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waterplas zou worden was, althans in het zuidelijkc decl,
bezworen.

een bepaald peil in de zomer en een hoger waterpeil in de
winter, de stoomgemalen in working zouden treden.
Daardoor had het lage oostelijke deel veel overlast van
water, wat inhield dat circa 8% van de polder niet voor
land- of tuinbouw geschikt was. Tot 18/6 hield het polderbestuur vast aan de gemengde bemaling, daarna werd
die gemoderniseerd. Vanzelfsprekend verdwenen ook de
beperkende maatrcgclen wat betreft de bemaling. Men
ging over tot de aanschaf van nieuwe ketels, nieuwe
stoommachines en schafte centrifugaalpompen aan (afb.
9). De vernieuwde gemalen pompten het water uit op een
zeer kleine hoge boezem die met een sluis in verbinding
stond met de IJssel. De beide hoge boezems werden nu
ook drooggemalen, zij sloegen het water via een klein
stoomgemaal eveneens uit op de kleine hoge boezem. Het
grondgebruik in de polder was en is nog steeds voornamelijklandbouw.

Dc polder
Na de droogmaking van de plas kwamen de verkaveling en het cultuurrijp maken van het land aan de orde.
Hierbij werd ook aan gezondheidsaspecten aandacht
besteed. De Commissie van Beheer en Toezicht was van
oordeel dat snel bewerkcn van het land ziekten en epidemieen zou kunnen voorkomen, Bij de oude droogmakerijen waren vaak veel slachtoffers gevallen van wat men
‘polderkoorts’ noemde en wat eigenlijk malaria was. Men
kende de effecten van dc malariamug nog niet en vcrnioedde dat de ziekte door de uitwaseniing van de drooggevallengrond ontstond.
De inspecteur-generaal van de watcrstaatjan Blanken,
had de commissie bij tal van zaken geadviseerd, onder
andere met betrekking tot het type windmolens. Hij was
echter ook voor het gebruik van stoomgemalen omdat
deze bij windstilte in de zomer het water zouden blijven
uitslaan. Blanken zag stilstaand water als oorzaak van de
polderkoorts. Hoewel Blanken de malariamug niet kende
had hij hierin gelijk. In het stilstaand water komen de larven van de mug, die de malaria overbrengt, tot ontwikkeImg.
Onmiddellijk na het droogvallen werd de grond verkaveld. Hierbij werd uitgegaan van een verdeling land ~
water - sloten, vaarten - van r:io. Het verkavelde land
werd meteen ingezaaid met gerst, haver, rogge en koolzaad, waardoor men kon voorkomen dat onkruid vrij spel
kreeg. Voor de polderwerkers en de omwonenden werd
regelmatig vers drinkwater aangevoerd met speciaal daarvoor gebouwde schuiten. Tevens werden twee tijdelijke
hospitalen ingericht. Epidemieen blcven uit, wat waarschijnlijk vooral te danken was aan het feit dat de stoom¬
gemalen het water in beweging hielden. Maar de tijdgenoten wezen vooral op het snelle bewerken van het land.
De verkoop van de grond in de nietiwe polder vond
plaats tussen 1841 en 1843. Dat was eigenlijk te snel. De
ontwatering was nog niet ver genoeg gevorderd, de
wegen waren niet of slecht bruikbaar en de beheersing
van het polderpeil Het nog te wensen over. Het betekende
dat de grond lage prijzen opbracht en vooral voor belegging ofspeculatie werd gekocht. Tweederde van de grond
kwam in handen van zes eigenaren, waarvan er slechts
twee in de polder gingen wonen. De vier anderen waren
eigenaar van ruim 50% van de grond; zij woonden elders
en waren geen landbouwers. Dat had gevolgen voor het
eerste polderbestuur dat in 1843 bij Koninklijk Besluit
werd benoemd. Vier van de grootgrondbezitters hadden
zitting in het Dagelijks Besmur.
Het polderbestuur werd geconfronteerd met twee
problemen: de waterbeheersing en de wegen. Het waterpeil was met de stoomgemalen vrij goed te regelen, maar
uit zuinigheid liet men die niet vaak werken. In 1845
besloot het polderbestuur dat pas bij overschrijding van

De Haarlemmernieer’
Nog terwijl men bezig was met het droogpompen van de
Zuidplas, kwamen cr plannen op tafel om het Haarlemmermeer aan te pakken. Ook hier waren de eerste ontwerpen - onder andere van Leeghwatcr - al twee eeuwen oud.
En ook hier waren de plannen nooit verwezenlijkt vanwege teveel tegenstrijdige belangcn en fmanciele proble¬
men. Het Haarlemmermeer was ontstaan uit een aantal
kleincre meren. Vervening en vooral oeverafslag hadden
er een grote plas van gemaakt, met een diepte van 2,5 tot
4,5 m, die zich bij zware stormen steeds verder uitbreidde.
Nog in het eerste kwart van de igde eeuw waren de steden Leiden en Haarlem tegen droogmaking van het meet,
omdat ze vreesden dat de stadsgrachten onvoldoende
doorgcspoeld zouden kunnen worden. Dat hield in dat de
drinkwatervoorziening van die steden in gevaar zou
komen. Leiden had daarbij visrechten verpacht op het
meet, wat forse inkomsten opbracht. Amsterdam was
bang voor verzanding van het IJ en alle drie de steden
hadden over het Haarlemmermeer een goede scheepvaartverbinding met elkaar. Maar ook het hoogheemraadschap van Rijnland verzette zich tegen droogma¬
king. Het vreesde teveel boezem water te verliezen om het
waterpeil te kunnen beheersen. Bij hoogwater zou er
onvoldoende geloosd kunnen worden door de andere
boezems. Rijnland had in 1807 wel een spuimogelijkheid
gekregen via het uitwateringskanaal en de sluizen bij
Katwijk, maar het vond dat onvoldoende en bleef zich
verzetten.
Bij zware najaarsstormen in 183d trad het Haarlem¬
mermeer ver buiten de oevers; eerst ondervond de omgeving van Amsterdam wateroverlast, later Leiden. Toen
waren de besluiten tot droogmaking van het meet snel
genomen. De voornaamste reden was dat de verbindingswegen verbroken waren. De straatwegen waren volkomen vernield. Men meende dat in een moderne samenleving deze toestanden niet mochten voorkomen. De Staat
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zou de kosten van her werk voor zijn rekening nemen.
Dat her een behoorlijke landaanwinst zou opleveren, was
op dat moment een prettige bijkomstigheid.
Voorbercidii\g
Bij Koninklijk Besluit werd in 1837 een Staatscommissie benoemd, die als opdracht kreeg de bestaande plannen
te bestuderen en een nieuw ontwerp te maken. De commissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van bet
Rijk, de provincie, de steden, van Rijkswaterstaat, bet
hoogheemraadschap en de genie. Een commissie dus
bestaande uit bestuurders en technisch deskundigen.
Holland was tot 1840 een provincie, daarna werd die verdeeld in Noord- en Zuid-Holland; in latere commissics
zaten er van beide provincies vertegenwoordigers. Deze
uitgebreide commissie pleitte in haar rapport voor windbemaling en ging zelfs zo ver dat ze stoomkracht ontraadde. Het voorstel van de commissie werd als wetsontwerp
in het parlement gebracht. Maar zoals in die tijd vrij
gebruikelijk was, werd in het wetsontwerp de droogmaking van het Haarlemmermeer gecombineerd met de
aanleg van enkele spoorlijnen. De Tweede Kamer stemde
in augustus 1837 tegen het voorstel, vooral vanwege de
combinatie. Een nieuw ontwerp, met nu alleen de droogmaking haalde het in 1835 wel. In die wet was geregeld
dat het Haarlemmermeer zou worden drooggemalen
door de Staat, maar niet hoe het zou gebeuren. Dit soort
planning was kenmerkend voor de overheid in de igde
eeuw. De planning was geen blauwdruk waarin alles
geregeld was, maar meer een streefbeeld waar naar toe
gewerkt moest worden. Na het aanvaarden van het plan
moest eerst geregeld worden of er van stoomkracht of
windkracht gebruik gemaakt zou moeten worden. Hiertoe werd injanuari 1838 een aparte commissie opgericht,
bestaande uit vier personen, waarvan twee van Rijkswa¬
terstaat. Indien voor stoom gekozen werd, was de vraag of
het gebruik van turf dan aan te raden was. Turf was relatief goedkoop omdat her uit de omgeving kwam, steenkool moest worden ingevoerd. Met stoombemaling was
men ervaring aan het opdoen bij de Zuidplas en er waren
plannen voor de Nootdorpse plassen bij Delft, die uitsluitend met stoomkracht zouden worden drooggemaakt. In
het eerste geval waren de ketcls eerst met turfgestookt,
maar later met kolen; bij Nootdorp zouden uitsluitend
kolen als brandstof worden gebruikt.
De commissie van vier was onderling verdeeld en
kwam in September 1835), na veel aandringen, met een
zeer beknopt verslag. De conclusie daarvan was dat
droogmaking met stoom moest worden begonnen met
een groot aantal pk. Als het niet succesvol bleek te zijn,
moest de zaak opnieuw bekeken worden. Het gebruik van
turf werd afgeraden. Omdat de regering niet gelukkig
was met het rapport dat nauwelijks argumentatie bevatte, stelde de koning in maart 1840 een nieuwe commissie
in. Deze bestond uit drie personen, die alien voorstander
van het gebruik van stoomkracht waren. Een van de drie

