersen.
De pndergrondse toevoer naar het Hardermeer bedraagi:
3,3 ^ 10^—S3_ overeenkomende met een waterschijf van bijna
maand

0,3 2S-.

Door de kwel uit het Hardermeer naar de Oosterpolder
etm.
gaat evenwel 10 x 10^_verloren, overeenkomende met 0,8 cm.
maand
etm.
Hierbij dient nog het verlies door verdamping te v/orden gevoegd
dat in droge tijden tot 0,5 £.SL_ kan oplopen. De toevoer door
etm.
de regen (Tr.) en de beken (Tb,) is
dan van de orde van slechts
2 resp. 1 X 10D___ffi3__ zodat de balans met een tekort sluit dat
maand
kunstmatig aangevuld moet wordenj
Waterbalans Hardermeer in een droge maand. Hoeveelheden in

Tp
Tb

2
1

Tg

p .m.

T?
Tekort

SaZ

■w-v

5

Ak

10

10^m3.

15

15
Het zal duidelijk zijn dat wegens het hoge peil van het
randmeer de aanvulling van dit tekort door bemaling zal moeten
geschieden. Drie vi/egen staan nu open;
1) er wordt bij de afsluiting in het noorden (Roggebot) een gemaal gebouwd dat water uit het Ijsselmeer in het randmeer omhoog
maalt\
2) er wordt een gemaal van de Oosterpolder aan het randmeer geplaatst dat het tekort in droge tijden met water uit de hoge afdeling van de nieuwe polder aanvult^
3) er wordt een gemaal gebouwd bij het punt Roggebot zodanig dat
dit het randmeer zal kunnen voorzien met water uit het Ijssel¬
meer en bovendien water uit de polder op het Ijsselmeer en eventueel 00k op het randmeer zal kunnen uitslaan.
Wat de kosten betreft blijkt tussen de mogelijkheden 1) en
2) practisch geen verschil te bestaan. ?/eliswaar is de opvoerhoogte bij oplossing 1) veel kleiner dan bij 2) en eist deze
laatste oplossing nog een bijzondere voorziening, waarop hieronder nader wordt teruggekomen, maar daar staan tegenover de stichtingskosten van een extra gemaal, een kleiner rendement en ex¬
tra bedieningskosten. Indien oplossing 2) geen overwegende bezwaren meebrengt voor de kwaliteit van het water in het randmeer,
verdient deze oplossing wegens de grotere eenvoud ongetwijfeld
de voorkeur, Het gemaal van de Oosterpolder kan dan geplaatst
worden waar dit voor de inrichting van de hoge afdeling van de¬
ze polder (en van de Zuiderpolder) het beste uitkomt. Dit betekent dat het gemaal op de dijk van het Hardermeer nabij Harderwijk dient te worden geplaatst,
Ook een combinatie van de oplossingen 1) en 2) komt dan
niet in aanmerking terwijl oplossing 3) - waarvan een ongunstige ligging van het poldergemaal t.o.v. het gemaal aan de ketelmond het gevolg zou zijn - eveneens moet worden verworpen. Een
gemaal bij Roggebot zou slechts het voordeel hebben dat het ook
voor de ontwatering zou kunnen worden ingericht. Er is bovendien
nog een ander motief aan te voeren voor het achterwege laten
van een bemalingsinrichting welke speciaal voor het randmeer

- 4-6 zou dienen. Dit motief is gelegen in de mogelijkheid dat het gemiddelde zomerpeil van het IJsselmeer na het gereedkomen van ai¬
de inpolderingen in de kom van het Ijsselmeer zal worden* verhoogd. Een verhoging tot N.A.P. is vifaarschijnlijk^ indien echter
verbeteringen van de cultuurtechnische toestand van het Nederlandse landbouwareaal behoefte aan grote hoeveelheden water voor
infiltratie zulh^doen ontstaan, zal een verhoging tot een pell
van enige decimeters boven N.A.P. onvermijdelijk zijn. Het is
aangewezen het boezemgebied dat aldus als waterreservoir gaat
fungeren te beperken tot het gebied benoorden de afsluiting
Enkhuiz en-KeteImo nd.
In dat geval zou een gemaal tussen het Ijsselmeer en het
randmeer langs de Veluwe overbodig v/orden.
De voorkeur moet dus vi/orden gegeven aan deoplosaing waarbij het op peil houden van het randmeer wordt vervuld door een
nabij Harderwijk te plaatsen poldergemaal,
De waterbalans van het randmeer dient dus te worden beschouwd in verband met de waterbalans van de hoge afdeling van
de nieuwe polder. Het gemaal te Harderwijk voert dan het water
dat het randmeer door kwel naar de nieuwe polder verliest, weer
terug, Een gedeelte van het kwelwater zal echter verdampen en
daar ook het randmeer zelf veel door verdamping verliest, zal
het niet mogelijk zijn het tekort uitsluitend met water uit de
hoge afdeling aan te vullen, zodat water uit het IJsselmeer zal
moeten worden toegevoerd. Dit kan op de eenvoudigste vdjze geschieden door naast het gemaal aan de netelmond een inlaatduiker te bouwen, Het ligt voor de hand deze een capaciteit te geven overeenkomende met die van het gemaal te Harderwijk n.l.
ca. 20 m3
sec.
Ten aanzien van de Vi?ijze waarop het gemaal Harderwijk in
verband met het op peil houden van het randmeer gebruikt zal
worden bestaan twee mogelijkhedens
a. Normaal gebruik van het gemaal.
Hieronder wordt verstaan een zodanig gebruik dat van het totale waterbezwaar van de hoge afdeling een fractie door het
gemaal Harderwijk wordt uitgeslagen welke gelijk is aan de
verhouding tussen de capaciteit van dit gomaal on de totale
capaciteit welke in de hoge afdeling geinstalleerd is,
Zolang alleen de Oosterpolder is voltooid betreft dit dus
2/3 van het totale vi/aterbezwaar van de hoge afdeling en na
het gereedkomen van de Zuiderpolder
van het waterbezwaar
van de hoge afdelingen van beide polders samen.
Voorts wordt het gemaal (met voorzover nodig de inlaatmogelijkheid aan de Ketelmond) gebruikt voor het op peil brengen en houden van het randmeer.
b. Mlnimaal gebruik van het gemaal Harderwi.ik.
Hieronder v;ordt begrepen een beheer dat er op'gericht is dit
gemaal uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het randmeer
en dat voorts slechts invalt voor de polderbemaling in die
vrij uitzonderlijke gevallen v/aarin de capaciteit der pompen
aan de Ketelmond te kort schiet om een groot waterbezwaar te
lozen. De mogelijkheid hiertoe wordt geopend door het feit
dat de totale capaciteit der gemalen berekend is op dagen
met zware regenval; slechts een klein gedeelte van de totale
neerslag bestaat echter uit hoge dagcijfers, Zo kan men voor
de gemalen van de Zuiderzeepolders rekenen dat 60% van het wa¬
terbezwaar met minder dan de he1ft en 80% met minder dan tweederden van de totale capaciteit wordt verwijderd.
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Het zal blijken dat een minimaal gebruik van het gemaal met
het oog op de kv/aliteit van het water in het randmeer aanbeveling
verdient.
De grootste hoeveelheid moet naar het randmeer worden gevoerd in de periode van het opzetten van het peil. Gerekend is
dat - onafhankelijk van het Ijsselmeer - het peil van het rand¬
meer wordt verhoogd in Maart van - 0,4 tot - 0,2 en in April van
- 0,2 tot + 0,3. In dat geval zullen de volgende hoeveelheden
aan het Ijsselmeer nabij de Ketelmond moeten worden ontleend.
(in 10° _m3_).
maand

