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§ l.O-nschrijving
van tiet denkbeeld
van i r . Verhey.
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damwand
(denkbeeld i r . Verhey)
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Door ir. Verhey is indertijd het denkbeeld geopperd
en eenigszins uitgewerkt, de gemalen voor den N.O.polder niet te bouwen binnen ruime putten, zooals bij de
Wieringermeer is gesohied, maar in afgeheide kuipen van
stalen damwand. De uitvoering zou als volgt zijn.
In het IJsselmeer wordt een zandlichaam opgeworpen,
waarvan de kruin op 0,50 m + N.A.P. is gelegen, terwijl
langs den rand een tuimeldijk ligt als waterkeering.
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Deze tuimeldijk was door ir. Verhey niet ontworpen. Hij
,

kan echter onmogelijk geraist worden. In dit zandlichaam
wordt een kuip van stalen damwand geheid, die den vorm
heeft van den buitenomtrek van het gemaal (rechthoek).
Binnen deze kuip wordt de grond ontgraven, waarbij drie
* -.

stempelramen op verschillende hoogten worden aangebracht. Daarna wordt geheid en wordt het gemaal gebouwd
binnen de kuip, waarbij de betonwanden aansluiten tegen
de damplanken. Het onderste stempelraam wordt weggenomen nadat de onderste vloer is gestort en verhard, het
tweede raam wordt opgenomen in den machinekamervloer,
terwijl het bovenste raam wordt verwijderd nadat wanden
en dak voltooid zijn en den gronddruk kunnen opnemen.
Damwandkuip en stempelramen zijn nader uitgewerkt in
een ontwerp van de Dordtmunder Union (Larssen damwand).
Deze werkwijze heeft ten gevolge, dat de in de Wieringermeer toegepaste constructie belangrijk moet worden
gewijzigd. Deze wijzigingen hebben in hoofdzaak betrek-
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- 2 k i n g op de z u i g - en persmonden.
De persmonden moeten door den d i j k worden g e v o e r d .
Daartoe was een tweede k l e i n e r o a f h e i i n g gedacht l o o d r e c h t op de g r o o t e k u i p . Binnen doze a f h e i i n g ( b i j de
gemalen voor twee p o l d e r a f d e e l i n g e n .ei jn twee

afheiin-

gen noodig) wordt de grond ontOTayonpen wbrfflen de p o r s A ll

kokers gebouwd. Gerekend was op^c^wc^iff^j^fren bovenslagcentrifugaalpompen met horizontale assen, zoodat de
perskokers niet diep gefundeerd behoeven te worden. Ten
slotte worden dus de perskokers betrekkelijk normaal.
Om zuigmonden te maken op de gebruikelijke wijze
is echter veel moeilijker omdat die zooveel dieper gefundeerd moeten worden. Het is niet mogelijk de damwand kuip zoo ruim te nemen, dat daarbinnen dc zuigmonden kunnen worden gebouwd. De door de stompels to overbruggen
afstand wordt dan vccl to groot. Ir. Verhey had daarom
de gebruikelijke zuigmonden geheel laten vervallen, zoodat het gemaal aan de polderzijde geheel glad zou zijn.
In den betonwand waren ter plaatse van dc zuigopeningcn
openingen gedacht waarin de zuigbuizen van dc pompen waterdicht aansloten. Nadat aan do polderzijde het zand
geheel zou zijn weggebaggerd zou voor de bovengenoemde
openingen de damwand onder water worden weggebrand. De
in de zuigbuizen van de pompon gedachte schuifafsluiters
zouden daarbij gesloten zijn, zoodat geen water in het
gemaal kon komen. Daarna zou, weder onder water aan elke
zuigbuis een ijzeren tuit worden bevestigd, die een neergebogen vorm had met horizontalen onderkant en die tot
voldoende diepte onder het definitieve polderpeil reikte

