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Inleiding.
Het behoeft op deze piaats wel geen betccg dat een zo grote
ingreep in een waterstaatkundige situatie als het droogmaken
van de Markerwaard invloed zal hebben op de hydrologische toestand van het aangrenzende gebied.
De peilverhoging in het droogA;e maken gebied zal in wijde omtrek een naar de nieuwe polder gerichte grondwaterstroming opwekken. Deze stroming treedt aan de dag als de kwel in de polder. Zulk een grondwaterstroming gaat echter ncodzakelijkerwijs
gepaard met verlagingen van de stijghoogte van het grondwater.
In hoeverre deze stijghoogte-veranderingen schade aan bestaande belangen, zoals schade aan de landbouw, zettingsschade enz.,
betekenen, hangt af van de geo-hydrologische gesteldheid van
het getroffen gobied.
Het hierna te behandelen geo-hydrologische onderzoek dient om
een inzicht te krijgen in de te verwachten verlagingen en de
gevolgen daarvan.
Bij de beschouwing van de te verwachten gevolgen van de inpoldering van de Markerwaard dient bijzondere aandacht to wordon geschonkon aan Amsterdam. Een belangrijke verlaging van
de grondwaterstand in het stadgebied van Amsterdam kan immers
desastreuse govolgen hebbun voor de houten paalfundoringen.
In verband met de hiormedo gomocide belangen is voor het onderzoek naar de hydrologischo gevolgen voor Amsterdam een
werkgroep govormd, waarin behalve de gemeente Amsterdam en do
Dienst der Zuiderzeewerken ook het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening is vertegenweordigd.

2. De inrichting van het onderzoek.
Een inzicht in de wijzes waarop do verlagonde invloed van de
droogmaking van de Markerwaard op de stijghoogte van het
grondwater in hot aangronzjnde gebied tot stand zal kunnen
komen, kan worden verkregen dcor bostudering van de geologische opbouw van de ondergrond van dit gobied. Hiertoe wordt
eon groot aantal bestaande, aangevuld mot vole vanwege onze
Dienst uitgevoerdetoflringenin beschouwing genomen.
De geologische gostoldhoid blijkt uit het hierbij gevoegde
geologische profiol.
Van maaiveld tot op ca 20 m. diepte komen holocene lagen
voor die in hoefdzaak bestaan uit veon, klei en slibhoudend
fijn zand. Daaronder volgt eon dik pakket pleistocene formaties waarvan do bovonsto, n.l. tot ca. 50 m diepto soms kleiof loemlagon of lemon bevatten; vcor het overige bestaan zij
uit zand. Nog dieper vclgon oudere pleistocene lagen die
vrijwel steeds uit zand bostaa^i. Beneden 200 a 250 m diepte
volgen oudploistocene fcrmatios van mariene oorsprong die
bestaan uit klei en stork slibhoudend fijn zand.
Uit hydrologisch oogpunt kan de ondergrond wordon geschematisoerd als een goed watvirdoorlatond pakket. n.l. het dikke
pleistocene zandpakket, dat is afgedekt door oen moeilijk
doorlatend lagoncomplox, nl. hot holoceon. In hot bijzonder
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-2mect do aan de basis van hot holoceen voorkomende laag
z.g. "veen op grotere dioptc" (IOV) welke bestaat uit een
dunne laag sterk samengedrukt ve n als zeer moeilijk waterdotxlatond worden beschouwd.
De boneden 200 a 250 m diepte vr erkc monde lagen kunnen als
ondoorlatend werden beschouwd.
Zij vormen dus in hot hydrologische schema de ondoorlatende
basis.
Het aldus verkregen schema wordt aangeduid als "hot hollandse profiel".
De kwelstroming naar do nieuwe polder zal in hoofdzaak zijn
weg zoeken door het goeddoorlatende pleistocene pakket,
waardoor stijghcogtovorlagingon van het grondwater in dit
pakket zullen optreden. Do aanvulling van het grondwater in
dit pakket moot geschieden door een verticalo grondwaterstroming door do afdekkende holocene lagon. In vorband mot
de geringo doorlatendheid van deze lagen zal do aanvulling
van hot diepo grondwater over een grote oppervlakte verspreid geschieden, zodat ook do verlaging in het plcistoccno pakket zich over grote afstanden zal voortplanten.