was een waterstaatsingenieur. De commissie begon met
een studiereis naar Engeland, waar de nieuwste ontwikkelingen in de techniek met betrekking tot stoommachines en pompen werden bekeken. Al in oktober 1840 verscheen hun rapport. Hierin vergeleken ze stoom- en
windkracht op een aantal punten: de hoeveelheid uit te
malen water bij droogmaking en bij drooghouding erna,
het benodigde aantal molens of stoommachines, de
droogmakingstijd en de kosten.
De commissie adviseerde stoommachines met een
hoog rendement, de zogenaamde Cornish Engines, die
00k nog zuinig waren. Ze gafde voorkeur aan zes kleinere
machines van elk 200 pk, boven drie grote van 3^0 pk. Als
opvoerwerktuig stelde ze zuigerpompen voor, in plaats
van de in Nederland gebruikelijke schepraden en vijzels.
De pompen zouden een groter verniogen hebben, omdat
ze minder waterverlies hadden vanwege een lagere wrijving. In de Engelse mijnen werd zeer veel met deze pom¬
pen gewerkt. Er was in Cornwall eveneens gebleken dat
de stoommachines zeer bedrijfszeker waren en weinig
onderhoud vergden. De commissie zette de kosten voor
aanschaf en onderhoud van de verschillende typen
opvoerwerktuigen, aangedreven door stoom op een rijtje
en daarnaast de kosten voor windbemaling. Windenergie
bleek aanzienlijk meer dan stoom te kosten. De conclusie
van de commissie lag voor de hand; ze koos voor stoom¬
machines (afb. 3).'
Uitvoeriitg
Terwijl de eerste onderzoekscommissie nog aan het
werk was, werd medio 1835) een ‘Commissie van Beheer en
Toezigf in het Icven geroepen. In deze commissie waren
allerlei belanghebbenden vertegenwoordigd. Ze bestond
uit vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, te weten
een lid van het parlement, een hoge ambtenaar van het
departement van Binnenlandse Zaken en Waterstaat en
twee ingenieurs van Rijkswaterstaat, leden van het provinciaal bestuur, een hoogheemraad en het hoofd van de
technische dienst van Rijnland. Het parlementslid was
tevens hoogheemraad van Rijnland. Deze commissie
heeft op een goede wijze uitvoering gegeven aan de plan¬
nen tot droogmaking van het Haarlemmermeer. Hierbij
werd rekening gehouden met de belangen van vele
instancies en particulieren; de commissie heeft crop toegezien dat deze niet onnodig geschaad werden. Net als bij
de Zuidplas kreeg deze commissie de planning en leiding
van de droogmaking. Nog voor de onderzoeksgroep een
rapport klaar had, kwamen hier de plannen, voorstellen
en offerees al binnenscromen. Ze kwamen van uitvinders,
machinefabrikanten, ingenieurs en anderen uit binnenen buitenland. Het wachten was op het eindrapport van
de onderzoekscommissies en de daaruit volgende beslissing van de koning. Begin december 1840 kwam het
besluit het Haarlemmermeer met stoomkracht droog te
maken; de Commissie van Beheer en Toezigt kon aan het
werk.
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3. De Haarlemmermeer.

Na demonstraties en proeven, onder andere bij de
Zuidplas, besloot die commissie in november 1841 in te
gaan op her voorstel om zuigerpompen afkomstig van de
Britten Joseph Gibb en Arthut Dean te gebruiken. Et zou
een ‘proefstoomtuig’ worden gebouwd aan de Kaag. Als
bet resultaat gunstig was, zouden ook de andete gemalen
op deze manier uitgevoerd worden. In januari 1843 begon
de bouw van dit stoomgemaal, dat later de naam ‘Leeghwater’ zou krijgen. Er kwam een stoommachine van 350
pk, met een dubbele cilinder. De lagedrukcilinder lag als
een ring om de hogedrukcilinder. De machine kon 10 slagen per minuut maken. Er werden elf pompen mee aangedreven, die om de cilinder been kwamen te liggen en
evenals de machine to slagen per minuut haalden. Alle elf
pompen hoefden niet tegelijk te werken, elk aantal van
twee tot negen voldeed ook, als er minder water hoefde te
worden uitgeslagen. De diameter van de lagedrukcilinder
was r44" (365,7^ cm], van de hogedrukcilinder 84" (213,3d
cm] en van de pompen 6}' [160,02 cm]. De machine werd

met pompen en buizen geleverd door de firma’s Harvey &
Co en Fox & Co in Cornwall. De stoommachine wetd
gestookt met vijfstoomketels, die met de elf gietijzeren
balansen voot de pompen, bij Van Vlissingen en Van Heel
in Amstetdam werden vervaardigd.
In juli 1845 begon het experiment met het proefgemaal dat ruim zeven maanden duurde. Het was zo succesvol dat de commissie besloot tot de bouw van de twee
andere gemalen. Die kregen de namen Cruquius en Lynden (Leeghwater, Cruquius en Baron Van Lynden hadden
- elk in hun tijd, de i/de, i8de en igde eeuw - uitvoerige
plannen voor de droogmaking van het meet gemaakt.
Baron Van Lynden was in 1821 geheel van stoombemaling
uitgegaan]. Gezien de ervaringen met de Leeghwater wer¬
den bij de machines en pompen een aantal wijzigingen
aangebracht. De Lynden en de Cruquius kregen hetzelfde
vermogen (350 pk], maar het aantal pompen werd teruggebracht van elf naar acht. De proeven met de pompen bij
de Leeghwater waren zo goed geslaagd, dat men met gtotere pompen durfde te gaan werken. Deze kregen een dia¬
meter van 72" (182,88 cm]. Het aantal stoomketels werd
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ming bereikt over voorziemngen voor boezembeheer. Op
kosten van het Rijk zouden er drie stoomgemalen, bij
LLalfweg, bij Spaarndam en bij Gouda worden gebouwd,
die de boezem zouden gaan bemalen. Nu kon tot sluiting
van de laatste openingen worden overgegaan en kon met
pompen worden begonnen. De gemalen stonden niet alle
drie gunstig opgesteld. De overheersende zuidwesten
windjoeg het water eerder van de Leeghwater weg dan
erheen. Wat dat betreft had alleen de Lynden een goede
plaats.
Tijdens de vier jaar die het droogmaken in beslag nam
(1848-1852) moesten de werkzaamheden van tijd tot tijd
worden stilgelegd. Niet alleen vanwege onderhoud of
technische storingen, maar 00k omdat het peil in de boe¬
zem van Rijnland hoger was dan overeengekomen, De
onderbrekingen bedroegen in totaal zo’n negen maanden,

van vij fnaar zes gebrach: om gemakkelij ker op vol vermogen te kunnen werkeii. Machines en kecels kwamen van
O
dezelfde bedrijven, de gebouwen werden alle door dezelfde aannemer gezet [ontwerp Beijcrinck) (afb. 4].
Her eigenlijke droogpompen van her meer begon in
1848 door de Leeghwater, na lange moeizame onderhandelingen met her hoogheemraadschap van Rijnland. Het
eiste de coezegging van de commissie dat de boezem niet
overbclast zou raken door de droogmaking. De twee
andere gemalen kwamen pas begin 1845 gereed voor
gebruik. De Leeghwater loosde op de Kaag in het zuidwesten, de Cruquius op het Spaarne m het noordwesten en de
Lynden op het Lutkemeer in het noordoosten.
Temidden van alle discussies over stoom of wind was
in mei 1840 de eerste spade in de grond gegaan voor het
maken van de nngvaart en de ringdijk, Ongeveer gelijktijdig met het gereedkomen van het ‘proefstoomtuig’
waren 00k de nngvaart en de ringdijk klaar, op enkele
sluitgaten na. De ringvaart had een lengte van circa do km
en een breedte van 40 a 45 m. De grond die vrij kwam bij
het graven van de ringvaart werd voornamelijk gebruikt
om de dijk van 1,5 a 2 m+NAP op te werpen. Tevens moest
er aan de zuidkant een nieuw kanaal gegraven worden
voor de waterafvoer. Dit nieuwe kanaal liep van de Warmonder Lee, die in de Kager Plassen uitmondde naar de
Rijn boven Katwijk. De Rijn werd beneden de uitmonding van het kanaal verbreed. Door deze maatregelen kon
het water dat door de Leeghwater werd uitgeslagen via de
Kagerplassen, de Warnionder Lee, het Nieuwe Kanaal, en
de Rijn naar Katwijk worden afgevoerd.
In 1848 werd met Rijnland uiteindelijk overeenstem-