Eardermeer
Normaal
jaar
Januari
Februari
Maart
April
Mei
juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

4, 6

Jaar

1947

Eemmeer
Normaal
jaar

Jaar

1947

11,1

5,5
5.8

4.2

4,2

8.3

8.8

11,0

Bij een minimaal resp. normaal gebruik van het gemaal te
Harderwijk zullen de volgende hoeveelheden Tg door het gemaal op
het Hardermeer gebracht worden. (hoeveelheden in 106 m^
),
maand

Minimaal gebruik
Normaal
jaar
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
October
November
December

0,7

Jaar

1947

Normaal gebruik
Normaal
jaar

Jaar
1947

3,6
3,6

15,0

10,4

14.2

6,6

7,2

12,5

10,2
17,1

21,3

25,3

21.3
7,6

25.3

6,0

8,5
8.4

6,0

8,5

7,0

8,9

10,0

5.8
3.9
0
0
0,2
1,8

0
0

3.5
3,1

9,3
14,0

15.5
16.5

8,9
5.3
10,3
14.6
15.6
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In aanmerking nemende dat het gemaal te Harderwijk (met 2
pompen) een capaciteit heeft (bij 24 uur bedrijf) van 43 x
10°
kan geconcludeerd v^orden dat bij de voorgestelde opmaand
lossing de waterhuishouding van het Hardermeer verzekerd is. Op
het Eemmeer - waar aanvoer door de Eem bestaat en de verliezen
door kwel en verdamping relatief kleiner zijn - is de toestand
nog gunstiger.
Rekent men voor het opmalen van het bij de Ketelmond ingelaten water een bedrag van f.l,- per 1000 m3 dan betekent de
verzekering van de waterhuishouding van het Hardermeer een gekapitaliseerde extra last t.o.v. het normals bemalingsstelsel
van een polder van globaal f.250.000,- welk bedrag dus nog bij
de kosten van de voorzieningen genoemd in paragraaf II 6 moet
worden gevoegd.
In hoeverre de gekozen oplossing aanvaardbaar is met het
oog op de waterkwaliteit van het meer zal, zoals opgemerkt, nog
nader moeten worden onderzocht.
De waterbalans van het randmeer in perioden met groot waterbezwaar moge hier buiten beschouwing blijven; voorzover deze
van belang is voor de afwatering van de Veluwe en Gelderse VaUei
zal hierop in paragraaf III 5 worden teruggekomen.

***

III« 3» DQ zoutbalane van het Eemnieer,
Na de opstelling van de waterbalans kan de opstelllng van
de zoutbalane volgen wanneer van alle beetanddelen der diverse
posten de zoutgehalten bekend zijn,
Evenals de waterbalans dient ook de zoutbalane zowel voor
de hoge afdeling van de nleuwe polder ale voor het randmeer te
worden opgesteld,
Een zeer belangrljke factor wordt gevormd door het gemiddeldg/chloorgehalte van het In de hoge afdeling opkr^ellende water.
Op grond van de beschlkbare gegevens welke in paragraaf III 1
besproken werden, Is hiervoor berekend
mgCl . Dit betekent
liter
dat de toevoer van het gemaal te Harderxirijk de enlge voedlng
van het meer met een aanzlenlijke hoeveelheld chloor vormt.
Het is dan ook begrijpelljk dat de wljze waarop dit ge¬
maal wordt gebrulkt mede bepalend is voor de chloorgehalten
welke in het randmeer zullen optreden. Te dien aanzlen werd onderachelden een normaal en een mlnlmaal gebrulk van het gemaal.
Met het oog op de kwalit^it van het water in het randmeer verdlent het ulteraard aanbeveling het gebruik van het
gemaal te Harderwijk zoveel mogelijk te beperken,
Een moellljkheld telj de berekening levert de onzekerheid in de' waarde van de berglng van Ooster- ef Zuiderpolder op,
Het la n,l, zo, dat het kwelwater ult het Eemmeer dat in de
polder opatljgt, een bepaalde hoeveelheld zout bevat dat in droge
perloden ten dele naar de aloten en toohten wordt afgevoerd en
ten dele in de grond wordt geborgen; in perloden met groot waterbezwaar wordt dit dan weer weggevoerd. Bij bestudering van
de gegevens van de Wieringerraeer en de Noordoostpolder blijkt
dat het chloorgehalte van het uitslagwater het gehele Jaar door
ongeveer constant is, ondanks de variatle in de nuttlge neerslag
welke voor meer of mlndere verdunning zorgt.
In eerste Instantie is derhalve bij de berekenlngen verondersteld flat de berglngsverandering in de polder zodanig verloopt dat het chloorgehalte van het uitslagwater constant blljft;
daarnaast la evenwel nagegaan wat er gebeurt Indlen wordt verondersteld dat in de nieuwe polder geen zout x^rordt geborgen,
Bij deze veronderstelling blijkt dat het chloorgehalte van het
x^ater in het randmeer een sterke seizoenschommeling vertoont;
in het eerste geval wordt deze schommeling door de optredende
berglng gedempt. De xferkelijke XAraarden zullen waarsohljnlljk
het dlchtst'e bij die voortvloelende ult de eerste veronderstel¬
ling llggen^
De berekenlngen zijn voo'rts uitgevoerd zowel voor het
Hardermeer ala voor het Earameer, Voor beide eituatles zijn nage¬
gaan I
A, het gemiddelde chloorgehalte en de variatie van maand tot
maand in een jaar met gemiddelde meteorologische omatandigheden;
B, het gemiddelde gehalte en de variatie van maand tot maand
Indlen het "normale jaar" zou xforden gevolgd door een zeer droog
jaar van het type 194-7,

- 50 De resultaten blijken uit onderataande tabellen:

Chloorgehalten Hardermeer

mg Cl
1 iter

Gemlddelde over een normaal Jaar
Hoogste waarde In een normaal Jaar
Laagste
"
"
"
"
"
Maximum waarde in 19^7

Chloorgehalte Eemmeer

Normaal
gebruik
gemaal
Harderwijk.

Minimaal gebruik gemaal
Harderwijk.