- 3 te.
Het resultaat zou dus zijn een smalle rechthoekige
kast (het eigenlijke gemaal) waaraan aan do IJsselmeerzijde perskokers bevestigd zouden zijn (met bewegelijke
bevestiging) en aan de polderzijde zuigtuiten zouden
hangen tot beneden P.P.
Het is zeer aannemelijk, dat door deze werkwijze een
belangrijke bezuiniging zou kunnen worden verkrogen op
de fundeeringsputten der gemalen. Het is dus zeker zeer
de moeite waard, na te gaan, hoeveel deze bezuiniging
ongeveer zou kunnen bedragen en welke nadeelen tegenover
die bezuiniging zouden staan om ten slotte uit te kunnen
maken of de voorgestelde bouwwijze al of niet moet worden gekozen.
§ Z. Aard der te

Aangenomen kan worden, dat de gewijzigde fundeering

bereiken bezuini-

geen bezuiniging zal opleveren bij den bouw van het ge-

ging.

maal zelf, noch bij den bouw der perskokers. De muren
van het gemaal zullen zoodanige sterkte moeten hebben,
dat zij weerstand kunnen bieden aan den gronddruk, ook
nadat het ijzer der damplanken zal zijn \7oggevmit. Men
moet er op rekenen, dat het gemaalgebouw zelf, practisch
gesproken, een onbegrensden levensduur moet bezitten.
Het maken van een dergelijk zeer diep gefundeerd gebouw
is zoo kostbaar dat men er slechts in de alleruiterste
noodzakelijkheid toe zal overgaan een zoodanig gebouw
te vervangen door een ander. Wanneer bijvoorbeeld over
50 jaren de machines mochten zijn verouderd en moeten
worden vervangen door meer moderne, zal men, naar wel
met z e k e r h e i d kan worden aangenomen, deze nieuwe m a c h i nes

- 4 nes zoodanig ontwerpen, dat zij weder passen in het
bestaande, eventueel in onderdeelen te wijzigen, gebouw. De duurzaamheid van dit gebouw mag dus niet afhankelijk zijn van die van de ijzeren damplanken. Vandaar de hierboven gestelde eisch.
Het vervallen der zuigmonden en dus van de mogelijkheid daarin schuiven te plaatsen maakt het noodig in de
zuigbuizen der pompen(2 par pomp) ijzeren schuifafsluiters te plaatsen. Deze afsluiters zijn uiterst kostbaar (f.3000,- a f.4000,- per stuk). Deze afsluiters
zijn slechts noodig om de pompen droog te zetten tijdens het droogmalen van den polder. Wanneer het polderpeil is bereikt liggen de pompen geheel boven dat peil
en kunnen deze dus worden drooggezet door alleen de
persafsluiters te sluiten. Slechts in het zeer zeldzame geval, dat de zuigbuizen moeten worden drooggezet
zouden de schuifafsluiters dan nog nut hebben.
Maakt men normale zuigmonden met schotbalksponningen,
dan kan men de schuifafsluiters missen. Men ken dan gedurende de eerste periode een pomp droogzetten door in
de schotbalksponningen van de zuigmonden van die pomp
schotten met rubber pakking te laten zakken. Van deze
sohotten behoeft men slechts twee of misschien vier in
voorraad te hebben, die dan in elken gewenschten zuigmond kunnen worden geplaatst. Bij de groote gemalen
(Lemmer en Urk - Schokland) komen dus indien men normale zuigmonden maakt twee of vier dezer goedkoope
schotten in de plaats van 8 dure schuifafsluiters die
bovendien nog vrijwel overbodig worden, zoodra het polderpeil
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Verder kunnen bij het ontbreken van zuigmonden daarin
geen krooshekken worden geplaatst. Men zal deze dus in
het kanaal moeten aanbrengen op eenigen afstand van het
gemaal, waarvoor toch weer droogleggen noodig is. Achterwege blijven van de krooshekken is beslist ontoelaatbaar. Afgezien van de moeilijkheden, die het aanbrengen
van bij een peil van het binnenwater van + N.A.P. braikbare krooshekken biedt, indien geen zuigmonden aanwezig
zijn, is het duidelijk, dat het maken van krooshekken in
het kanaal en het aanbrengen van kostbare afsluiters in
de zuigbuizen zeker niet goedkooper zal zijn dan het maken van eenvoudige zuigmonden (in den droge te maken).
Overigens kunnen op het ln een kuip