Dc polder
In juli 1852 viel het meer droog. Er was ruim 18.000 ha
merendeels blauwe zeeklei te voorschijn gekomen, alleen
aan de randen lagzand en veen. Er was voor de polder nog
geen bestemmmg vastgesteld.
De volgende fase van het proces was het verder ontwateren van de grond en die cultuurrijp maken. Al tijdens de
droogmaking was men begonnen met het graven van sloten en tochten. In de lengterichting van de Haarlemmermeer werd een hoofdvaart gegraven, die de gemalen
Leeghwater en Lynden met elkaar verbond. Loodrecht
■ 4. Het stoomgemaal Cruquius werd in 1934 een museum.
Zowel het exterieur als het interieur Eleven daardoor behouden.
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daarop kwamen zes dwarsvaarcen. Klcinere sloten wcrden hier weer op aangesloten. Voor dc verkavcling word
niet de verhouding sloten - land, die bij de Zuidplaspolder werd gehanteerd (i:io] gevolgd. Men verkavelde in de
verhouding 1:32, hoewel 1:14 gepland was. Deze ‘zuinige’
verkaveling leverde wel extra grond en dus inkomsten op,
maai: aan de waterbeheersing van de polder kwam het
niet ten goede. Grote stukken diepliggend land waren
nauwelijks te ontwateren. Hoewel men in de Zuidplaspolder de nodige ervaring had opgedaan met sloten gra¬
ven en onderhouden en inzaaien van het land, werd die
kennis hier niet toegepast. Integendeel, toen de Staat in
augustus 1853 begon met de verkoop van de grond waren
er vele problenien. De grond was onvoldoende ontwaterd;
het middelste deel van de polder lag veel lager dan de randen. Zoals vrij veel voorkwam, was er maar ecn peil, wat
betekende dat in dat lage deel het water niet weg liep. De
grove verkaveling maakte dat er een te kleine waterberging was en dat werkte niet mee om het grondwater te
beheersen. Een extra probleem was de forse kwel vooral in
het westen van de Haatlemniermeer. Die was te wijten
aan een doorlaatbare schelplaag onder de bodem van de
ringvaatt. Pas na i8^o zou de waterstaatkundige toestand
verbeteren.
Een ander probleem bij de verkoop was dat het land
nog niet cultuurrijp was. Het onkruid was overal huizehoog opgeschoten en de zware klei was moeilijk te bewerken. Vervolgens ondervond het vervoer ernstige hinder
van de vrijwel onbegaanbare, onverharde wegen en de
sloten die te ondiep waren voor schepen. De sloten en
vaarten hadden overigens 00k geen verbinding met het
water buiten de polder. Alleen de ringvaart was bevaarbaar. Een voordeel had de Commissie van Beheer en Toezigt: de landbouw had grote behoefte aan grond en ‘de
Meer’ bracht dan 00k veel geld in de staatskas.
In 1855 was alle grond verkocht. Evcnals bij de Zuidplaspolder kwam ook bij de Haarlemmermeer het land
vooral in handen van niet-gebruikers. Hier was dat zelfs
8^%. De eerste boeren kwamen overal uit het land naar de
polder. Slechts weinigen hieldcn het lang uit. Men heeft
lange tijd gemeend, dat de rampzalige ontwikkelingen
voor de eerste pioniers na de droogmaking te wijten
waren geweest aan een slechte overheidsplanning. Er was
immers weinig geinvestcerd in de afwatering en de gronden waren slecht opgeleverd. Het was echter zo dat deze
maatregelen om financiele redenen achterwege waren
gelaten. De kopers waren op de hoogte van de gebreken en
dat ze zelf verder moesten zorgen voor de detailafwatering. Ook in de Haarlemmermeer kwam de grond echter
in handen van speculanten en grootgrondbezitters.
Dezen verpachtten de nog niet in goede staat verkerende
grond aan pachters die uit alle streken van Nederland
afkomstig waren, ook van de hoge zandgronden, niet
kapitaalkrachtig waren en geen ervaring hadden met de
ontginning van dergelijke grond. In deze omstandigheden is het niet te verwondeten dat de eerste generatie
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kolonisten in ellendige omstandigheden spoedig hun
pachtgronden moesten verlaten.
Een bestuurlijke indeling liet enige tijd op zich wachten. De Haarlemmermeer werd in 1855 een zelfstandige
gemeente en ingedceld bij de provincie Noord-Holland.
Een jaar later werd pas het eerste polderbestuur benoemd;
het werd ecn waterschap binnen het hooghecmraadschap
van Rijnland, geen van de bestuursleden woonde echter in
de polder. Eerst toen kon er orde op waterstaatszaken worden gesteld en konden door de gemeente veel voorkomende problemen wotden aangepakt, zoals criminaliteit en
alcoholisme.
Het zou bijna 25 jaar duren voor de polder uit de kinderziekten was. Toen waren grotere delen van de grond in
handen van de bewoners gckomen. In het polderbestuur
kregen dan ook steeds meer inwoners zitting. Omdat het
nieuwe land geen tradities kende en de grond er niet versnipperd was, werd in de Haarlemmermeer voor het eerst
in Nederland gebruik gemaakt van stoomploegen en
stoomdorsmachines. Hier werd cveneens een begin
gemaakt met de rationele landbouwmethoden. De landbouwerisis sloeg dan ook hard toe, waarna men overschakeldc op vecteelt.
In de Haarlemmermeer kwamen cnkele grotere woonkernen tot ontwikkeling en uitgebreide bcdrijfsterreinen. Een zecr prominent gebruiker is de luchthaven
Schiphol, die er haar vleugels uit kon slaan. Daarnaast
zijn er nog land- en tuinbouwbedrijven te vinden.
Dc Prins Alexanderpolder ’
Ook bij de Prins Alexanderpolder ging het om plassen,
ontstaan door het baggeren van tur£ Het gebied lag aansluitend aan de Zuidplas, richting Rotterdam. Er waren
nog enkele kaden en dijken en smalle stukken land overgebleven. Ook hier kon oevcrafslag de gevaarlijke situatie
teweeg brengen dat het water tot een groot meer zou uitgroeien. Droogmaking lag dan ook voor de hand. In de
omgeving waren in de i8de eeuw al verscheidene polders
drooggemaakt, maar het grote probleem was hier dat de
meeste van deze plassen zeer diep waren.
Voorbereidiiig
De eerste plannen kwamen in 1843 tot stand in
opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland.
Aan Schielands landmeter was gevraagd een ontwerp te
maken en daarin aan te geven welke plassen droogge¬
maakt zoLiden worden en hoe de bemaling moest gebeuren. De toenmaligc hoofdingenieur van de waterstaat in
Zuid-Holland, Beijerinck, was echter van mening dat
eerst maar eens ervaring met het Haarlemmermeer
moest worden opgedaan voor er aan de nog diepere plas¬
sen in Schieland werd begonnen.
In 1852 vroegen twee particulieren concessie voor een
gedeeltelijke droogmaking. Evenals Schielands landme¬
ter negen jaar eerdcr wilden zij alleen windkracht gebrui-
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Deze kaden gingen eveneens als ringdijk dienst doen. De
dijk werd vier meter breed en kwam 1 m-NAP te liggen.
De polder lag op een aantal plaatsen 5 tot 6 m-NAP, wat
consequenties had voor het talud van de dijk. De ring¬
vaart had niet alleen als functie water uit de polder af te
voeren, maar eveneens om in omliggende gebieden die
niet tot de polder behoorden het grondwater op peil te
houden.
Ecu belangrijk onderdeel bij de droogmaking waren
de gemalen die ingezet zouden worden. Voor Beijerinck
was het toepassen van stoom vanzelfsprckend. Hij had
dric gemalen gepland die het water van de polder in de
ringvaart moesten brengen, en een gemaal, het bovengemaal, dat het water van het uitwaceringskanaal op de
Nieuwe Maas moest brengen. Tcrwijl de voorbereidingen
voor het terreinwerk in voile gang waren, ontstond een
discussie over welk type machines en pompen gebruikt
moest worden. In Beijerincks plannen waren vijzels opgenomen als opvoerwerktuigcn, zowel voor de benedengemalen als voor het bovengemaal. Uit ingenieurskringen
kwam toen het voorstel voor centrifugaalpompen, die
nieuw waren en een hoger rendement zouden hebben.
Ook zouden ze veel minder brandstof verbruiken. De
voorzirter van de commissie wist uiteindelijk alle partijen tevreden te stellen met een comproniisvoorstel. Van de
drie benedengemalen zouden er twee met centrifugaal¬
pompen en een met vijzels worden uitgerust.
Voor het bovengemaal, dat bij Kralingse Veer zou
komen, was gekozen voor twee langzaam lopende horizontale stoommachines, met een cilinder van 80 cm
diameter en een slag van 200 cm. Bij een overdruk van
3 atmosfeer konden 12,75 omwcntelingen per minuut
worden bereikt. Elke machine bracht twee horizoncale
zuigperspompen in beweging. Voor de afdichting van de
kleppen van de pompen werd, voor het eerst in Neder¬
land, rubber gebruikt. De machines werden van energie
voorzien door vier Cornwall stoomketels, elk met twee
vuurgangen. Ze moesten het voorgeschreven vermogen
van 60 pk leveren. In mei i8^^ werden de machines en het
gebouw aanbesteed. Van juli tot oktober i8(58 draaide het
bovengemaal proef Het kreeg de naam ‘Prins Alexander’
naar een zoon van koning Willem III.
De benedengemalen waren gepland bij Kralingen
(zuidwesten], bij Capelle (zuiden] en bij Nieuwerkerk
(oosten). Voor de opvoerwerktuigcn hiervan lag er het
compromisvoorstel van de commissie. Twee gemalen - de
westclijke en oostelijke - zouden met een centrifugaalpomp worden uitgerust, de derde, in het midden, met vij¬
zels. De centrifugaalpompen - die in Nederland nog maar
nauwelijks in gebruik waren - werden besteld bij de enige Ncderlandse leverancier, die dc vertegenwoordiger van
het Londense bedrijf Easton & Amos bleek tc zijn. Op
voorstel van de fabriek werd een aantal wijzigingen aansebracht. Per tgemaal
zou een machine met twee centrifu£5
>
gaalpompcn volgens systeem Appold worden geplaatst.
Het ging om een eencilinder stoommachine met een dia-

ken bij de bemaling. Zij meenden dat het gebruik van
stoommachines bij eerdere polders mislukt was. Schieland stemde in met het plan en Beijerinck stelde slechts
enkele wijzigingen voor. Het struikelblok was echter de
fmancien. De rijksoverheid was niet bereid een grote bijdrage aan dit project tc verlenen, waarop de concessievragers van hun plan afzagen.
De minister zag echter de ernst van de situatie hier in.
Hij gaf een ingenieur van Rijkswaterstaat dc opdracht
een plan te niaken voor de droogmaking van het hele
gebicd; het ontwerp was in 1858 gereed. Het was gebaseerd op stoonibemaling, maar had enkele nadelen, waaronder de kostbare onteigening van (erg veel] bestaande
bebouwing. Beijerinck uitte zijn bezwaren tegen dit
voorstel en kreeg toen de opdracht zelfeen plan te maken.
In november 1859 kwani hij met zijn ontwerp. Hij
stelde voor dat war er tussen de verschillende plassen nog
aan wegen en bebouwing lag zou moetcn verdwijnen.
Het gebied zou dan opnieuw verkaveld kunnen worden.
Wat de bemaling betreft wilde hij geen zuigerpompen
inzetten, zoals in de Haarlemmermeer, maar vijzels. Deze
moesten echter niet van hout, maar van ijzer gemaakt
worden, waardoor ze minder zouden gaan doorhangen
en zo minder Ickverlies zouden veroorzaken. Vanwege de
grote diepte stelde hij bemaling in twee trappen voor.
Inmiddels waren er problemen ontstaan op financieel
gebied. De vraag was wie het plan zou moeten betalen;
het hoogheemraadschap met bijdragen van Rijk en provincie, de provincie met bijdragen van het Rijk, ofhet Rijk
als eerst verantwoordelijke. Pas in iS6z kwam de overeenstemming: Rijk en provincie zouden het project samen
fmancieren. Een commissie werd opgericht uit vertegenwoordigers van Rijk, provincie en hoogheemraadschap
om ten aanzien van de fmancien onderzoek uit te voeren
en voorstellen te doen. Deze commissie achtte de werken
van zodanig belang dat Rijk en provincie de kosten op
zich zouden moeten nenien. Voorts stelden ze voor de leiding van het project bij een commissie te leggen. Aan de
commissie werd een secretaris toegevoegd. De groep werd
in april 1864 geinstalleerd als ‘Commissie cot Uitvoering’.
Daarna werd een technische staf aangetrokken om de
werkzaamheden te leiden.
Zoals 00k bij de eerder beschreven projecten werd
besloten het complex plassen van een ringdijk en een
ringvaart voorzien. Voor de uitwatering zou er een kanaal
komen naar Kralingsevecr aan de Nieuwe Maas. De onteigeningen ondervonden niet veel problemen en in iS6y
was vrij wcl alle grond bcschikbaar. Een groot aantal wer¬
ken kon nu worden aanbesteed en uitgevoerd. Als e'e'n van
de eerste zou het uitwatcringskanaal met enkele brtiggen
aan bod komen. Daarbij hoorde een spoorbrug voor de
nieuwe lijn van de Rijnspoorweg van Rotterdam via Gou¬
da naar Utrecht.
De ringdijk, de ringvaart en de ringsloten kwamen
daarna. De ringdijk had een totale lengte van 24,5 km en
sloot aan op de kaden van twee aangrenzende polders.
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5. De Prins Alexanderpolder.