120

70
125

1^5
245

20
230

70

50

90

SO

60
ISO

20
170

100

/

mg Cl
liter

G-eraiddelde over een normaal Jaar
Hoogete waarde in een normaal Jaar
Laagste
”
"
”
"
"
Maximum waarde In 1947

Hieruit blljkt duidelijk het belang verbonden aan een beperklng van het gebrulk van het gemaal te Harderwijk.
De hler vermelde chloorgehalten zullen alleen optreden in
de eerste Jaren na de drooglegging van de nieuwe polder. Door
de in gang gezette kwelbeweglng zal Immers het diepe grondwater
onder de polder langs de dljk van het randmeer geleidelijk door
het oppervlaktewa'ter uit het meer, dat in de bodem weg zijgt,
worden verdrongen. Over het algemeen zal een soort ontzilting
van de diepere ondergrond optreden; plaatselljk zal het aanwezige grondwater door water met let.g hoger zoutgehalte worden
vervangen,
Doordat het gemiddelde gehalte van het in de hoge afdellng opkwellende water zal gaan afnemen, zal 00k het zoutgehalte
van het uitslagwater van het gemaal Harderwijk en due het zout¬
gehalte van het oppervlaktewater in het randmeer gaan verminderen
Tenslotte zal al het nu aanwezige diepe grondxmter zljn
verdwenen; er zal zich dan een soort evenwichtstoestand instellen, waarbij in de zoutbalane alleen de hoeveelheid zout welke
door de inlaatdulker bij de Ketelmond in het syateem randmeer
- hogB afdeling wordt gebracht als post van enige betekenis
voorkomt. De zoutgehalten zullen dan steeds lager blljven dan
overeenkomt met 100 mg Cl
liter,
Deze toestand zal.eerst na vele tlentallen Jaren bereikt
xforden.
Er dient op gewezen te worden, dat de bovengegeven chloor¬
gehalten voor de aanvankellJke toestand ale voorlopige cljfers
moeten worden besohouwd, daar deze berusten op de gegevens van
bljlage 11,
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Het Is mogelljk dat deze cijfers na het In ultzicht gestelde
uitgebrelder onderzoek naar de chloorgehalten van het diepe
grondwater nog gewijzlgd zullen moeten worden.
Thans dient nog te worden Ingegaan op de vraag welke In
de vorige paragraaf onbeantwoord moest worden gelaten, n.l,
of de Inrlchting waarbij het randmeer door het gemaal te Harderwijk op het verlangde pell wordt gehouden met het oog op de
kwaliteit van het water In het randmeer aanvaardbaar is of dat
de voorkeur moet worden gegeven aan een directs aanvoer van
IJsselmeerwater,
Reeds is gebleken dat ook blj de eerste oplosslng water
uit het Ijsselmeer via de polder zal worden ingelaten, BiJ de
tweede oplossing wordt evenwel eeh veel grotere hoeveelheld wa¬
ter uit het Ijsselmeer aangevoerd,
Uit de berekenlngen volgt dat in een normaal jaar en blj
een mlniraaal gebruik van het gemaal Harderwljk het gemlddelde
chloorgehalte van het doort^gonaalop het Hardermeer gebrachte
water ca 215 mg
zal bedragen; in een jaar als 1957 zal dit
liter
ca, 265 mg
zijn.
liter
Het chloorgehalte van het water dat door een eventueel ge¬
maal blj de Roggebot op het randmeer gebracht zou kunnen worden
zal grotendeels bepaald worden door het gehalte van het water
van de IJssel die in het Schokkermeer 1) uitmondt, Juist in
droge perioden kan dit gehalte tot 200 mg 01 en meer oplopen;
liter
ook het water van het Ijsselmeer, dat blj lage rivierafvoer
mede de samenstelling van het ximter in het Schokkermeer bepe.alt,
heeft dan een dergelijk gehalte, Aanvoer van water door een
gemaal bij de Roggebot zou dus de maxlmale waarden van de chloor¬
gehalten van het water in het randmeer slechts weinig kunnen
vermlnderen, Hlerbij komt nog dat een concentratie van de bemaling van de hoge afdellng bij de Ketelmond, teneinde al het
kwelwater op het Ijsselmeer uit te slaan, in droge perioden het
zoutgehalte van het Schokkermeer en daarmede dat van het blj de
Roggebot op te malen water zal belnvloeden,
Het heeft dus weinig zin om ten behoeve van de kwali¬
teit van het water in het randmeer een afzonderlljk gemaal blj
de Roggebot te plaatsen en een ongunst'lge verdeling van de gemalen in de Oosterpolder te aanvaarden,
Tenslotte kan nog overwogen worden daf uitelndelijk,
wanneer hetdlepe grondwater geheel door het water uit helj rand¬
meer zal zijn verdrongen, de oplossing met een poldergemaal
dat het kwelwater in het randmeer terugmaalt, zelfs te verkiezen
la boven lodsro andcro inrlchting.

1') Het SoHokkermeer is het meer tussen de dijken van Noordoostpolder en Oosterpolder en de brug bij de Zwolse Hoek,
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De inog:ell,11cheden voor drihkwatcronttrekkln^t