te bouwen ge-

maal geen bezuinigingen worden toegepast, die niet evengoed kunnen worden bereikt bij bouwen in een gewone fundeeringsput. Hierop is nog ee'n uitzondering. Wanneer de
pompen worden voorzien van omlaag gebogen zuigtuiten buiten het gemaal kan het binnen het gebouw gelegen gedeelte
der zuigkanalen wat hooger worden gelegd. Al te ver kan
men daarbij alweer niet gaan, omdat in de zuigkanalen
geen S-bochten mogen worden gemaakt, die het nuttig effect der pompen ongunstig zouden belnvloeden. Bij toepassing van zuigtuiten kan de fundeering van het gebouw
ongeveer 1,25 a 1,50 m minder diep worden aangelegd.
Evenwel zijn deze zuigtuiten even goed to maken bij een
gemaal, dat in een normalen put wordt gebouwd. Indien
zij voordeelen hebben kunnen die dus in ieder geval
worden

- 6 worden bereikt. Later zal blijken, dat de voordeelen
niet tegen de nadeelen opvregen en dat men dus zuigtuiten niet zal toepassen, tenzij men daartoe gedwongen
is, hetgeen het geval is, wanneer men in con kuip
wenscht te bouwen.
Tegenover het zoo juist beredeneerde voordeel der
hoogere fundeering staat echter, dat het maken van het
hei- en betonwerk binnen de kuip, tusschen de stempelramen beslist aanmerkelijk duurder zal zijn, dan in een
normalen bouwput.
Bij de slechts betrekkelijk geringe nauwkeurigheid,
die bij de vergelijking der kosten van beide fundceringsmethoden mogelijk is, kan dus worden gezegd, dat alleen
de kosten der fundeeringsputten zelf (inclusief damwanden) in aanmerking behoeven te worden genomen on dat de
kosten der daarin te bouwen gemalen in beide gevallen
gelijk zullen blijven.
Hot betrekking tot de<^net bouwen in kuipen te bereiken bezuiniging werkt als een ongunstige factor, het
feit, dat ook sluizen moeten worden gebouwd. Een open
bouwput voor een gemaal is met zeer geringe kosten zooveel te vergrooten, dat daarin ook een sluis kan worden
gebouwd. Bij toepassing van kuipen echter wordt voor de
sluis een volledige afzonderlijke kuip ver eis cht, die
de kosten van de sluis aanmerkelijk verhoogt. Op grond
van de in mijn desbetreffende nota ontwikkelde argumenten is het noodzakelijk, dat de geheele sluis met schutkolk 66n doorgaande betonbak is, zoodat ook hier de
damwandkuip verloren is na voltooiing van het bouwwerk.
Het