meter van 25" (^3,5 cm) en een slag van 30" [76,2 cm). Het
aantal omwentelingen zou 70 a 72 per minuut zijn, de
opvoerhoogte van het water 4,5 m. De centrifugaalpomp
haalde met riemoverbtenging tot 420 a 432 omwentelin¬
gen per minuut. Twee Cornwall-ketels zorgden voor de
nodige energie. Veel vertrouwen in het zuigvermogen
van de centrifugaalpompen had de commissie niet. Daarom werd een ingewikkelde constructie bedacht om de
pompen zo laag mogelijk boven het water te plaatsen. Als
het peil enkele meters gedaald zou zijn, moesten de pom¬
pen naar een dieper niveau worden verplaatst. Zo zou de
zuigbuis kort gehouden kunnen worden.
Het derde benedengemaal, bij Capelle, zou een vijzelgemaal worden. In het bestek voor de bouw kwamen wel
de machines, maar niet de vijzels voor. Een Luikse fabri-

kant zou een stoommachine leveren met een cilinderdiameter van 80 cm, een slag van 1,60 m. Met 18 slagen per
minuut zou ^6 pk ontwikkeld worden; de vijzels zouden
42 omwentelingen per minuut maken. De beide vijzels
voor het gemaal werden besteld bij de ijzergieterij ‘de
Prins van Oranje’ in Den Haag. Ze waren door Beijerinck
ontworpen om bij grotere opvoerhoogten te kunnen wetken. De holle plaatijzeren as was 10 m lang; de diameter
van de vijzel was boven 1,70 m, onder 1,50 m.
Voor alle drie de benedengemalen waren de gebouwen
tegelijk in december 1S67 aanbesteed. De aannemer die
het werk gegund kreeg had 00k de gebouwen van de
Haarlemmermeergemalen gezet en het gebouw voor het
bovengemaal. De benedengemalen kwamen gereed in
18651. Het vijzelgemaal werd in oktober in gebruik genomen en kreeg de naam ‘Beijerinck’. Van de centrifugaalgemalen draaide dat bij Kralingen in het voorjaar van
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1870 proe£ De gemalen zouden niet zonder problemen
werken. In 1872 werd besloten de ijzeren vijzels van bet
vijzelgemaal te vervangen door (klassieke] houten vijzels.
Er was te veel aan gerepareerd en gesleuteld in de twee
jaar dat ze werkten. Het idee van de ijzeren vijzels was wel
goed, maar met de produktie had men duidelijk noggeen
ervaring.
Uitvoeriry
Met de uitvoering van de ringdijk en ringvaart werd
begonnen in 1867. Ook toen nog ontving de commissie
het verzoek om een aantal aangrenzende plassen bij Rot¬
terdam binnen de ringdijk te leggen en eveneens droog te
malen. Die verzoeken werden echter afgewezen, omdat
de gemalen inmiddels al aanbesteed waren. Een kleine
cholera-epidemie in 1868, werd door de commissie met
forse hygienische maatregelen aangepakt. Er vielen een
paar slachtoffers, maar uitbreiding van de ziekte kon
worden voorkomen.
In 1S69 was de beringing klaar en werd begonnen met
het graven en baggeren van sloten. De aansluitingen met
het buitengebied werden gedicht en de verbindingen
tussen de ringvaart en de sloten in het oude land werden
gesloten. Een belangrijk werk, dat pas toen kon worden
aangepakt, was het doorgraven van Schielands Hoge Zeedijk om een afvoerkoker van het bovengemaal naar het
buitenwater te maken. De Hoge Zeedijk was een belangrijke waterkering voor het gebied. Voorkomen moest
worden dat deze verzwakt zou taken. Zware gemetselde
keermuren namen de taak van een deel van de dijk over;
de afvoerkoker werd eveneens gemetseld en gefundeerd.
Toen al deze werkzaamheden gereed waren, werd eerst
het bovengemaal in werking gesteld en vervolgens de
benedengemalen. Tijdens het droogmalen van de plassen
deden zich de nodige dijk- en grondverzakkingen voor.
Een ernstige situatie ontstond toen een dijk doorbrak en
het water van de ringvaart van de Zuidplaspolder in de
nieuwe polder liep. Op enkele kritieke plaatsen moesten
extra voorzieningen worden getroffen om herhaling te
voorkomen.
De polder
In januari 1871 vielen de wat hoger gelegen stukken
van de polder droog (afb. 5). Ruim twee jaar later was de
hele polder drooggemalen. Er werd een eenheidspeil
gehandhaafd van 6,20 a 6,30 m-NAP. De waterberging van
de nieuwe polder was zeer klein. De verhouding sloten land lag op 1:33, maar dat leverde geen problemen op. De
polder kon goed op peil gehouden worden met een
machine van het bovengemaal en een benedengemaal.
Het geeft wel aan hoeveel (over)capaciteit er was.
In tegenstelling tot wat in de Zuidplaspolder gebeurd
was, werd hier door de commissie besloten de drooggevallen grond niet zelf in cultuur te brengen. Percelen in
de polder zouden voorlopig verpacht worden op jaarbasis.
De eerste huurders in 1871 kregen de verplichting winter-
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koolzaad in te zaaien en als dat mislukte daarvoor in de
plaats haver te nemen. In het tweede jaar moest haver,
winterrogge of tarwe worden verbouwd. Geleidelijk aan
werd de drooggevallen grond zo in gebruik genomen. De
commissie adviseerde de minister tot tenminste 1874 te
wachten met de verkoop van de grond, zodat de infrastructuur van wegen en sloten goed op orde en betrouwbaarzouzijn.
Van de totale periode die de droogmaking in beslag
nam, werd slechts eenderde van de tijd werkelijk gepompt. Dat wil zeggen dat er zeer voorzichtig gewerkt
werd. Dat gebeurde vanwege de instabiliteit van de dijken
en oevers en om het baggerwerk en het graven van sloten
te kunnen uitvoeren.
De centrifugaalpompen bleken goed te voldoen. Ze
waren concurrerend, zeker toen die later in combinatie
met sneller lopende machines met elektro- of dieselmotoren werden gebruikt. Een 'diepe’ opstelling zoals bij de
benedengemalen van de Prins Alexanderpolder, met een
korte zuigbuis, werd echter niet meer toegepast.
In 1873 werd een polderreglement door de provincie
Zuid-Holland vastgesteld, waarbij het gebied de naam
'Prins Alexanderpolder’ kreeg. In die zelfde tijd werden
overeenkomsten aangegaan met andere polders en met
het hoogheemraadschap van Schieland. In 1874 werd de
polder verder afgewerkt, waarna tot de verkoop van de
grond kon worden overgegaan. De ruim 2.700 ha land
werd in vijfgroepen van percelen verdeeld, die successievelijk te koop werden aangeboden. De grond was vooral
bestemd voor landbouw. In tegenstelling tot de beide eerder beschreven droogmakerijen kwam in de Prins Alexan¬
derpolder weinig grootgrondbezit voor.
Nog voor de laatste groep percelen was verkocht, werd
in 1875 het eerste polderbestuur gekozen. Voor de com¬
missie van uitvoering was dat het moment om haar eindverslag te maken. Op 1 januari 1876 beeindigde ze haar
activiteiten en werd ontbonden.
Tot 1971 bleefhet bovengemaal dienst doen, zij het dat
enkele keren de machines vervangen werden. In 1917
werd de stoommachine vervangen door een dieselmotor.
De Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder werden
in 1971 aan elkaar gekoppeld en samen van een nieuw
gemaal bij Moordrecht voorzien. Van de benedengema¬
len verdween dat bij Kralingen in 1900. Het jaar daarvoor
was het vijzelgemaal bij Kapelle omgezet in een gemaal
met centrifugaalpomp. Het gemaal bij Nieuwerkerk
kreeg in de jaren ’20 een dieselmotor; enkele jaren later
werd in dat bij Capelle een elektromotor geplaatst.
Stoomkracht was toen helemaal verdwenen.
Aanvankelijk was de Prins Alexanderpolder bestemd
geweest voor de landbouw en een klein deel voor de tuinbouw. De tuinbouw groeide sterk in dit gebied en vond
een goed afzetgebied in de grote steden. Na 1914 ging Rot¬
terdam een bosplan ontwikkelen om de Noordplas bij
Kralingen. Vanaf het eind van de Tweede Wereldoorlog
werd de polder in toenemende mate gebruikt voor de uit-
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brciding van Rotterdam en de aangrenzendc gemeenten
en dc bijbehorende recreatievoorzieningen. Daarnaast
eisten rijkswegen en verkeersknooppunten in de noord zuid en cost - west routes veel grond. Voor land- en tuinbouw bleef slechts een beperkte ruimte over.
Tot slot
Een vergelijking van deze drie grote droogmakerijen
levert een aantal punten van overcenkonist en verschil.
Alle projecten waren te groot en te ingewikkeld en dus te
kostbaar om door particulieren of lagere overheden
gerealiseerd te worden. In alle gevallen waren er meerdere
partijen bij betrokken met sterk uiteenlopende belangen.
In alle gevallen was niet landaanwinning maar de veiligheid van een dichtbevolkt gebied aanleiding tot droogmaking. De planning en leiding van de werkzaamheden
werden verzorgd door een commissie, bestaande tiit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Bij de uitvoering
was een ingenieur van Rijkswaterstaat betrokken. Bij de
droogmaling werd van stoomkracht gebruik gemaakt, zij
bet bij de Zuidplaspolder als hulpbemaliiig. In alle geval¬
len werd in de droogmakerij een polderpeil gehandhaafd,
wat voor de laagst gelegen grond steeds wateroverlast
betekende.
Verschillen tussen de drie projecten waren onder meer
te vinden in de besluitvorming. In de bcide eerste geval¬
len besliste koning Willem I, meer of minder tegen adviezen in, hoe de uitvoering zou gebeuren. In het derde geval
was de minister de verantwoordelijke persoon. Voor de
Zuidplaspolder kwam het geld uit de opbrengsten van
het Cultuurstelsel. De Haarlemmermeer werd uit ’s-Rijks
kas betaald en bij de Prins Alexanderpoldcr deelde de provincie in dc kosten. De zorg die bestced werd aan het in
cultuur brengen van de drooggevallcn grond verschildc
sterk. Bij dc Haarlemmermeer was voor de verkoop, nauwelijks lets aan cultuurrijp maken gedaan, bij de Zuid¬
plaspolder was daarmee een begin gemaakt, maar in de
Prins Alexanderpolder had de commissie er meer zorg aan
besteed. Daarnaast waren de stoommachines en opvoerwerktuigen die gebruikt werden nogal van elkaar verschillend. Dat lag niet alleen aan de omvang en het vermogen daarvan, maar zeker ook aan het gebied waarvoor
ze bcdoeld waren. De uitgestrektheid van het Haarlem¬
mermeer vroeg om een andere aanpak dan de diepte van
de plassen bij Rotterdam. Bij deze twee droogmakerijen
werd dan ook van voor Nederland nieuwe technieken
gebruik gemaakt.