Reeds voordat het hlerboven beschreven ultvoerlge/fenderzoek naar de geo-hydrologlsche gesteldheid van het Eemmaergebled was verrlcht, was er op gewezen dat hat randmeer
langa de Veluwe mogelljkheden inhleld voor het onttrekken
van vrlj grote hoeveelheden water van goete kwalltelt ten
behoeve van de drinkwatervoorzlenlng.
In eerste Instantle kan gedacht worden aan de watervoorzlenlng van de Oosterpolder zelf; latere ultbreidlng
tot Wester- en ZuIder'polder en eventueel een deel van het
oude land Is denkbaar, Het aantal Inwoners van de Ooster¬
polder zal na enlge tlentallen jaren kunnen toenemen tot
52.000; dat van alle drle polders tot 150,000 a I7O.OOO
welk aaxital eerst tegen het jaar 2000 zou kunnen worden
bereikt. Voor de Oosterpolder gaat het dus om een uitelndelijke leverantle van oa, 10,000 m3
voor de zuidelijke
etm '
polders gezamenlljk om 3O.OOO m3
, Van versohillende zljetm
den zijn ten behoeve van de watervoorzlening van andere gebieden In Nederland bedragen genoemd van 100,000 m3 en meer,
etm
Het aangedulde vraagstuk Is onderwerp van bespreklng geweest in de in 19^3 opgerlchte Suboommlssie E'emrneer van de
Oentrale Commlssie voor Drinkwatervoorzlenlng* Een elndverslag Is nog nlet ultgebracht, o.a. omdat’ het geo-hydrologisoh onderzoek nog nlet was afgesloten,
Het is hier derhalve nlet de plaato In te gaan op alle
problemen die zloh voordoen blj het gebruik van het rand¬
meer langs de Veluwe voor de drinkwatervoorzlenlng. Wei kun¬
nen enkele punten naar voren worden gebraoht waaromtrent nu het geo-hydrologlsch onderzoek inderdaad zoveel is gevorderd - nleuwe inzlchten naar voren zljn gekomeni
In beglnsel kan men zloh de volgende toepaosingen van wateronttrekking voorstelleni
A, Oppervlaktewater*
A1 Oebrulk van water ult het randmeer,
A2 Gebruik van het In de nleuwe polders opkwellende water,
B, Grondwater,
B1 Onttrekklng van water ult filters In de kustlljn,
B2 Onttrekklng van water ult filters in de dijk van het
randmeer.
B3 Onttrekklng van water ult filters In de nleuwe polders,
A1 Gebruik van water ult het randmeer.
Wat betreft het chloorgehalte van he't water levert de
besproken chloorbalans voldoende gegevens*
De conolusle Is dat het water In het randmeer een lager
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zoutgehalte zal vertonen dan het water ult het IJsselmeer
en dat bij een mlnlmaal gebrulk van het gemaal te Harderwijk
de geralddelde chloorgehalten lager dan 100 mg
zullen blijven.
liter
In droge perloden zal een stljglng tot boven 200 mg
onverllter
mljdelljk zljn.
Na het gereedkomen van het Eemmeer zullen lagere gehalten optreden waarbij slechts in uitzonderlijke gevallen
een stijging boven 100 mg Cl zal voorkomen. In de loop der
liter
tijden zal een verbetering doorzetten; tenslotte zal het
gehalte steeds lager dan de genoemde grens blijven, Zeer
waarsohijnlijk zal het bezwaar van slib dat aan het IJssel*meerwater verbonden is, hier niet optreden. Over de oudere
eigensohappen van het oppervlaktewater uit het randmeer zal
hier niet worden ingegaan,
Wat de hoeveelheden betreft die ontleend zouden kunnen
worden kan worden opgemerkt dat een onttrekking van 50*000
van het Hardermeer en van 100.000 m3 van het Eemmeer
etm
etm
zonder overwegende bezwaren mogelijk sohijnt;
in beginsel kunnen grotere hoeveelheden worden onttrokken;
er zal dan echter meer water uit het IJsselmeer moeten worden
aangevoerd waardoor het ohloorgehalte zal oplopen.
A2 Sebruik van het in de nieuwe polders opkwellende water.
Deze oplossing, weIke thans in feite voor de Bethume
wordt toegepast ten behoeve van de drinkwatervoorziening
van Amsterdam, biedt hier geen perspectief. In de eerste
tientallen Jaren heeft dit water een vrij hoog shloorgehalte
en door het inlaten van het IJsselmeerwater zou men een
deel hiervan rechtstreeks aantrekken,
B1 Onttrekking van water uit filters in de kustlijn,
Het sohijnt aantrekkelijk de grondwaterwtroom uit de Veluwe,
welke nabij Harderwijk een sterkte heeft van 12 m3
nr etm
en tussen Harderwijk en Elburg van ^ a 6 m3
en uit water
rr e t m
van goede kwaliteit (ohloorgehalte I5 mg
) bestaat, te
liter
capteren, Hierdoor zou echter een daling van het phreatisch
vlak in het kustgebied optreden wat ontoelaatbaar is. Men
komt er due toe de filters te plaatsen op grote afatand uit
de kustlijn en hiertoor is de dijk van het randmeer de aangewezen plaata.
B2 Onttrekking van water uit filters in de dijk van het randmder.
Uiteraard kunnen deze alechts geplaatst worden in die dijkspercelen waar het ohloorgehalte van het grondwater voldoende
laag ie (minder dan b.v. 100 mg
bijlage 11),
liter
In aanmerking komen due voor het Hardermeer een peroeel
ter lengte van 2000 m tegenover Harderwijk, JOOO m tegenover
de Bijsselsebeek en ^000 m langs de Knardi'jk waar de kwel
onder de dijk gecapteerd zoU kunnen worden.
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Voor het Eemmeer schijnt een veel grotere lengte beschlkbaar
te komen; voorzover than a kan worden beoordeeld•zou - wat de
waterkXAralIteit aangaat - het gehele perceel van Harderwljk Nulde tot voorbij Nljkerk brulkbaar zljn.
Natuurlijk ontstaat ook hierbl'j een zekere dallng van
het diepe grondwater In de kustlljn* Voor het traject aan
weerszijden van Harderwljk is evenwel de gekozen breedte van
het randmeer (2000 -2600 m) zodanlg dat bij een pell van N,A.P.
+0.3 m het diepe grondwater in de kustlijn 0.1 h. 0»15 m verhoogd zal worden en deze reserve kan' gebrulkt worden voor de
verlaglng door de filters in de dljk, Hetis mogelljk zonder
de kuststrook van het onde land nadellg te belnvloeden om
hler 10
__ te ontlenen, in totaal dus voor het eerste
rin etm
perceel 20,000 m3
.
etm
Voor het perceel tegenover de Bljsselse Seek, dat ten dele
ligt langs het 260O m brede pand en ten dele lan^s het 1000 m
brede pand van het Hardermeer zou slechts op 2 a 3 ni3
m'' etm
gerekend mogen worden, overeenkomende met I5.OOO m3 .
"etm
Het perceel langs de knardljk bledt eveneens de mogelijkheld 10 m3
te ontlenen doch na de droogle^ging van de Zuiderin* etm
polder valt de kwel onder de dijk weg,
Daar dlt gebied dan waarschljnlljk toch geinfiltreerd zal
moeten worden met water ui't het Eemmeer, zouden de putten welllch
gehandhaafd kunnen blljven.
Over de hoeveelheden dlep grondwater welke tussen Harderwijk en Nijkerk zouden kunnen worden gewonnen staan thans nog
te welnig gegevens ter beschlkking om een dltspraak
te kunnen doen, doch waarschlJnllJk zal bok hler een aanzlenlijke hoeveelheid kunnen worden gewonnen,
B3 Onttrekking van water uit filters in de nieuwe polders.
Daar in het algemeen het zoutgehalte van het diepe grond¬
water vanaf de diJk langs het tandmeer in noordwestellJke richting toeneemt, verdient een watoronttrekklng ih de polders geen
aanbevellng,
Het geheel overzlende kan geconcludeerd worden dat in eerste
instantle het Eemmeer de raogelijkheld bledt tot het onttrekken
van ca. 100,000 m3 voor
drlnkwatervoorziening; deze hoeveeletm
held kan als oppervlaktewater worden gewonnen of als dlep grond¬
water door filters in de rlngdijk,
Hierblj meet uiteraard' hetz'elfde voorbehoud worden gemaakt als blJ de zoutbalans, n.l, dat nadere gegevens omtrent
de zoutgehalten van het diepe grondwater nodig zullen zijn,
alvorens tot een eindconclusle te kunnen komen.
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De afwaterin^: van Veluwe en Gelderse Vallei,
2;0wel bij het Hardermeer als bij het Eemmeer zal een
behoorlijke afwateringsmogelijkheid van het aanliggende
land gewaarborgd moeten zijn en er zal dus moeten worden
nagegaan in hoeverre de gekozen inrichting van het randmeer aan deze eis voldoet.
Het blijkt dat de toestand met Eemmeer maatgevend is
zodat hiermede zal v;orden begonnen.
Het ligt voor de hand in eerste instantie aan natuurlijke lozing te denken waarbij aan de Roggebot een spuisluis tussen rand- en Ijsselmeer wordt gebouwd. Deze kan
tevens dienen als keersluis (paragraaf I 2) om bij dit
punt hoge IJsselmeerstanden van het randmeer te weren, De
rivier de Sem wordt dus als het ware verlengd met een voorboezem welke bij gunstige buitenstanden op het Ijsselmeer
(bestaande uit de oppervlakte ten noorden van de afsluiting
Enkhuizen - hetelmond) kan lozen. Het verval op het Eem¬
meer, de waterbergende oppervlakte en het profiel van de
spuisluis zullen dus een rol spelen.
Wat het eerste punt betreft kan worden vermeld dat
terwille van de scheepvaart en de dijksbouw een doorgaande
geul in het Eemmeer zal worden gebaggerd diep N.A.P, 3,2 m, bodembreedte 70 m en belopen 1 ; 4. De oppervlakte
van het Eemmeer zoals in het vorige hoofdstuk voorgesteld,
bedraagt 71 km2. Het is derikbaar dat deze afmetingen nog
gevtrijzigd zullen moeten worden terwille van de afwatering
of dat zal moeten worden overgegaan tot het alternatief van
bemaling. Het zal echter blijken dat met natuurlijke lozing
een bevredigende toestand ontstaat.
Om dit te beslissen werd het volgende onderzoek ultgevoerd.
Beschouwd werden de toestanden welke op het Eemmeer
zouden zijn opgetreden, indien dit reeds had bestaan tijdens de volgende perioden met groot waterbezwaar en hoge
buitenwaterstanden op het Ijsselmeer:
October - November 1932,
December 1947 - Februari 19485
de ongunstigste combinatie van de periods met groot water¬
bezwaar van December I925 - Januari I926 met de periods
van hoge buitenwaterstanden van November I928.
Deze perioden zijn doorgerekend met de volgende aannamen:
netto profiel F spuisluis resp. 60, 80, 100 en 120 m2]
oppervlakte 0 Eemmeer resp, 6, 60, 70 en 80 k.m2]
profiel f scheepvaartgeul als bovengenoemd (f = 265 m2
onder N.A.P.).
^^De topvi/aarden van de totals afvoeren van het Eemmeer
varieren bij deze perioden van 100 - 140
Het verval
sec.
van de Eemmond tot de Roggebotsluis bij de voorgestelde
oplossing is aangegeven in de volgende tabels