- 7 Het is ontoelaatbaar een gedeelte van de kuip als
schutkolkwand te gebruiken.
Reeds door ir. Verhey was te kennen gegeven, dat
dit samenvoegen van een sluis en een gemaal een ongunstlgen invloed had op de door toepassing van zijn
denkbeeld te bereiken bezuiniging. Hij heeft geopperd,
hieraan tegemoet te komen door voorJLoopig slechts bij
e'e'n gemaal een sluis te bouwen in een bouwput en bij
de beide andere gemalen de sluizen eerst te bouwen nadat de polder zou zijn drooggemalen. Dit denkbeeld
acht ik beslist onuitvoerbaar.
Tijdens het droogmalen van den polder en gedurende
misschien een jaar daarna kost het de grootste moeite
de kanalen in bevaarbaren staat te houden, hetgeen
toch nog lang niet steeds mogelijk is. Herhaaldelijk
zullen door inkalving van een kanaaloever dammen in
een kanaal ontstaan, die het tijdelijk ongeschikt maken voor de scheepvaart. En juist gedurende dien tijd
zou men dan slechts over edn toegangssluis beschikken.
Men denke zich de moeilijkheden in, die zouden ontstaan, wanneer gedurende het eerste jaar der verkavelingswerkzaamheden, waarbij alleen verkeer te water
mogelijk is, telkens de eenige toegang tot den polder
versperd zou zijn en alle scheepvaart in of uit den
polder zou zijn gestremd.
Telkens zou men met geforceerd baggeren in dag- en
nachtbedrijf gronddamn.cn moeten opruimen, terwijl de
aanvoer van benoodigdheden voor de graafmachines en
baggermolens, zoowel als de aan- en afvoer dezer werktuigen

- 8 tuigen zelf alsmede de materiaalaanvoer voor den wegenaanleg toch niet verzokerd zou zijn. Het is duidelijk,
dat de kosten die dit zou meebrengen waarschijnlijk
vele malen de bezuiniging zouden overtreffen, die op
den bouw van gemalen en sluizen zou kunnen worden bereikt. Deze werkwijze zou een extra risico in den
droogleggingsarbeid brengen juist in een periode, waarin die het moeilijkst is en reeds het meeste risico meebrengt.
Dat dc door uitstel van het bouwen van twee sluizen
te bereiken bezuiniging gering is, vergeleken bij normal en bouw in open bouwputten blijkt uit het volgende.
Bij dozen bouw is de bouwput betrekkelijk goedkoop
(slechts uitbreiding van den gemaalput). Stelt men het
bouwen van de sluis uit dan moet ter plaatse do IJsselmeerdijk eerst worden doorgetrokken. Men heeft dan later
de keuze tusschen twee methoden en wel:
1°. bouwen van de sluis eenigszins binnenwaarts, met
omleggen van den IJsselmeerdijk, zoodat tijdens den
bouw het reeds aanwezige gedeelte als waterkeering
blijft dienst doen en
2 . bouwen van de sluis met het buitenhoofd ter
plaatse van den reeds gelegden dijk mot oen waterkeerende afheiing aan de IJsselmeerzijde.
In beide gevallen moet men niet onbelangrijkc kosten
maken en wel in het eerste geval door binnenwaartsche
uitbreiding der grondwerken, die op diep liggend terrein van gering draagvermogen moeten worden gemaakt en
in het tweede geval door de afheiing. Welke methode
het

- 9 het goedkoopst zou zijn is niet a priori te zeggen,
maar wel is het zeker dat zij geen van beide goedkoop
- zouden zijn on dat dus de bezuiniging geen groote boteekenis kan hebben.
, 5. Grootte der te

Teneinde de te bereiken bezuiniging mot eenige nauw-

.ereiken bezuiniging. keurigheid tc kunnen ramen zijn volledige ontwerpen
gemaakt van de terreinen met gemaal on sluis tusschen
Urk en Schokland en wel met toepassing van een normalcn
open bouwput en van damwandkuipen. Doze ontwerpen met
raming zijn gemaakt door ir. van Oppen. Welke fundeoringswijze wordt toegepast heeft niet alleen invloed op
de kosten van den bouwput zelf, maar ook op die van do
overige werken ter plaatse als IJsselmeerdijk, grondverbetcringen, aanaarding der kunstwerken en de met do
kunstworken in onmiddellijken samenhang staande waterwerkon (stortebedden, taludkegels enz.).
Dit blijkt duidelijk, wanneer men bedonkt, dat de van
den bouwput bij opruiming vrijkomonde materialen voor
een doel weer voor andere worken kunnen worden benut.
Hot waa dus niet voldoende de bouwputten zonder meer te
ramen. Hot onderzoek moest zich voel verder uitstrekken
on met alio bovengenoemde invloeden moest worden rekoning gehouden. Door Ir. van Oppen zijn doze werkzaamheden
met groote nauwgezethoid en uiterst volledig verricht.
Ten slotte is er ook nog rekening mee gehouden, dat
door een normal on bouwput moer ruimte in beslag wordt
gonomon van de haven on de daarbij bohoorendo loswallen
en terreinen dan door eon kleineren bouwput met kuipen.
Bij toepassing van een norma len bouwput zal dus, om tijdens