De mechanische bemaling in Laag-Nederland
Beniahng van boezems en polders''
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat mechani¬
sche bemaling door middel van stoom, dat wateropvoerwerktuigen aandreef werd toegepast. De uitvoering van
deze werken zou zonder de mechanische bemaling vrijwel onmogelijk zijn geweest. Van grote betekenis is de
toepassing van mechanische bemaling eveneens bij de
verbetering voor de afwatering van Laag-Nederland
geweest (afb. 6].'* Hierdoor konden eindelijk de grote boe¬
zems in Holland en Friesland bemalen worden. Ook was
het nu economisch mogelijk de Zeeuwse eilanden te gaan
bemalen. Mechanische bemaling kon ook worden ingezet in gebieden waar de wind te zwak was om windwatermolens op te richten, zoals in het oostelijk deel van het
rivierengebied. Uiteindelijk was deze bemaling zo effi¬
cient dat men ook in de polders de windbemaling ging
vervangen door mechanische bemaling.
Voor grote delen van Holland en Friesland, waar de
afwatering via het polder-boezemsysteem geschiedde,
was dc afwatering problematisch. Het probleem was de
lozing van het boezemwater op het buitenwater. Op een
enkele uitzondering na - we denken hier aan de in hoofdstuk 4 behandelde lozing via hoge boezems in het westelijk rivierengebied en West-Friesland, geschiedde de
lozing van het boezemwater op natuurlij ke wijze. Bij zeer
grote boezems zoals die van Rijnland of van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland was
bemaling van de boezem onmogelijk. Zelfs al zou men de
fmanciele middelen gehad hebben om een groot aantal
molens te bouwen, dan zouden deze molens zo dicht op
elkaar moeten staan dat ze elkaars wind zouden wegvangcn. Bij hoge waterstanden konden de boezems dikwijls
hun water niet op het buitenwater lozen, ze raakten vol
■ 6. Schematische weergave van de daling van het veenopper
vlak door ontwatering en bemaling.
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zembemaling elders in het land. Een tweede soort bemaling die van betrekkehjk kleine afwateringsgebieden. Een
voorbeeld hiervan is de installatie van een stoomgemaal
bij Dreumel in 1846. Deze bemaling is te vergelijken met
polderbemaling. Men had in deze streken niet eerder tot
bemaling kunnen overgaan omdat de windkracht hier te
gering was.
De laatste vorm van mechanische bemaling is de vervanging van windbemaling in de vele polders. Dit was
een geleidelijk proces dat duurde van 1850 tot 1930. Een
snelle invoering van de mechanische bemaling werd verhinderd omdat de aanvoer van steenkool bij de dikwijls
slecht bereikbare poldermolens een zeer kostbare, en dik¬
wijls onmogelijke zaak was. Vandaar dat in de igde en
eerste decennia van de zoste eeuw nog verbeteringen in de
windbemaling zijn doorgevoerd. Bij de invoering van de
elektrische bemaling zijn de problemen van het energietransport geheel opgelost. Vele kleine gemalen zijn dan
ook direct gesticht als elektrische gemalen. De invoering
van de mechanische bemaling was niede noodzakelijk
door de steeds hogere eisen van de moderne landbouw.
Na de eerste invoering is de mechanische bemaling
herhaaldclijk gemoderniseerd; stoomgemalen werden
vervangen door dieselgemalen of elektrische gemalen of
de opvoerwerktuigen werden vervangen. Een belangrijke
verbetering bracht de automatisering, waardoor de pol¬
derbemaling en de boezembemaling nauwkeurig op
elkaar konden worden afgestemd.

en de polders moesren her uitslaan van hun water op de
boezems staken.
De mechanische bemaling in de igde eeuw bracht voor
de lozing van bet boezemwater op het buitenwater de
oplossing. Het was nu mogelijk gemalen met een zeer
grote capaciteit te bouwen, die dezelfde capaciteit hadden
als tientallen windmolens gezamenlijk.
De eerste boezem die bemalen werd, was de Zederikboezem in het noorden van de Vijflaeerenlanden. Door
het vergraven van het boezemwater, de Zederik, tot een
scheepvaartkanaal, waar in verband met de scheepvaart
een bepaald waterpeil gehandhaafd moest worden, veranderde de capaciteit van de boezem voor de uitwatering
aanzienlijk. Het Rijk dat dit werk uitvoerde moest volgens heersend waterstaatsrecht de nadelige gevolgen van
deze ingreep voor de waterhuishouding ongedaan
maken. In 1826 werd daarom op rijkskosten een stoomgemaal gebouwd bij de uitmonding van het Zederikkanaal
in de Linge. Door dit gemaal kon het waterpeil op het
Zederikkanaal beheerst worden, waardoor dit geschikt
bleef als boezemwater. Dit gemaal voldeed zo goed dat
het tot 1950 dienst heeft gedaan.
De doorbraak van de boezembemaling kwam tot
stand in Rijnland als gevolg van de droogmaking van het
Haarlemmermeer. Door deze droogmaking zou het
hoogheemraadschap van Rijnland een groot deel van zijn
berging in de boezem verliezen. Het boezempeil steeg
dan 00k aanmerkelijk vooral in de omgeving van Gouda.
Het was de plicht van het bestuur van het hoogheem¬
raadschap om bij het Rijk op maatregelen aan te dringen.
Dit leidde er toe dat er bij twee uitwateringspunten van
Rijnland, Halfweg en Spaarndam, stoomgemalen werden
geplaatst. Er werd 00k een nieuw uitwateringspunt
geschapen bij Gouda op de Hollandse IJssel; sinds de late
middeleeuwen was hier de uitwatering onmogelijk
geweest. Het plaatsen van een stoomgemaal bij Gouda
herstelde Rijnlands uitwatering naar het zuiden. Deze
bemaling van Rijnlands boezem was een groot succes. Als
gevolg daarvan werden bij de uitwateringspunten van
alle grote boezems gemalen geplaatst. De doorbraak van
de boezembemaling vond dus in de igde eeuw plaats.
Zeeland kende 00k wel uitwateringsproblemen van de
grote wateringen op het buitenwater, maar wegens het
grote getijverschil waren deze niet zo ernstig. Op het eind
van de igde eeuw zijn hier de eerste mechanische gema¬
len geplaatst. Dit heeft zich echter pas goed doorgezet in
de zoste eeuw. Dat kwam niet alleen omdat de gemalen
steeds efficicnter werden, maar 00k omdat de modernc
landbouw steeds grotere eisen stelde aan de waterhuis¬
houding.
In het oostelijke rivierengebied is in de tweede helft
van de ipde eeuw de bemaling met succes ingevoerd. De
bemaling was hier tweeledig. De eerste bemaling was bij
de uitwatering van de grote weteringen in het buitenwa¬
ter. Een voorbeeld is het stoomgemaal aan de mond van
de Linge. Men kan deze bemaling vergelijken met de boe¬

Aandrij fwerktuigen ^
In de loop van de igde en zoste eeuw is bij de bemaling
van verschillende energiebronnen uitgegaan. Zo werd
gebruik gemaakt van windkracht, van een stoommachine, zuiggasmotor, dieselniotor of elektromotor. Of van
een systeem waarbij meerdere typen naast elkaar voorkwamen. Dat kon gebeuren omdat men onvoldoende
vertrouwen had in dc nieuwe machines, maar ook kwam
het vaak voor dat (enkele van] de oude machines nog prima werkten en er slechts aanvulling nodig was.
Windmolens
In de periode tot 1800 hadden de windmolens hun
grootste ontwikkelingen gekend. Ze waren steeds beter
geschikt gemaakt voor het bemalingswerk in de polders
en droogmakerijen, of bij het op peil houden van de boezemwateren. Toch hadden de windmolens een aantal
nadelen [hoofdstuk4]. Allereerst was een nadeel dat door
de verdeling van de windsnelheid een molen maar circa
Z5% van de tijd kon draaien. Daarnaast Icgde de waterberging die nodig was - circa 10% van het oppervlak - een
groot beslag op de grond van een polder.
In het midden van de igde eeuw werd bij de windmo¬
lens een aantal verbeteringen aangebracht. Zo werden
houten onderdelen als assen en roeden vervangen door
ijzeren. De constructie werd daarmee wel sterker en
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7. Molentje voor onderbemaling in een polder in Delfland.