Dc als gevolg van de droogmaking van do Markerwaard to
verwachten verlaging van de stijghcogto van het grondwater in het goed waterdoorlatende pakket zou vrij gemakkelijk kunnon werden berekend indien zou zijn voldaan
aan de voorwaardc dat de d. orlatondhoden van de onderscheiden pakketten over hot gehele te onderzoeken gobied
en ver daarbuiton constant zijn. Uiteraard moeten dan bovendien nog de waarden van doze deorlatcndhedon bokflnd zijn.
Uit de uitkomstcn van verschillende onderzoekingon, uitgevoerd
door vele ondorzoekers t,b.v. diverse doeleinden blijkt dat
zeker niet aan do genoemde voorwaardc wordt voldaan. Vooral
de doorlatendheid van het afdekkende pakket blijkt to
varieren tussen wijde grenzen.
Bovendien doet zich nog de volgende complicatie voor.
In vele polders komen z.g. gasbronnen voor. Het totale
aantal binnen het onderzockingsgobied bedraagt ca. 3000.
Zij bctckonon evunzovcol watoronttrekkingen aan hot diepe
pakket; zij beinvloeden dus de stijghoogte van het diepe
grondwater.
Dezo bronnen dankon hun bestaan aan de overdruk van het
diepe grondwater t.o.v. do polderwaterstanden. Indien nu
als gevolg van de droogmaking van de Markerwaard de stijghoogte van het diepe grondwater zal wordon veriaagd, zal
ook dc watcropbrcngst van doze bronnen, en daarmedo hun invloed op de stijghoogte van het diepe grondwater afnemen.
Deze invloed kan niet rechtstreeks in de borokoningen wordon
vcrworkt.
Do uitkomsten van de tot nu too opgezotte borekeningen, waarbij
steeds moest wordon uitgegaan van constante waarden voor dc
hydrologische grootheden, hebbon dus een globaal karakter
en guven een inzicht in de grootto-ordo van de te verwachten dalingen van de stijghoogte van hot diope grondwater.
Daaruit blijkt dat bij oen kleinste afstand van do Markor-rd tot Amsterdam van tenminste 10 km do verlaging van
hot diope grondwater onder de hoefdstad waarschijnlijk niet
meer dan enige decimeter zal bedragen.
Do genoemde omstandigheden die do opzet van nauwkeurige
berekeningen in de weg Staan, kunnen grotendeels worden
vormeden bij do bepaling van do te verwachten verlagingen van
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van het diepe grondwater met behulp van oon modelexperiment.
De uitvoering van zulk eon onderzoek is opgedragen aan fc
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.
Hot onderzoek zal geschicdon aan een z.g. "spleetmodcl".
De constructie van eon spleetmodcl blijkt uit de hicrbijgevoogie schematische voorstelling van oen. doorsnede, nl.
een nauwo sploot tusson twee plan-paralelle platen wa irdoor eon vloeistof3troming piaats vindt.
Doze modeltechniok berust op do ovcroonkomst tussen de Wet
van Darcy, die geldt voor de grondwatorbeweging en do wet
van Poisscuille voor do laminaire stroming van een
visqueuse vloeistof deer een spleet van capillairo afmetingen
(2 a. 3 mm).
Do spleet stelt het good watcrdocrlatondc pakkc-t veer de
vlooistof het grondwater. Hoe wijler de spleet, hoe groter
do docrlatondheid van do nagobootsto laag. Het mooilijk
doorlatende afdekkonde pakket wordt vccrgostold door de goperforoerdo bovonplaat. Hoe groter de totale doorsnede van
de perfcraties por oenheid van oppervlakte, hoe groter do
doorlaatondheid van de afdekkende lagen die worden voorgesteld.
De compartimonten bovon do perforaties, waarin bepafl.ldo
vloeistofpcilcn worden gehandhaafd, stellen in goschematiseerde vorm de polders met hun verschillende polderpeilen
voor.