- 10 dens de uitvoering over dezelfde kadelengte enz. te kunnen beschikken, de haven moeten worden vergroot, Dit is
in dc

raningen verdisconteerd.

Dit geldt slechts, wanneer de haven in de aanlegperiode tevens dienst moot doen voor den dijkaanleg. Voor
den bouw van gemaal en sluis alleen heeft de haven ook
met een norma len bouwput nog wel TOldoende kadelengte.
Bij het maken der ramingen zijn twee soorten eenheidsprijzen toegepast en wel:
1°. die welke gebruikt zijn bij het opmaken der aan de
2° Kamer overgelegde begrooting van den N.O. polder,
•vaarvan het wel zeker is, dat zij thans veel te hoog zijn
en 2° lagere eenheidsprijzen, die tegenwoordig aannemelijker zijn, hoewel zij nog niet zoo laag zijn, dat zij
bij aanbesteding op dit oogenblik niet nog te hoog aouden blijken.
Het resultaat der ramingen met deze beide soorten eenheidspri jzen is geheel verschillend. Aangezien het hier
gaat om een betrekkelijk klein verschil tusschen twee
grooto bedragen staat dit verschil niet in een vaste verhouding tot deze beide getallen. Niet alle eenheidsprijzen konden worden verlaagd en zeker niet alle in dezelfde verhouding. De berekende bozuiniging, die door toopassing van kuipen kan worden bereikt moot dus niet beschouwd worden als een bedrag, dat met eenige nauwkeurigheid bepaald kon worden.
Het eenige, wat kon worden bereikt is, dat twee getallen konden worden bepaald, waartusschen de bosparing
moet liggen

en deze getallen loopen helaas nog vrij ver
uit

- 11 uit elkaar. Maar toch was het mogelijk een conclusie
tc trekken aangezien het slechts de bedoeling was, na
te gaan, of de bezuiniging van een zoodanige orde van
grootte is, dat daarvoor de nadeelen, die aan den bouw
in kuipen inhaerent zullen blijken te zijn op den koop
too moeten worden genomen.
De gemaakte berekeningen voerden tot de uitkomst,
dat bij de werken tusschen Urk en Schokland door toepassing van damwandkuipen een bezuiniging is te boreikon
die met de hooge eenheidsprijzen ward becijferd op
f.80.000,- en met de lage prijzen op f.4C.O00,-.
Bij de genoemde werken zullen uitgebreide grondverbeteringen noodig zijn. Dit beteekent een groot voordeel
bij toepassing van kuipen omdat daarbij de grondwerken
en dus ook de grondverbeteringen veol minder omvangrijk
worden. Maar bij do werken te Lemmer on bij het Zwolsche
diep, waar de bodem veel meer draagkracht heeft, beteekent dit voordeel veel minder. Een globale berekening
wees aan, dat bij Lemmer de kuip-methode niet onbelangrijk in het nadeel zou zijn. Veilig kan dus worden aangenomen dat ook bij het Zwolsche diep geen bezuiniging
zal kunnen worden bereikt. Slechts bij de werken tusschen Urk en Schokland kan dus toepassing van kuipen in
aanmerking komen.
In de begrooting van den N.O. polder zijn dc sluis en
het gemaal aldaar met inbegrip van den bouwput geraamd
op te zarion rond f .2.800.000,-. Met toepassing van de
bij die begrooting gebruikte eenheidsprijzen werd de te
bereiken bezuiniging berekend op f.80.000,-. Globaal
kan