duurzamer, maar het probleem met de windsnelheid
blee£ Naarmate de ipde eeuw vorderde, werd de concurrentie met de stoomkracht groter.
In het buitenland werd ook in de tweede helft van de
eeuw nog geexperimenteerd met windenergie, maar erg
veel invloed had dat toen niet in Nederland. Pas in de
jaren ’20 van de 2oste eeuw nam de belangstelling voor de
windmolens weer toe. Enerzijds omdat het vertrouwde
beeld van de molens uit het Hollandse landschap dreigde
te verdwijnen, anderzijds omdat men zich tijdens de Eerste Wereldoorlog gerealiseerd had hoe kwetsbaar de energievoorziening was. Mede onder invloed van de aerodynamica, die toen ook in Nederland sterk in de belangstel¬
ling stond, werden proeven gedaan met het stroomlijnen
van de molenwieken. Tal van wijzigingen aan de wiekvorm kwamen tot stand en werden in meerdere of mindere mate toegepast. Het systeem van molenbouwer Dekker uit Leiden, de gestroomlijnde wiek, werd het meest
bekend. De toepassing van deze wiekvorm en het gebruik
van kogellagers, maakten het mogelijk dat een molen al
bij een wind van 4 a 5 m/s kon werken.
In diezelfde periode deed ook een molen die door de
Amerikaanse windmolen was geinspireerd, de windmotor, in Nederland zijn intrede. Dit type was al aan het
eind van de igde eeuw door Halladay ontwikkeld. Gewijzigd en aangepast vend de windmotor toepassing, vooral
in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Het was een
kleine installatie, die vooral voor kleinere oppervlakten
voldeed. De molen had een wiekenrad bestaande uit

meerdere, dicht naast elkaar staande wieken. De diameter
van het rad kon tot zo’n 12 m zijn. Door een grote windvaan kon de windmotor zich naar de wind stellen.
Een kleine versie met vier wieken werd zeer veel in pol¬
ders gebruikt, vooral voor onderbemaling. Deze kleine
poldermolentjes zijn ook nu nog in gebruik (afb. 7]. De
wieken werden achtereenvolgens van hour, staal en
kuns ts to fgemaakt.
Het aantal windwatermolens is vanaf het midden van
de vorige eeuw gestaag afgenomen. In 15100 werkte nog
ongeveer de helft van de molens uit 1850; bij circa 40% van
het bemaalde oppervlak gebeurde dat met wind.
Ondanks de opleving in de jaren ’20, zijn er nu nog slechts
enkele windmolens in zodanige toestand, dat ze kunnen
werken. Het hoogheemraadschap van Delfland beschikte
in 1592 nog over vijf windwatermolens; zij worden achter
de hand gehouden voor geval van calamiteiten en oorlog.
Tot 15)91 gold de wettclijke verplichting voor de waterschappen om dergelijke voorzieningen ten behoeve van
defensie in stand te houden.
Opnieuw wordt nu op een aantal plaatsen van wind¬
energie gebruik gemaakt, echter niet meet om rechtstreeks een opvoerwerktuig aan te drijven. De huidige
windturbines wekken elektriciteit op voor de elektromotoren van een gemaal.
Swommachines
Nadat op het eind van de i8de eeuw op enkele plaatsen
in Nederland met stoombemaling was geexperimen¬
teerd, bleef het enige tijd stil op dat gebied. Hier en daar
werd voor kortere tijd wel eens een stoommachine
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■ 8. Doorsnede van een elektrisch gemaal circa 1930.

geplaatst, maar het gebruik was niet altijd succesvol.
Vaak verstookten de machines (te) grote hoeveelheden
dure steenkool. Stoomkracht werd in Nederland dan ook
aarzelend ingevoerd, hoewel het in met name Engeland
al een eeuw in gebtuik was.
Bij het droogmaken van de Zuidplaspolder werd
stoomkracht in een gescheiden systeem naast windkracht gebruikt; alleen stoombemaling durfde men niet
aan. Tegen de tijd dat de droogmaking van het Haarlemmermeer aan de orde was bleek er, althans bij de koning
en enkele anderen, voldoende vertrouwen in de stoommachines te zijn om daarmee het werk aan te pakken. Dat
wilde niet zeggen dat stoomkracht daarna vanzelfsprekend was. De verschillende voorstellen voor de droogmaling van de latere Alexanderpolder wijzen daarop. Toch
gingen steeds meer polders er vanaf 1855 toe over hun
windmolens door stoomgemalen te vervangen, met als
topjaar 1876, toen er 30 geplaatst werden.
Het laatste grote stoomgeniaal kwam in 1917 tot stand
bij Lemmer. Het diende voor de bemaling van het waterschap Frieslands boezem, dat heel Midden-Friesland
omvatte.
De stoommachine had een aantal voordelen. Behalve
dat ze niet afhankelijk was van wind, had ze een vrij hoog
rendement en was geschikt voor een directe koppeling
aan het pompwerktuig. Het grootste pluspunt was echter
dat het toerental binnen ruime marges geregeld kon worden. Met een stoommachine kon het water in de polder
op een vrij constant peil worden gehouden. Nadeel was
dat het veel tijd kostte om de machine bedrijfsklaar te
maken. En een stoommachine was duur in de aanschaf.

mede door de ketel, het ketelhuis, de schoorsteen en de
fundering van het geheel.
Zuig^osmotor
Aan het begin van de eeuw ontstond op beperkte
schaal bemaling met een zuiggasmotor als energiebron.
In Duitsland was aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw een installatie ontwikkeld voor het produceren
van generatorgas uit anthraciet, stoom en lucht. Rond
1900 werd de gasmotor gekoppeld aan de installatie voor
generatorgas, wat een goed bruikbaar geheel opleverde.
De naam zuiggasmotor ontstond omdat de motor zelfhet
gas aanzoog.
De voordelen van dit type motor waren een vrij laag
brandstofverbruik, gemakkelijk te bedienen en er waren
geen schoorsteen en ketelhuis nodig. De motor was ech¬
ter erg duur in onderhoud en evcnals de stoommachine
niet snel in bedrijfte stellen. Daarbij kwam dat de machi¬
ne op een zwaar funderingsblok moest staan.
Zuiggasmotoren zijn maar op beperkte schaal toegepast, niet alleen vanwege alle nadelen, maar ook omdat in
diezelfde tijd diesel- en elektromotoren op de markt kwamen. Ondanks het feit dat ze niet in veel polders stonden,
bleven ze in een aantal gevallen tot in de jaren ’50 in
gebruik.
Dieselmotor
Nadat in 1897 in Duitsland een goed bruikbare dieselmotor was ontwikkeld, werd er in 1904 in Nederland een
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gcplaatst in ccn gemaal. Her was de eerste in ccn lange rij.
Dicselmotorcn hadden in verhouding tot andere aandrijfwerktuigen een hoog rendement en konden enige
over- en ondcrbelasting opvangen. Ze waren in beperkte
tijd bedrijfsklaar te maken. Een nadeel was echter dat het
gemaal, vanwege de explosiemotor, een extra zware fun¬
dering nodig had.
Slechts drie droogmakerijen zijn uitsluitend met dieselgemalen drooggemaakt: twee in Midden-Friesland en
Zuidelijk Flevoland. Slechts enkele droogmakerijen worden momenteel met uitsluitend dieselmotoren droog
gehouden. Maar bij de bemaling van de polders en boezems in de vcrschillende waterschappen, heeft de dieselmotor een zeer belangrijkc plaats ingenomen. Een aantal
dicselmotorcn werd geinstalleerd in oude windmolens,
waarvan de kap en wieken afgehaald waren. Het scheelde
in de kosten van een gebouwtje. Nog steeds spcelt het dieselgemaal in meerdere ofmindere mate een rol.
Elcktro?7iotor
In dezelfdc periode dat de zuiggas- en de dieselmotor
hun intrede deden, zien we ook de elektromotor als aandrijfwerktuig opkomen. De elektrische bemaling werd in
Nederland voor het eerst toegepast bij een groot aantal
kleine polders en enkele boezems in Noord-Brabant. In
her kader van ‘de verlegging van de Maasmond’ ontstonden nieuwe polders, die van een bemalingssysteem moesten worden voorzien. Hoewel aanvankelijk (circa 1880)
voor stoomgcmalen werd gekozen waarbij de polders in
een viertal te bcmalen groepen werd verdecld, bleek die
oplossing rond igoo te kostbaar. De stand van de techniek
was toen zodanig dat elektrische bemaling tot de mogelijkheden behoorde. Het idee om elcktricitcit te gebruiken kwam van enkele Nederlandse ingenicurs; het was
nog nergens toegepast. Voor het systeem echter in igoz in
Nederland ging proefdraaien, werd in Oost-Pruisen de
Mcmeldelta met elektromotoren bemalen.
In Brabant werd in iedere polder bij de uitwateringssluis een pomp met elektromotor gcplaatst, die vanuit
een eigen centrale via bovenleidingen en een transformator stroom kreeg gelevcrd. Elke pomp was voorzien van
een vlotter, die voor automatisch aan- en uitschakelen
zorgde. De ervaringen in Noord-Brabant vonden snel
navolging elders in het land. Vooral in Midden-Friesland
en Noord-Overijssel werden elektrische gcmalen gebruikt voor het droogmalen van meren en plassen (afb. 8].
De elektromotoren waren gemakkelijk te bedienen en
hadden geen groot gebouw nodig. De elektriciteitscentrale kon allerlei soorten brandstof gebruiken en was daardoor minder afhankelijk van prijsschommelingen. Daar
stond wel tegenover dat het toerental nauwelijks te regelen was en de motor niet overbelast kon worden. In veel
gebieden mocht het gemaal niet draaicn tijdens piekuren,
om het elektriciteitsnet niet te zwaar te belastcn.
Momenteel worden, gezien de tendens naar automatisering in de peilbeheersing, in steeds meer gemalen elek¬
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tromotoren gcplaatst. Er wordt vooral tijdens de week¬
ends en de nachturen gepompt, waardoor van goedkope
stroom gebruik kan worden gemaakt. De peilregulatie
wordt hierop afgestemd.
Op voerwerktu igen ^
Zo groot als het aantal ontwikkelingcn was op het gebied
van de aandrijfwerktuigen, zo groot was dat ook bij de
werktuigen die het water moesten opvoeren en uitslaan
(afb. y).'’ Aan het begin van de lyde eeuw werd gebruik
gemaakt van het scheprad en de vijzcl. Aan bcide werk¬
tuigen werden de nodige wijzigingen aangebracht in de
loop van de tijd. Daarnaast deden de zuigpomp, de centrifugaal- en de schroefpomp hun intrede. En ook deze
apparaten maakten ontwikkelingcn door. Niet elke combinatie van aandrijf- en opvoerwerktuig levert een ideaal
gemaal op, maar elke mogclijke combinatie is wel ergens
toegepast voor langere ofkortere tijd.
Scheprad
Het oudste opvoerwerktuig voor de bemaling in Ne¬
derland is het scheprad (hoofdstuk 4). In de tweede helft
van de i8de eeuw deden niolens met een hellend scheprad
hun intrede; in het eerste kwart van de lyde eeuw kwam
Jan Blanken met zijn ‘vereenvoudigd systeem’. Hierbij
■ 9. Overzicht van verschillende opvoerwerktuigen.
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rendement. Windbemaling met scheprad komt nu nog
sporadisch voor.