Verval jiiemmond-Roggebotsluis
in m.
Totale afvoer

Fell birmenzijde Roggebotsluis

50
N.A.P. - 0,4

0
+ 0,4

0,09
0,06
0,04

100
0,25

0,i8
0,13

140 m3
sec.
0,41
0,30
0,23

Meestal zal het verval dus niet grotor zijn dan een paar
decimeter. Het blijkt dat het grootste aandeel wordt geleverd
door het traject van de Bolsmerksluis (in het oude land benoorden Elburg) tot de Roggebotsluis^ eventuele verruiming van
het randmeer tussen de Eemmond en de Bolsmerksluis heeft op het
verval practisch geen invloed.
V/at het oppervlak 0 van het Eemmeer betreft blijkt het dat
bij een oppervlak van 6 km2 (in welk geval men met een randka~
naal te doen heeft) het kanaal ook bij gering v/aterbezwaar volledig op en neer gaat met de gemiddelde dagstanden buiten de
sluis.
Ook bij grotere oppervlakten volgt het randmeer practisch
de buitenstand en eerst bij oppervlakken V\;elke aanzienlijk groter zijn dan 60 km2 zal de waterbergende oppervlakte voor de
waterstanden van betekenis wrden, (bij een oppervlakte 0 =
70 km2 stijgt het Eemmeer bij gestremde lozing en een totaal
waterbezwaar van 90 m3 met 10 cm per dag). Voor de nagerekende
sec.
perioden blijkt dat een Eemmeer van 70 km2 meestal_met de ge¬
middelde buitenwaterstand op en neer gaat, een variable van het
oppervlak van 60 tot 80 km2 heeft practisch geen effect,
Geconcludeerd kan dus v;orden dat zelfs een ingrijpende
wijziging in de gekozen vorm van het randmeer voor de gemiddel¬
de waterstanden geen betekenis heeft.
Anders staat het met de grootte f van de spuisluis. Deze
is niet zo zeer van belang bij het oplopen van de waterstand ^
in het randmeer bij stijgende buitenwaterstanden, dan wel bij
het afspuien van het meer bij dalende buitenwaterstand. Bij een
sluisprofiel van 60 m2 blijft de stand op het meer duidelijk
achter bij de buitenwaterstand (vcelal 10 cm en meer) en eerst
bij een profiel van 120 m2 wordt een optimum bereikt. Verdere
vergroting heeft geen practisch effect.
Voor het netto profiel van de spuisluis aan het noordelijk
einde van het meer zal dus 120 m2 moeten worden aangehouden,
Vervolgens is nagegaan welke waterstanden aan de^Eemmond
zullen optreden bij een Eemmeer van 70 km2 en een spuisluis van
120 m2.
Dit geschiedde v'^or de bovengenoemde perioden door het ver¬
val op het meer in rekening te brengen terwijl ook een frequentiediagram van de gemiddelde dagstanden aan de Eemmond en te
Mersfoort werd opgesteld.
Aangenomen is dat voor het normals winterpeil van het Eem¬
meer -0,35 a -0,4 m v;ordt nagestreefd.
Hi emit blijkt dat een dagstand te Amersfoort van N.A.P.'^
0,65 m een frequentie heeft van 10"'^ of 1 maal per 27 jaar.
Voor de winterperiode blijkt voorts een gemiddelde dagstand van
+ 0,2 m een frequentie te hebben van eenmaal per 3 jaar en N.A.P.
een frequentie van 4 maal per jaar. Gemlddeld ligbde frequentie-