- 12 kan dus worden gezegd, dat door gemaal en sluis in
damwandkuipen te bouwen een bezuiniging van rond 5 %
kan worden verkregen.
§ 4. Nadeelen van

Wanneer aan het bouwen van een gemaal in een dam-

den bouw in een kuip. wandkuip geen nadeelen waren verbonden, zou de boven
berekende bezuiniging voldoende aanleiding zijn om
deze bouwwijze toe te passen. Evenwel zijn er wel degelijk nadeelen aanwezig, die keuze alleen op grond
van de besparing niet toelaten. Deze nadeelen zijn
de volgende:
1 . Het gemaal zonder zuigmonden biedt aan de polderzijde geen gelegenheid tot het maken van een brug.
De over de sluis voerende weg moet echter langs den
dijk verder worden gevoerd. De brug over de sluis
moet liggen over het binnenhoofd (zie mijn nota over
de sluizen van den N.O. polder). Ligt nu de weg langs
het gemaal aan de IJsselmeerzijde, dan moet de sluis
ten opzichte van het gemaal sterk in de richting van
het IJsselmeer verschoven liggen. Dit heeft een ongunstigen invloed op den vorm van de haven en op de lengte van den IJsselmeerdijk, die ter plaatse van het
buitenhoofd van de sluis sterk naar buiten moet worden
omgelegd. Zoowel voor de scheepvaart als voor het
landverkeer blijkt deze oplossing minder mooi en eenvoudig te zijn, dan wanneer de weg aan de polderzijde
langs het gemaal wordt gevoerd. Wanneer zuigmonden
worden gemaakt kan op eenvoudige wijze over de penanten tusschen deze monden een brug worden gelegd. Deze
brug

- is brug moet overeenkomstig aan die over de s l u i s met
het r i j d e k op 1,50 m + N.A.P. l i g g e n . Daaronder
b l i j f t dan nog ruimschoot3 gelegenheid over voor het
schoonmaken der krooshekken enz. Bij de eerstgenoemde oplossing moeten eenige kosten worden gemaakt
voor omlegging naar buiten van d-g.n Usselirieerdi jk en
verruiming van de haven. Daartegenbver s^San b i j de
tweede oplossing de kosten van de brug\ I M de kosten

' J
b e t r e f t kan dus deze kwestie buiten beso>rouwing worden g e l a t e n .
Opgemerkt z i j nog, dat t e r beperking van den omvang van den bouwput gemaal en s l u i s dicht b i j e l kaar moeten liggen. Het i s dus n i e t mogelijk den weg
van de IJsselmeerzijde van het kanaal met een S-bocht
naar het binnenhoofd van de n i e t bultenwaarts verschoven s l u i s te voeren. Bij het in § 2 besproken
u i t s t e l van het bouwen van de s l u i s was men v r i j e r
in de keuze van de p l a a t s daarvan, zoodat daar deze
S-bocht wel mogelijk zou z i j n geweest.
2 ° . Wanneer een gemaal zonder zuigmonden wordt gebouwd wordt de t o t a l e breedte van het gebouw 11 a
12 m. De persmonden, die n i e t e'en geheel met het gebouw uitmaken z i j n h i e r buiten beschouwing g e l a t e n .
Dit b e t r e k k e l i j k smalle gebouw moet aan de IJsselmeerzijde worden aangeaard t o t ongeveer 1,50 m + N.A.P. ,
t e r w i j l aan de polderzijde het kanaal moet a a n s l u i t e n ,
waarvan de bodem op ongeveer 9 m - N.A.P. l i g t . Een
gebouw van 11 a 12 m breedte moet dus een gronddrukv e r s c h i l van 10,50 m hoogte keeren. Het behoeft geen
betoog