TfeieiJalafl N'HI

Vijzel
Een ander zeer oud wateropvoerwerktuig is de vijzel
(hoofdstuk 4). Tot aan het eind van de lyde eeuw waren
vijzels van hout. Daarna werden er 00k van geklonken
staalplaat gemaakt, zoals bij het gemaal bij de Prins
Alexanderpolder. Maar omdat men niet goed de kracht
van het water op de vijzel kon overzien en de klinkverbinding daar tegen niet opgewassen bleek te zijn, deden zich
de nodige problemen voor. Pas op het moment dat de
schroefbladen op de as konden worden gelast, werd de
stalen vijzel een zeer goed toepasbaar bemalingswerktuig. Behalve in windmolens, werd ook van vijzels
gebruik gemaakt in stoomgemalen, en in combinatie
met diesel- en elektromotoren.
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■ 10. Bouwtekening van een molen in Delfland met schepraden
volgens het 'vereenvoudigd systeem' van Jan Blanken.

dreefde spil van de molen niet direct de schepas aan, maar
een horizontale hulpas, die sneller draaide. Deze hulpas
was geplaatst boven het scheprad, dat aan de omtrek van
een tandkrans was voorzien. Met behulp van een tandwiel vond de overbrenging plaats. Hierdoor was het
mogelijk meer raderen in een molen aan te brengen. Vol¬
gens Blanken zou toepassing van zijn systeem grote
bezuinigingen kunnen opleveren, omdat minder molens
gebouwd en onderhouden moesten worden (afb. to). Op
enkele plaatsen is met dit type molen gewerkt, zoals bij de
droogmaling van de Zuidplas. Het systeem voldeed echter niet, omdat de overbrenging niet goed werkte.
Een vernieuwing die meer invloed had, was het vervangen van hout door staal als constructiemateriaal. Dat
maakte het mogelijk de vorm van de schoepen te veranderen, zodat meer water tegelijk uitgeslagen kon worden.
Tot ver in de zoste eeuw hebben molens en gemalen
met schepraden gefunctioneerd, waarbij vooral van wind
en stoom als energiebron werd uitgegaan. De koppeling
van een scheprad, met een beperkt aantal omwentelingen
per minuut, aan een moderne motor leverde een te laag
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Zuyerpomp
Ook de zuigerpomp was gebaseerd op een principe dat
al eeuwen bestond. Hij werd tegen het midden van de
igde eeuw uit Engeland ingevoerd voor het droogmaken
van het Haarlemmermeer. Daar werd de zuigerpomp verticaal en enkelwerkend toegepast. De pomp was er eveneens in een horizontale uitvoering en kon ook dubbelwerkend zijn. Een dubbelwerkend type werd zuigperspomp genoemd. Met een zuigerpomp kon het water tot
10 m hoogte worden opgevoerd. In Nederland is dit type
pompen slechts weinig toegepast en alleen in combinatie
met stoommachines. Voor de droogmaking van het Haar¬
lemmermeer werden 27 grote zuigerpompen gebruikt.
Bij de werkzaamheden rond de latere Alexanderpolder
kwamen in het bovengemaal vier horizontale zuigperspompen. Er zijn in de tweede helft van de igde eeuw nog
wel een aantal proeven genomen om verbeteringen aan te
brengen. Dit type pompen had echter het nadeel dat
zowel aanschafals onderhoud kostbaar waren. Ze werden
vroeger of later door centrifugaalpompen vervangen.
Centnfugaalpomp

In Nederland is op dit moment de centrifugaalpomp
het belangrijkste wateropvoerwerktuig. Het apparaat
bestaat uit een pomp- ofslakkehuis met daarin een waaier of schoepenrad. Het water wordt in het pomphuis
gezogen en door de snel draaiende waaier er weer, loodrecht op de as, uitgeslingerd. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de centrifugale kracht. Het principe van de
centrifugaalpomp was aan het eind van de i/de eeuw in
Frankrijk ontdekt. Pas rond het midden van de igde eeuw
vond het toepassing; op de eerste wereldtentoonstelling
in Londen in 1851 konden vijf centrifugaalpompen
getoond worden. Drie daarvan waren van Appold, die bij
de verschillende proeven de hoogste rendementen haalden. Bij de droogmaking van de latere Prins Alexander¬
polder werd voor de benedengemalen van enkele pompen
van Appold gebruik gemaakt. De eerste centrifugaalpom-
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pen werden laag boven bet water opgesteld, om de aanzuigbuis zo kort mogelijk te houden. Dat deed men
omdat een lege pomp geen water aan kan zuigen. Door
deze met water te vullen, kon dat probleem verholpen
worden. De installatie moest dan wel met een schuifworden afgesloten, omdat die niet waterkerend was. Later
werd de in bet pomphuis aanwezige lucht met een
vacuiimpomp weggezogen, waardoor een hoge opstelling kon worden gekozen. Daarmee vormde de pomp
tevens een waterkering.
De centrifugaalpomp werd in verschillende typen en
maten uitgevoerd. Als materiaal voor bet slakkehuis en
de buizen werd aanvankelijk gietijzer gebruikt, terwijl de
waaier van brons, gietijzer of gietstaal werd gemaakt.
Later werd vooral staal gebruikt, terwijl momenteel ook
kunststoffen worden toegepast.
Centrifugaalpompen zijn vooral geschikt voor opvoerhoogten van meer dan 2,5 m. Omdat in de Nederlandse
polders en droogmakerijen bet water nergens meer dan
vijftien meter omhooggebracbt moet worden, kan wor¬
den volstaan met lage drukpompen. De IJpolders, de IJsselmeerpolders en een aantal plassen in Friesland, Overijssel, Holland en Utrecht werden met centrifugaalpompen
drooggemalen. Het aantal droogmakerijen en polders, dat
met deze opvoerwerktuigen wordt drooggehouden is nog
veel groter. De centrifugaalpomp werd in combinatie met
stoomkracht en wordt nu met de verschillende typen
motoren gebruikt.

In de afgelopen tweehonderd jaar heeft zich een grote
ontwikkeling in de bemaling voltrokken. Die was niet
alleen te danken aan de innovaties op technisch gebied.
Ook de sterke groei van de bevolking speelde een rol. Er
ontstond een toenemende behoefte aan veiligheid en aan
goede land- en tuinbouwgrond. Ten behoeve van de vei¬
ligheid werden plassen en meren drooggemaakt; voor de
land- en tuinbouw kreeg een goed beheersbaar grondwaterpeil een steeds hogere prioriteit.
Omstreeks 1800 was de windmolen met scheprad de
meest voorkomende combinatie van aandrijf- en opvoerwerktuig. De windmolen met een vijzel was een tweede
mogelijkheid. De werkzaamheden bij het droogmalen
van grote, diepe meren en plassen brachten nieuwe energiebronnen en nieuwe opvoerwerktuigen mee. Stoom
won voorzichtig terrein, zo ging het ook met de dieselmo¬
tor en de elektromotor. De gebouwen werden kleiner en
de machines lichter, mede door het gebruik van nieuwe
materialen als ijzer, staal en kunststoffen.
Ook bij de bemalingswerktuigen zien we ontwikkelingen optreden. Scheprad en vijzel werden gemaakt van
ijzer en staal, in plaats van in hout. Voor het scheprad
bleek de verbetering niet essentieel; de vijzel wist ermee
te overleven. Zuigerpompen bleken wel goed te werken,
maar hadden zoveel praktische bezwaren dat ze niet echt
ingeburgerd raakten. Dat lag anders bij de centrifugaalen de schroefpompen. leder op zijn eigen gebied, voor
hogere of lagere opvoerhoogten bleken ze zeer goed te
voldoen. Ook zij ondergingen de nodige wijzigingen,
eveneens in de materiaalkeuze. Tot op heden zijn er nog
vele inbedrijf
In de laatste tien jaar is men bij de waterschappen
bezig met een automatisering van het waterkwantiteitsbeheer. Hoever men daar nu mee is, hangt sterk van het
waterschap af Vanaf de jaren ’50 werden in toenemende
mate kleine poldergemalen geautomatiseerd. Dat betekende dat een drukopnemer en een schakelaar werden
geinstalleerd. Dat kon alleen met elektrische gemalen en
gebeurde in feite ook al bij de elektrische gemalen in
Noord-Brabant aan het begin van de eeuw.
Nu gaat het echtet een aantal stappen verder.^ Een
gemaal wordt via een modem met een centrale post verboden, waaraan een registratie van peilstand, aantal
maaluren en bedrijfssituatie wordt doorgegeven. Tevens
kan worden gesignaleerd dat er ingebroken wordt of zich
storingen aan motor of pomp voordoen. Dat kan bij een
centrale post zichtbaar worden op het controlescherm,
zoals bij het hoogheemraadschap van Delfland. Ofde sto¬
ringen worden via een spraakchip hoorbaar gemaakt
zoals bij de hoogheemraadschappen van Rijnland en van
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Is de centrale
controlepost niet bemand, dan gaat het signaal via een
storingsmelder (pieper] of telefoon naar de persoon die
wachtdienst heeft. Het waterschap Alblasserwaard start-