De gasbronnen wordon in hot model n.flflcboctst als wateronttrokkingen via aansluitingen aan de cnderplaat.
Voorts dienen in het model nog to worden nagobcotst de
binnen hot ondorzoekingsgebied vecrkomonde wateionttrekkingon t.b.v. de industrie en de drinkwfltjrvcorziening.
Van de eerstgencemde groep zijn naast een aantal zuivelbedrijven die verspreid vocrkomon in het bijzonder van
belang de grote concentraties in Amsterdam on de Zaanstreek. Dit geschiedt evoneens doer onttrekking van vlooistof uit do spleet via aansluitingen a m dc onderpl: .
De begrenzingen van het model dienen zodanig te worden
gekozen dat daar terplaatse goon of bijna goon vorlagingen
zullen optreden.
Aldus korAit men tot het op bijlage 3 weergegeven gebied.
Do sohaal van het model is 1 ; 50000. De afmetingen bodragon dus ca 2 x 2 rn.
Langs de randen van het model moeten z.g. randvoorwaarden wordon gehandhaafd, o.a. constante stroming en constants potentiaal.
Hot model moet worden geijkt aan de toestand zoals die was
voor dc amvang van do bemaling van Oostelijk-Plevoland.
Doze is weergegeven in hot hierbij govoogde isohypsenbeeld
voor hot diepe grondwater.
De stijghoogte in hot model wordt gemeten m.b.v, manometers die na dc onderplaat met de spleet in verbinding
staan. De plaatsen van ca 400 manometoraansluitingen komen
overoon met do waarnemingspunten uit de werkelijkheid.
Nadat het model zodanig zal zijn ingericht dat een bavredigonde woergave van de workolijkheid in "1956" is verkregen, kan de droogmaking van Oostelijk-Flovoland worden
nagebootst. Komen ook de dan optredende dalingen overeen
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Markerwaard en ook die van Zuidelijk-Flevoland worden
nagebootst.
Het Rijksinstituut hoopt nog in het a.s. voorjaar gereed
te komen met het medelonderzoek, Daarna zal het model door
onze Dienst wordon overgenomen, zodat in de toekomst
steeds woer vergelijking van het model met en aanpassing
aan de werkelijkheid mogelijk zal zijn.
Naast het modolexperiment zullen door het Mathematisch
Centrum te Amsterdam aanvullende berekeningen worden uitgevoerd, o.a. een analyse van de bestaande toestand.
Op de bovenbeschrevon wijze zal dus eon inzicht worden
verkregen in de te verwachten verlagingen van de stijghoogte van hot grondwater in het pleistocene pakket.
Als gevolg van de slochte doorlatendheid van de afdekkende lagen zullen dezo verlagingen praktisch niet merkbaar
zijn in hot bovonwater. Slechts daar waar pcrforatios
in de bovenlagen voorkomen, zullen deze verlagingen zich
good naar boven toe kunnen voortplanten.
In verband hiermede is er een onderzoek gaondo naar do
invloed van met zand opgevulde uitschuringen in de holocene lagen in West-Friesland.
De invloed van de Markerwaard kan zich behalve via do
pleistocene zandlagen ook voortplanten door do holocene
zandlagen. Door de geringe doorlatendheid van deze lagen
(goringe dikte en door slibhoudondheid lage doorlatendheidscoefficient) zal doze invloed beperkt blijven tot
oen smalle strook langs de omringdijk van de polder en
derhalve nauwelijks tot onder Noordholland reiken.
Voor de opheffing van cvontuole verlagingen van de bovenwaterstandon zal geen gebruik kunnon worden gemaakt van
een randkanaal, da-;.r zelfs een breed meer door de nagenoeg dichte bodem weinig of geen uitwerking heeft.
(Vgl. op de isohypenkaart de invloed van de bestaande
polders ondor het IJsselmeer)
Eventuele maatregelen zullen dus moeten bestaan uit aanvoor van water in hot getroffen gebied.
3. Slotopmerking.
Aangezien do sub 2 beschreven ondorzoekingon nog niet
zijn voltooid kunnen thans nog geen conolusies worden
goformuloerd.
•s-Gravenhage,

maart
ir. G.P.Fclius.
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