- 14 betoog, dat dit een ernstig gevaar moet opleveren
voor den vasten stand van het gebouw. Dit klemt nog te
meer omdat het niet mogelijk is hiertcgen afdoende
voorzieningen te treffen. De heipalen onder het gebouw moeten geheid worden tusschen de stempels en hunne dwarsverbanden (tegen uitknikken) door. Het heien
zal dus toch reeds lastig zijn en het heien van een
groot aantal schoorpalen zal dus vrijwel ondoenlijk
zijn. Maar zelfs al kon men vele schoorpalen onder
sterke helling plaatsen dan ssou dat nog niet af doende
zijn. De gronddruk zou een zoodanige ongeli jke belasting der palen veroorzaken, dat de vaste stand van het
gebouw niet verzekerd zou zijn. Dit is een ernstig bezwaar omdat het geheele gebouw waterdicht moot zijn
(het wordt + 70 ra lang), de persbuizen waterdicht moeten blijven aansluiten en de stand van motoren en pompen onderling onwrikbaar moet zijn.
De gronddruk aan de polderzijde kan ook niet verminderd worden. De weg kan niet lager liggen dan 1,50
m + N.A.P. De eenige mogelijkheid tot vermindering van
den gronddruk zou dus zijn den weg verder van het gemaal te verwijderen en tusschen weg en gemaal eon talud te maken. Maar dit veroorzaakt een nog ongunstiger
ligging van sluis en gemaal ten opzichte van elkaar on
bovendien langere persbuizen en een aanmerkelijke vermeerdering van het grondwerk omdat de terp, waarin het
gemaal moet worden gebouwd ook de monden der persbuizen moet omvatten.

Mi

- 15 Bij een gemaal met zuigmonden en bruggen

aan de

polderzijde bedraagt de totale breedte van het betonwerk dat als eon geheel kan worden uitgevoerd ongeveer 23 m. Bovendien blijkt er dan geen bezwaar tegen
te bestaan den grondslag aan de IJsselmeerzijde te
verlagen tot 2,00 m - N.A.P. Weliswaar worden de persbuizen daardoor iets langer, maar de fundeeringput
wordt er niet grooter door omdat de persbuizen hoog
liggen en de grootte van den put wordt bepaald door
den eisch dat met een zeker vrij flauw beloop het
diepst gelegen punt van het gebouw moet worden bereikt. De vaste stand van het gebouw wordt op deze
wijze heel wat beter verzekerd.
3°. Over de moeiiijkheid ten opzichte van de krooshekken is reeds terloops gesproken. Zij vereischcn
dus kostbare constructies, die men in het + 80 m
breede kanaal moet plaatsen en waarvoor drooglegging
waarschijnlijk noodig zal zijn. De groote breedte
van het kanaal is het gevolg van het samenkomen van
twee kanalen bij het gemaal. Bij een gemaal met zuigmonden is dit alles veel eenvoudiger.
4 . De aan de polderzijde aan het gebouw hangende zuigtuiten brengen eveneens bezwaren mee. Ten eerste is de
waterdichte bevestiging door duikers onder water een
karwei, dat niet geheel zonder bedenking is. Wanneer
later het peil in den polder laag genoeg is afgemalen
komt deze verbinding gedeeltelijk boven het polderpeil te liggen, zoodat dan deze verbinding zelfs
luchtdicht moet zijn. Bovendien moeten de zware zuigtuiten
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Wel zou men een draagconstructie op ingeheide palen
kunnen maken, maar aangezien het gebouw vrijwel zeker niet onbelangrijk zal zetten is een dergelijke
draagconstructie, die los van het gebouw staat niet
goed bruikbaar. Bij een normaal gebouw zijn er tegen
zuigtuiten niet veel bezwaren in te brengen. Zij worden dan echter aan een voorgebouw opgehangen. In dit
geval zijn de nadeelen nog al wat grooter.
o
5 . Bij den bouw van een gemaal in een damwandkuip
is het niet mogelijk normale stortebedden te maken.
Dit is een ernstig bezwaar. Men zal moeten volstaan
met zinkstukken bij de zuig- en persmonden. Bij een
gemaal met zuigmonden ontstaat aan de zuigzijde een
vloer van beton tusschen de penanten, waarbuiten dan
nog een stortebed kan worden gelegd. Ook kan bij bouwen binnen een omringdijk een stortebed aan de perszijde worden gelegd. Op die wijze wordt een veel
sterkore constructie verkregen, die bovendien veel
nauwkeuriger tegen het gebouw aansluit.
Tenslotte maken de zuigtuiten het uiterst lastig,
aan het zinkstuk aan de zuigzijde iets te herstellen
of daarop steen bij te storten, wanneer dit noodig
mocht blijken.
Nog sterker spreken deze nadeelen bij de sluis,
waar aan de polderzijde blijkens de ervaring een zeer
lang en sterk stortebed noodig is met het oog op de
aantasting door het met groote snelheid uistroomende
water
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misschien door de keuze van de plaats dezer uitlaatmiddelen verbetering te kunnen worden gebracht, (zie
mijn nota over de sluizen) toch blijft een sterke
voorziening hier gewenscht6 .Bij het bouwen binnen damwandkuipen is een zeer
groote hoeveelheid ijzeren damwand noodig, die voor
een gemaal met een sluis globaal op 1000 ton kan worden gesteld. Bovendien is voor de stempelramen nog
+_ 500 ton profielijzer noodig. Al dit materiaal zal
uit het buitenland moeten worden ingevoerd. Weliswaar
is bij een omringdijk meer steen noodig, maar die kan
later bij het opruimen van dien dijk voor een zeer
groot deel weer op andere plaatsen worden verwerkt.
In den tegenwoordigen tijd moet het verwerken van
veel buitenlandsch materiaal voor deze werken minder
gewenscht worden geoordeeld.
§ 5. Samenvatting en
Conolusie.