lijn van de gemiddelde dagstandeii te Amersfoort 0,15 m boven
de lijn van het gemiddelde IJsselmeerpeil in het opwaaiingscen¬
trum.
Voor de zomermaanden. kan een waterstand van+053 m in de
gehele periode optreden, deze zal nagenoeg niet v^/orden overschreden.
In de berekeningen is geen rekening gehouden met het windeffect op het xCemmeer. Voor de buitenwaterstanden bij de sluis
slechts in zoverre dat de invloed van de v/ind over het Ijssel¬
meer op de gemiddelde dagstanden buiten is . verdisconteerd, Opwaaiingen van korte duur op het Ijsselmeer worden door de Roggebotsluis buiten het randmeer gehouden zodat deze geen invloed op
de waterstanden hier hebben.
Het windeffect op het randmeer is gezien de situatie zodanig dat bij N.v/.wind geen opwaaiing aan de Eemmond optreedt,
bij W. en J.V. wind ontstaat enige afv/aaiing. Tijdens de perioden met gi'*oot waterbezvmar zal de toestand dus gunstiger zijn
dan uit de berekeningen-volgt, o.a. door-dat bij opwaaiing aan
de binnenzijde van de Roggebotsluis daar meer gespuid zal kunnen v/orden dan werd aangenomen,
De frequenties van extreem hoge waterstanden te i4mersfoort
zullen sterk afnemen t.o.v, de huidige toestand.
Als conclusie kan ivorden gesteld dat vergeleken. met de toe¬
stand v6c5r de afsluiting de afv-'atering van Gelderse Vallei en
Veluwe zeker niet in een ongunstiger conditie zal komen als gevolg van de voorgestelde inrichting van het Eemmeer. Het verdient, wat de afwateringsbelangen betreft, aanbeveling het opzetten van het meer tot zomerpeil zolang mogelijk uit te stellen.
In het voorgaande is uitsluitend gedacht aan een lozingsmogelijkheid in het noorden. In overweging wordt gegeven daarnaast de_m.ogelijkheid te scheppen tot lozing in het westen door
de afsluiting van het Hemmeer nabij Huizen, Onder bepaalde omstandigheden kan het mogelijk zijn de waterstand aan de Eem¬
mond te verlagen door afspuien op het IJmeer. Het feit dat in
perioden_van groot waterbezwaar 00k het IJmeer met het Ijssel¬
meer stijgt maakt dat niet onder alle omstandigheden mag wor¬
den gerekend op een betere lozingsgelegenheid via het IJmeer,'
zodat deze mogelijkheid voor de inrichting van de spuisluis
bij de Roggebot niet in aanmerking mag worden genomen. Bij
groot verval op het Eemmeer als gevolg van grote afvoer en bij
aanhoudende Vi/.wind, waardoor de buitenwaterstand bij de Rogge¬
botsluis hoger oploopt dan bij de Houtribsluizen (de lozing van
het systeem IJmeer - Middenkanaal op het Ijsselmeer), zou echter van een afwatering op het IJmeer kunnen worden geprofiteerd.
Op zichzelf meet het ook als gewenst worden beschouwd dat
een gebied als de Gelderse Vallei of de West-Veluwe over twee
wegen voor afwatering beschikt, waardoor in geval van calamiteiten aan de Roggebotsluis de afwatering van dit grote gebied
niet volkomen geblokkeerd wordt.
Tenslotte kan het onder andere zeer bijzondere omstandig¬
heden gewenst zijn water uit het IJmeer naar het oosten te voeren.
Van een^lozingsmogelijkheid bij Huizen kan, mits nog een
andere voorziening ',vordt getroffen, ook worden gebruik gemaakt
ter verbetering van de kwaliteit van het Eemmeerwater, door in
droge perioden, wanneer de afvoer van de Eem gering is en derhalve zonder betekenis voor de v/aterbalans van het meer, het rivierwater naar het IJmeer te dirigeren. Aldus wordt voorkomen
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dat water met een hoge concentratie aan verontreinigingen het
water in het meer bezwaart. Hiervoor is nodig dat ten oosten
van de Eemmond oen keersluis wordt gebouwd. De aangewezen plaats
hiervoor is de brug in de aansluiting bij Nijkerk. De keersluis
kan ook onder andere omstandigheden van nut zijn,
Na het voor - gaande zal het duidelijk zijn geworden, dat
de afwatering van het Hardermeer geen moeilijkheden biedt.
Het verval door de afstroming van het waterbezwaar is gering en er staat c-nn groot bergend oppervlak ter beschikking,
Een zo uitvoeri'g onderzoek naar het gedrag van het meer in
bijzondere porioden is hier onnodig. De eis dat het meer snel
meet kunnen worden afgespuid leidt tot een nuttig sluisprofiel
van ca. 50 m2.
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III, 6, Spulslulzen an weerstandsgeulen.
A. Spulsluizen.
In de voorgaande paragraaf is ulteengezet, dat In de uiteindalljke afwatering van het Eemmaar kan warden voorzien door
middel van een spuisluls met een netto proflei van 120 m2 in
de noordalljke afslulting van hat randmeer, terwijl voorlopig zolang allean hat Hardermeer aanwazlg is - aldaar zou kunnen
warden volstaan met een netto spulprofiel van 50 m2,
—
In verband met hat laatstgenoemde gegeven komt de gedachte
naar voran de beide scheepvaarbsluizen van hat Hardermeer tevens
voor de lozing van het meer te gebruiken.
Hat Hardermeer wordt immers ingericht met 2 schutsluizen, n,l,;^v
in de noordelijke afslulting van het meer een sluis, welke
ook na de voltooling van het Eemmeer blljft gehandhaafd^ de
hoofdafmetlngen van daze sluis zijns
dagwijdta,.
10,- m,
bovenkant slagdorpel N.A.P, - 4,20 m,
b, in de zuidelijke afslulting nabij Harderwljk een tlodelljke
sluis met de volgende hoofdafmetlngens
dagwijdte.
7^50 m.
bovenkant slagdorpel.-3^50 m,
Het netto proflel van de beide sluizen samen ten opzichte
van een waterstand van - 0,30 m is ca. 50 m2 en dus, wat de
grootte betreft, gelljk aan het voor het Hardermeer benodigde
spulprofiel, Nu is het laatste berekend voor het geval, dat
alleen met da Roggabotsluis wordt gespuid, zodat v/el diende te
worden onderzocht of de lozlngsmogelljkheden te Harderwijk en
aan de Roggebotsliils gelljkwaardlg zouden zijn,
Een fra'quantie-onderzoek naar de verschillen tussen binnenen bultenwaterstand5 welke op da beide lozlngspuntan tan gevolge
van de wind zullan optraden, laerde, dat na de indijking van de
Oosterpolder de lozingsmogelljkheid te Hardarwljk beduidend
gunstiger is dan aan de Roggobotsluls, hatgaon - zij het in
geringere mate - in het omgekeerde omslaat, Y/annear na da Oostarpolder de afslulting Oosterpolder - V/estfriesland gereed komt.
Made gozien het balangrljke voordoel van het alsdan aanwezig
zijn van een galogenheid tot lozing aan beide einden van het
meer, kan derhalve worden geconcludeerd, dat ten aanzlen van de
lozing van het Harde-^meer zelf hat spuien door de beide schutslulzen geen bazvraren zal opleveran.
Op grond van kostanoverw^ngen eh belangen van de schaepvaart van en naar het Hardermeer zal nu moeten worden gekozen
tussen de volgende oplossingenj
a,het onmiddelliok bouwen van de deflnitleve Roggebotspuisluls
mat een proflel van 120 m2, met als variants
a'het onmiddellijk bouwen van’ de deflnitleve Roggebotspuisluls
met een proflel van 90 m2 on het bovendlen Inrichten van de
aldaar geprojacteerde schutsluls tot spuisluls,
en
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b,de beide schutsluizen van het Hardermeer inrichten als spuisluizen en de bouw van da definltieve spuisluis voor het Eemmeer uitstellen tot aen later tijdstip.
Ult de kostenvergelljking van deze oplosslngan blljkt, dat
oplossing b het meest economisch is. V/eliswaar worden de schut¬
sluizen duurder tegevolge van de hleraan voor het spuien te
treffen axtra-voorzieningen, ta wetei: zwaardare en langere bodembescharming en inrichtingen voor het bewegan van de deuren
in stromend water, terwijl bovendien de ultvoeringskosten van
da spuisluis later hoger zullan zijn, maar toch wegen deze
beide factoren niet op tegen het rentaverlles van hat bij de oplossingen a en a' in de spuisluis gelnvasteerde bouwkapitaal,
Een gecombinearda schut- spuisluis kan voor de scheepvaart
bezwaren opleveran, daar blj spuisnelheden groter dan 2 m/sec,
de scheepvaart onmogelijk wordt, Blijven deze snelheden beneden
1 m/sec,, dan worden avenwel geen moellljkheden ondervonden,
mlts aen goede geleldlng aanwezig is,
De verschillen tussen binnen- en buitenwaterstand, waarbij deze
kritiake snelheden optreden, kunnen bij oplossing b voorkomen
in de navolgende toestanden;
1• een garing tot matig waterbezwaar op het Hardermeer en een
groot varschil tussen do binnen- en de buitenstand ten gevolge van de wind 5
2, een groot waterbezwaar op hat meer^
3« hot afspulen van hat mear in de herfst.
In de toostand 1 kan voor de peilsbaheersing worden volstaan
met ’s nachts spuien, zodat overdag kan worden geschut, Worden
in de toestand 2 de kritieka snelheden overschreden, dan kan
zonder veel bazwaar voor do lozlng van hat meer het spuien enkela uran per dag worden gestaakt ten behoeve van do scheepvaart,
Het afspuion van hot maar kan met da schutsluizen gemiddald in
4 5. 5^ dagen geschleden, waarvan 1 dag, resp, 3^4 dagen,do snolheid in de sluis groter zal zijn dan 2 resp, 1 m/sec, Ook dan
kan zonder bezwaar het spuien enkela uren worden onderbroken,
wannaer de scheepvaart dit verelst,
De scheepvaart ondarvlndt derhalve in oplossing b geen ovarv^egande bezwaren,
Tsnslotte heeft oplossing b nog da volgande voordelen:
1• Naast de schut-spuisluis in de noordelijke afsluitlng kan in
de uiteindalljke toestand een spuisluis worden gebouwd met
een natto profiel van 90 m2 in plaats van 120 m2; tervirijl dan
normaal de lozing van het Eammaer met de spuisluis kan plaats
vindan, zal in periodan met zeer groot waterbezwaar da
schut-spuisluis kunnen bijspringen.
2, Voordat het Eemmeer zijn voltooilng nadert, kunnen zich Ingrijpenda wijzigingan op waterstaatkundig gabled voordoen,
zoals een verhoglng van het IJsselmeerpell, walke momanteal
nog niet zijn ta ovarzlen. In oplossing b wDDdt da volledlge
vrijheid behouden om daarmede te zljner tljd bij de Inrlchting van da definltieve lozlng rekening te houden,
Het bovenstaande resulteert in hat voorstal om de lozing van
het Hardermeer te doen gaschladan door de beide schutsluizen,
welke toegang geven tot hot meer, en om de bouw van da lozingsmiddelen van hat Eemmeer ult te stellen tot aen later tijdstip.
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B.Weerstandsgeulen,
Terwllle van de verblndingen tussen het oude en het nlouwe
land, is het noodzakelijk het Eemmear tussen de afsluitingan
blj Kampen en Huizen te voorzlen van overgangen nabij Elburg,
Harderwijk en Nljkerk. Deze overgangen kunnen het voordeligst
worden uitgevoerd in da vorin van dwarsdamman, waarovar aan weg
wordt getraceerd. In deze damnen dienen brugopeningan voor de
scheepvaart an da afwatering te wordan aangebracht,
Het Eemmaer wordt zodoande onderverdeald in anige langgerekte
meren, walks door betrekkelijk nauwe openingen met elkaar in
varbinding staan. Bij een dergelijka situatia kunnen achter ten
gavolge van opwaaiingsverschijnselen bij wind stroomsnelheden
in de openingen optradan, waarvan da scheepvaart hinder kan
ondervinden en waardoor bodamuitschuring kan optreden. Bij
wind in de lengterichting van de meren zal aanvankelijk aan de
ene zijde van de opening opwaaiing on aan de andere zijda afwaaiing ontstaan, zodat een varval optroadt, Houdt de wind lung
genoeg aan, dan zal door da vulling van hot one moor en de lediging van het andere meer hot vorval tenslotte verdwijneni is
hat profial van do opening klein, dan is hier evenwal geruime
tijd moe gemoeid.
Om de aanvankalijka stroomsnalhadon te raduceren,^kan men
de verbindingsopening vergroten, waardoor do wateruitwisseling
vergemakkelijkt wordt. Ook kan men, hatgoan in dit geval econo.^
mischer is, da opening opnemen in een langa gaul door loidammen
gavormd, een z.g, weerstaidsgeul. Hat varval wordt dan a-.h.w,
over sen zakare lengte uitgesmeerd, waardoor da stroomsnelheden
beporkt blijven, Tevens boperkt men hiermade de watoruitwisseling an de waterstandsvariaties,
Voor het ontwarp van de aansluitingen bij Elburg en
Harderwijk is het nodig do lengte van deze woerstandsgeulen en
hun situatia ten opzichta van do brugprofialan aan te gaven.
Faitelijk zou in dit stadium der werken alleon een boslissing
voor de aansluiting bij Elburg nodig zijn^ het blijkt_achter,
dat het gewenst is nu reeds ook voor Harderwijk enig inzicht
te hebben in de lengte, walks nodig is als later da afsluiting
bij Harderwijk wordt verbroken,
.
^ ^
Ten aanzian van do situatia bij Elburg galdt, dat zolang
alleen hat Hardermoer is geschapan, da stroomsnelheden in do
brugopenlng kleinor zullon zijn, dan in de definitleve toestand. Man zal dus aanvankaliok mat een kleinere lengte van de
wearstandsgeul kunnen volstaan, Daar sen latere verlanging van
da leidammen een oenvoudig werk is, ligt het voor de hand de
weerstandsgeul hier nog nlet de deflnitiave lengte te goven,
De situatia bij Nijkark kan thans bulten baschouwing
blijven.
Teneinda sen inzicht te hebbOn, walks snelheden bij uitaenlopende langtan van de weerstandsgeul an bij uiteenlopende
profielen van do doorstroamopaning zullen optreden, is een
ultvoerig onderzoek verrlcht bastaande uit het berekenen van
de frequenties, waarmede bapaalde snelheden vrorden ovarschredon.
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Man kan nu tot bapaalde afinatlngan bcslulten, wanneer man
als ais stelt, dat aen zekera stroomsnelheld niat maar dan
zovael maal per jaar mag wordan ovarschredan. Da eisen wordan
bepaald door da hinder, walke da scheepvaart kan ondarvlndan.
Daar hat Eammeer evenwal geen vaarv/ater van eersta importantie
zal wordan, bahoeve gean hoge eisen to vrorden gasteld an mag
hat niat als ontoalaatbaar v;orden beschouwd, wannaer schepan
aen enkele maal zullan moeten v/achtan, Daar uit vergelijkbara
situaties in da praktijk is gebleken, dat eerst stroomsnelhedan
van 1 m/sac, an meer hinder kunnen veroorzakan, is da ais gastald, dat in da brugopeningen aen stroomsnelheid van 1 & 1-5 m/
sec. niat meer dan 3 maal per jaar mag wordan ovarschredan. Mat
hat oog op hat gevaar voor ontgronding is daarnaast da ais ga¬
steld, dat aan snelheid van 2-2- m/sec, 00k onder zaer ongunstiga
omstandighedan niat mag wordan overschroden,
Uit da praktijk an uit da berakeningen blijkt, dat hat ongewanst is aen verschillend profiel voor da brugopening an voor
da geul ta kiezon, Overigens kan men tegen elkaar afwegen da
kosten van aen verkloining van hat profiol tegenover hat vorlangen van da laidamraen.
Hat ligt voor da hand in eersta instantia hat profiel aan
te passan bij dat van da scheepvaartgeul door hat randmeer met
aen profiel van 265 ni2 ondar N.A.F.
Uitgaande van da bovenvormelde eisen verkri^ men voor da
waarstandsgaul bij Elburri
Nodige lengte waarstandsgaul
Eemmear