Het bouwen van gemalen en sluizen in kuipen van
stalen damwand is uitvoerbaar. Bij de gemalen te Lemmer en bij Kraggenburg brengt het geen bezuiniging
mee.. Bij gemaal en sluis tusschen Urk en Schokland
bedraagt de bezuiniging bij benadering 3 %.
Er zijn echter groote en kleinere nadeelen aan
verbonden en wel:
1. Ongunstige ligging van gemaal en sluis ten
opzichte van elkaar. Minder goede oplossing voor
land- en waterverkeer2. Vaste stand van het gemaal veel minder goed
verzekerd.
3.
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4. Kwetsbare zuigtuiten met moeilijk luchtdicht
te houden verbindingen.
5. Minder goede stortebedden.
6. Veel buitenlandsch materiaal.
Tegenover een kleine bezuiniging staan dus vele nadeelen, waarvan sommige het risico van de uitvoering
en de onzekerheid van het verkrijgen van een goede,
duurzame constructie niet onbelangrijk vergrooten. Bij
deze in zee te maken werken, die den eersten tijd onder
uiterst moeilijke omstandigheden moeten dienst doen
zijn toch reeds risico's van beteekenis aanwezig. Het
is dus ongewenscht, deze risico's nog te vergrooten,
wanneer dat niet wegens een zeer belangrijke bezuiniging onafwijsbaar moet worden geacht.
Een zoodanige bezuiniging kan hier niet worden boreikt. De keuze is dus niet moeilijk en de conclusie
moet worden getrokken, dat het bouwen van gemalen en
sluizen in een damwandkuip voor geen der drie complexen
gowenscht is^. Op grond der bovenstaande beschouwingen
moet dus worden aanbevolen, de gemalen en sluizen te
bouwen in open bouwputten binnen voldoende ruime omringdijken, dus op de beproefde wijze, die reeds meermalen
is toegepast en waarbij de risico's op grond der ervaring van te voren kunnen worden overzien.
's- Gravenhage, 30 Mei 1934.
DE EERSTAANWEZE1TD INGENIEUR EI J DE ZUIDERZEEWERKEN,
J.G. Schilthuis.
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