Profial

Hardarmeor

650 m2
360

0 m
1200

1900

265

1650

24-50

200

2000

3200

750 Ki

Voor Harderwi.ik kri;}gt man;

Profiel
1500 m2
360

Nodige langte waarstandsgaul

0
2800

265

3150

200

3500

Hat blio'kt, dat da benodigda lengtan in starke mate wordan
bepaald door da ais, walke ton bahoeve van da scheepvaart gestald is,
Zqu men hiervan afzian dan kan met veal kortere lengtan worden volstaan. Voor Elburg (Hardarmeor, rasp,Eemmear) zou dan
met aen langte van 800 rasp, 1000 m an voor Harderwijk met ca,
1200 m kunnen wordan volstaan(proflol 265 m2).Snelhaden van
1 A l4m/sec, zullan dan meer dan 10 maal per jaar kunnen optreden.
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Het gaheal ovorziende lijkt het derhalve aangewazen thans
voor de WGerstandsgeul te Elburg een lengte van 1200 m toe te
passen an aan da hand van de opgedana ervarlng eerst later te
beslissen over da te Harderwijk toe te passen lengte. Waarschijnlljk zal dan voor de geul te Elburg in het Eemmaer geen
verlanging nodlg blijken.

HOOFDSTUK IV.
De verdere Inrlchtlnp; van het Hardermeer langs de Oosterpolder«
Er Is meermalen terecht op gevezen
dat de wateren
die bij de inpolderlng van de Zuldelljke kom van het Ijssel¬
meer ontstaan, van groot belang kunnen zijn voor de recreable van de Nederlandse bevolklng. Dit geldt nlet het mlnst
voor het Hardermeer, dat aan een belaiigrljk bestaand reoreatlegebied als de Veluwe grenst,
Het is duldelljk, dat er bij de inrlchting van de werken naar moet xirorden gestreefd deze zo te doen zljn, dat
het ontstane gebled ook zijn recreatieve functie zo goed
mogelijk kan vervallen, zonder dat daardoor de andere functies van de werken in het gedrang komen.
Tot duB-ver is het gebruik dat ten dienste van de
recreatie van de Veluwekust xfordt gemaakt, gering, Het is
beperkt tot enkele badstrandjes met oafetjes en enige
kampeergelegenheid tussen Harderwijk en Nunspeet, terwijl
van Harderwijk en Elbu'rg uit enige pleziervaart bp het Ijs¬
selmeer wordt bedreven<
Ten aanzien van de reoreatie te water is zeker uitbreiding te verwachten, Voor kleine vaartuigen is het Ijs¬
selmeer moeilijk te bevaren, terwijl de vaart zelfs nlet
zonder gevaar is, G-ezlen de drlngende behoefte die er aan
wateroppervlakte voor de kleine pleziervaart bestaat, zal
het Hardermeer, dat zoveel meer beschut eh vaillg is, stelllg voor de watersport aantrekkelijk zljn, Het is een gelukkige omstandlgheid, dat, op de in de vorlge hoofdstukken
ontwikkelde gronden, juist het deel van het meer tussen
Harderwijk en Nunspeet een grote breedte zal verkrijgen,
Hler toch komen de grotere dlepten het dlohtst blj de kust,
zodat een aanmerkelljke oppervlakte met een vaardlepte van
1«20 m en meer ontstaat, terwijl dit juist het gedeelte is,
waarv'an de bestaande kustlijn de meest recreatieve waarde
heeft,
In de smallere gedeelten van het meer, dus vanaf een
punt ten noordwesten van Nunspeet noordwaarts, is de dlepte
bulten de scheepvaartgeul onvoldoende voor vaart met grotere
soheepjes dan kano’s e.d. Van belang is evemirel, dat de
scheepvaartgeul een rulme breedte verkrljgt, zodat kruisen
met zeilschepen mogelijk zal zljn. Hlervan zullen dlegenen
gebruik maken, die - vooral nadat -ook de meren langs fle
Zuiderpolder zullen zljn ontstaan - zlch te water van de
watersportgebieden in het Ifesten naar die in Overljssel
en Friesland zullen wlllen begeven.
G-unstlg moet ook de geledlng worden geacht, die het
meer verkrijgt; het valt immers ulteen in een aantal overzlchtelijke gedeelten en wel van het Zuldwesten af eerst
het brede gedeelte, dat een aantrekkelijke zuidelijke oever
heeft en dat relkt van de afsluitdam blj Harderwijk tot
de vernauwlng bij Nunspeet. Deze overgang zou nog kunnen
worden geaccentueerd door ter plaatse een eilandje aan te
leggen van specie, eventueel overschietend bij aanleg of
onderhoud, Het volgende, veel smallere en ondlepere vak
reikt tot de verblndlngsdam blj Elburg, Ten noorden van
Elburg wordt door een vernauwlng op 2,5
ten zuiden van
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Kampernleuwstad nog weer een verdellng gemarkeerd,
De laatate gedeelten zijn vrlj amal en worden aan de zl,1de
van het oude land duoi' dljken met welnlg voorland begrensd.
Van grote betekenis la tenalotte de wijze van detail^lerlng van de noordelijke oever, due van de nieuw te maken
meerdljk van de Ooaterpolder. Ten dienate van de recreatie
te water zal deze een aangenaam aanzlcht moeten bieden, terwijl het voorta aantrekkelijk la, zo hier en daar de oever
te kunnen benaderen en daaraan te kunnen aanleggen, Anderzijda la het gewenat, dat oQk van' de zljde van het land
contact met het water mogelijk la, In de eerate plaata daordat ultzlchten op het meer worden geboden en verder doordat
het de toerlat of kampeerder mogelijk wordt gemaakt asji het
water te verblljven.
Met de vanouda gebrulkelljke dljkproflelen met amalle,
hoge kruln en met een door ateen beachermd bultenbeloop zljn
deze effeoten nlet te verkrljgen. In dlt geval doet zich
evenwel de gunatlge omatandlgheld voor, dat ult de acheepvaart- en afwaterlngageul In het meer grote hoeveelheden
voor dljkabouw brulkbare apeole voorkomen. Het la daardoor
mogelijk over de gehele lengte van de dljk aan deze een
betrekkelljk lage en brede kruln te ge'ven, waardoor daarop
een verkeeraweg kan worden aangebracht. Door de vrljkomende
apecle nog verder te benutten kan verder aan de dlJk over
grote gedeel.te'n van de lengte een zeer brede buitenberm
worden gegeven, die onder zeor flauwe helling naar het meer
afdaalt en waardoor de ateenbekledl'ng achterwege kan blijven
of althana aterk kan worden beperkt. Op deze wljze zal
- zonder dat daarmede extra-koaten zlJn gemoeid - de toegankelljkheld van het meer worden begunatigd, terwljl bultendljka terrelnen ontataan, die voor kampeergelegenheld en
voor andere recreatie dlenen kunnen,
Het apreekt vanzelf, dat de beoogde effecten moeten
worden geateund door het aanbfengen van een doelmatlge
beplantlng.
In het zuldelljke gedeelte van het Hardermeer moeten de
dljk, zowel ale de dlcht blj deze gelegen vaargeul, tracees
volgen, waar de dlepte vrlJ groot la en zal due enerzljda de
geul per m’ welnlg grond leveren terwljl anderzljda de dljk
per m' veel vraagt, Voor dlt gedeelte zal het due nlet wel
mogelijk zljn een verbrede buitenberm ult te voeren.
Op bljla_ge 12 zljn de verachlllende ult te voeren dljktypen aangegeven; deze tokening geeft tevena Inzloht In de
dleptellgglng.