Schroe/pomp
Evenals de centrifugaalpomp werkt ook de schroefpomp roterend. De schroefpomp (of vijzelpomp] is buisvormig met een snel draaiende waaier of rotor. De schoepen aan de rotor zijn in twee richtingen gebogen. Ze
geven het water behalve een draaiende beweging, ook een
in de richting van de draaiingsas van de rotor. De schoepen kunnen verstelbaar worden gemaakt, zodat de pomp
aan wisselende opvoerhoogten aangepast kan worden.
Schroefpompen kunnen zowel met een horizontale als
met een verticale of hellende as worden toegepast. In de
verticale opstelling worden ze steeds onder de laagste
waterstand gelegd, voorzien van een schuif om de aanzuigbuis af te sluiten wanneer er niet gepompt wordt.
Schroefpompen voldoen het best bij opvoerhoogten tot
3,5 m.
In 1915 werden de eerste schroefpompen in Nederland
geinstalleerd. Ze werden meestal gebruikt in combinatie
met elektromotoren, maar kwamen ook wel voor met een
dieselmotor. Momenteel worden vooral in Friesland de
polders nog met schroefpompen bemalen. De kleine
(wind] onderbemalingsmolentjes die in de polders voorkomen, zijn in veel gevallen van (kleine] schroefpompen
voorzien.
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te al in 1979 met automatisering; de beide andere
genoemde waterschappen hebben er zo’n 5 a ^ jaar ervaring mee. De Alblasserwaard bleek de nodige problemen
te hebben gehad met het aan elkaat koppelen van de vetscheidene, op vetschillende tijdstippen ingevoetde systemen. Het heeft ettoe geleid dat het waterschap zelf een
systeem ontwikkeld heeft, dat aan het gestelde pakket
van eisen voldoet.
In Delfland en Rijnland heeft men elk weer eigen pro¬
blemen bij het automatiseren. Delfland heeft nog een
aantal dieselgemalen, die handmatig worden bediend. In
toenemende mate worden gemalen (naar elektrische]
omgezet en geautomatiseerd. Het polderpeil wordt daardoor gedeeltelijk automatisch geregeld. Het waterschap
heeft een automatische peilmelding op vijfplaatsen in de
boezem. Rijnlands boezem heeft een waterpeil, dat auto¬
matisch wordt afgelezen en waarbij storingen worden
gemeld. Maar bij Rijnland wordt de waterkwantiteit op
polderniveau geregeld. Een groot aantal polders, zoals
‘Groot Haarlemmermeer’ heeft zijn peilbeheersing geau¬
tomatiseerd.
Automatisch waterkwantiteitsbeheer houdt in dat
slechts enkele mensen zich met het waterpeil bezig houden. Was tot circa 1900 per gemaal tenminste een persoon
nodig om voor de machines en werktuigen te zorgen, in
de loop van de zoste eeuw nam dat aantal af tot een per¬
soon voor een aantal gemalen. Nu moeten enkele mensen
het geautomatiseerde systeem bewaken en enkele anderen verzorgen de gemalen en verhelpen storingen. Had
men aanvankelijk beeldbepalende molens in de Nederlandse polders, de huidige poldergemalen zijn nauwelijks meet in het landschap te vinden (afb. 11).

Verzilting*
Onder verzilting verstaat men het verschijnsel dat de
zoutgehalten van het water in de benedenrivieren, de
boezems en polderkanalen en het water in de pleistocene
ondergrond van het lage deel van Nederland zo hoog zijn
dat hiervan voor vetschillende doeleinden geen gebruik
kan worden gemaakt. Er bestaan vier vetschillende 'zoutbronnen’, wegen waarlangs brak ofzout water het oppervlakte water bereikt:
- open riviermondingen;
- kwel van brak ofzout grondwater;
- schutsluizen aan zee;
- deRijn.
Daarnaast kan tijdelijk bodemverzilting optreden als
gevolg van inundatie met zeewater zoals tijdens de inundatie van Walcheren in 1944 en de overstromingen veroorzaakt door de stormvloedramp van 1953. Het verschijnsel
van de verzilting is een van de belangrijkste problemen
van de waterhuishouding van Nederland en heeft de laatste twee eeuwen een steeds grotere omvang aangenomen.
Open riviermondingen
Als gevolg van het dichtheidsverschil tussen zeewater en
zoetwater dringt het zeewater in de open riviermondin¬
gen en vermengt zich met het zoete rivierwater. Door stelselmatige verbreding en verdieping van de Rotterdamse
Waterweg en de uitvoering van de grote havenbekkens bij
■ 11. De moderne gemalen zijn klein en vallen niet meet op in
het landschap.
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De Rijn

Rotterdam is het zout na 15)50 tot bovenstrooms van Rot¬
terdam doorgedrongen. Dit was zeer nadelig voor Delft en
Voorne-Putten, die hierdoor geen mogelijkheden hadden
om zoetwater uit de Rotterdamse Waterweg in te laten.

Een belangrijk probleem bij het terugdringen van de ver¬
zilting is dat het Rijnwater sinds het laatste kwart van
i5)de eeuw steeds grotere hoeveelheden zout afvoert. Dat
kwam voor een deel van de sodafabrieken, de mijnen en
indtistrie in Duitsland en voor een ander deel door de
kalimijnen in de Elzas. Ten aanzien van dit probleem
kwam in 1517^ de ‘Overeenkomst inzake de bescherming
van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden’ tot
stand. Met dit verdrag ging Frankrijk in 1983 akkoord.
Het streven is om de zoutafvoer van de Rijn tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Een ander probleem is
de sterke vervuiling van de Rijn met chemicalien en zware metalen. Ook hiervoor zal door de Rijnoeverstaten
gezamenlijk een oplossing gevonden moeten worden.
Deze vervuiling maakt het Rijnwater minder geschikt
om de polders en hoezems door te spoelen. Het probleem
wordt nog verergerd omdat ook in Nederland zelfde boezeni- en polderwateren ernstig vervuild worden. Een
defmitieve oplossing zal gevonden moeten worden bij
het terugdringen van de vervuiling bij de bron.
Om de verzilting te bestrijden worden zowel preventieve als repressieve middelcn aangewend. Tot de preventieve middelen behoort de vergroting van de toevoer van
zoet rivierwater naar de Rotterdamse Waterweg door het
sluiten van de sluizen in het Haringvliet tijdens perioden
met lage rivierafvoer. Dir is mogelijk geworden door de
uitvoering van het Deltaplan. De kwel uit zee naar de pol¬
ders is verminderd door de aanvoer van water uit de Lek
naar de duingebieden. Dit water wordt tot infiltratie
gebracht hetgeen leidt tot een vergroting van het zoetwaterkussen onder de duinen. Ook bij schutsluizen zijn preventieve maatregelen mogelijk. Zo wordt bij de Kreekraksluizen in het Deltagebied schutkolkbemaling toegepast
waarbij het in de schutkolk toegelaten zoute water door
zoet water wordt vervangen.
Ondanks velerlei preventieve maatregelen blijft toe¬
passing van het repressieve middel van doorspoeling van
de boezem- en polderwateren noodzakelijk. Hierbij wordt
zoet water uit de Rijn gebruikt hetzij rechtstreeks hetzij
via Ijsselmeer ofde noordelijke Deltawateren. Voor de verspreiding van dit water maakt men gebruik van het pol-

Kwel van brak of zout grondwatet
In het laaggelegen deel van Nederland treedt overal kwel
op waar peilverschillen in het oppervlaktewater bestaan.
Daar in dit gebied het grondwatet in het Pleistoceen een
hoog zoutgehalte heeft, wordt zout naar de oppervlakte
gevoerd [hoofdstuk 1, afb. 20 en 21]. Zo is een deel van de
zouttoevoer naar het Ijsselmeer afkomstig van het kwelwater in de IJsselmeerpolders dat op het Ijsselmeer wordt
uitgeslagen.
Ook achter de gesloten duinkust kan zoute kwel
optreden. Het zeewater kan onder het zich onder de duinen bevindende zocte water doorstromen naar de polders
achter de duinen. De met zoet water verzadigde zone is
hier echter erg dun (hoofdstuk 1, afb. 20]. Vooral in de diepe polders scheidt slechts een dunne laag het polderwater
van het zoute grondwatet". Bij het ontstaan van deze pol¬
ders werd een bestaand evenwicht tussen het zoete
grondwatet en het onderliggende zoute water verstoord.
Door bemaling werd zoet water afgevoerd en kwelde zout
water in de sloten, dat vervolgens ook weer werd uitgemalen en in de boezem terecht kwam. Dit evenwicht
werd in de laatste twee eeuwen nog sterker verstoord
omdat grote diepliggende polders zoals de Haarlemmermeer steeds intensiever bcmalen moesten worden. Alleen
de bemaling van de Haarlemmermeer brengt al 75.000
ton zout per jaar op Rijnlands boezemwateren. De zoute
kwel achter de duinen nam verder toe omdat door de
winning van leidingwater in de duinen het beschermende kussen onder de duinen kleiner werd. Daarnaast werden de afsluitende grondlagen veelal doorgestoken voor
de winning van gas en koelwater.
Schutsluizen aan zee
Het verschijnsel van de verzilting van het lage deel van
Nederland was reeds in de i/de eeuw als een ernstig probleem onderkend. In 1^67 publiceerdc Hendrik Stevin een
verhandeling waarin hij de schutsluizen als oorzaak van
deze verzilting aanwees. Hierop zal in hoofdstuk 9 nader
worden teruggekomen, daar Stevin juist de uitvoering
van deze werken suggereerde om de verzilting te hestrijden - het Vergif van de Noordzee.
In Nederland treedt deze vorm van verzilting op bij de
schutsluizen te IJmuiden waar tijdens schuttingen grote
hoeveelheden zout op het Noordzeekanaal worden toegelaten. De invloed daarvan was merkbaar in het Amsterdam-Rijnkanaal tot in de provincie Utrecht en via het
Noord-Hollandskanaal tot bij Alkmaar.

■ 12. Inhoud en jaarlijkse inlaat van water in de Friese boezem,
Rijnland en de Schermerboezem in een gemiddeld jaar.
in 10® m®
400
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Rijnlands boezem
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watervoorziening vanuit
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Friese boezem

watervoorziening vanuit
Friese boezem

pompen voor de bron- of puttenbcmaling en de stalen
damplanken zowel voor de toepassing in tijdelijk werk
als bouwputten als voor het maken van schermwanden
tegen onder- en achterloopsheid (afb. 15 en 16]. Gewapend
beton bood, en biedt nog steeds, een grote mate van vrijheid in de vormgeving omdat het goed kan worden aangepast aan de functie-eisen en aan de optredende krachten en materiaalspanningen.
Terwijl de gemetselde sluis op een houten fundering
en met natuurstenen aanslagen en sponningen tot een
gecompliceerde constructie was uitgegroeid kan met
gewapend beton weer tot de eenvoud van een monolitischc constructie worden teruggegaan. Want 00k de palen
werden spoedig van gewapend beton gemaakt en de trekverbinding met het sluislichaam was eenvoudig te realiseren door de wapening van de paalkop bloot te hakken
en op te nenicn in het betonnen lichaam van de sluis.
Om te voorkomen dat door krimp van het beton of
door zettingsverschillen scheuren zouden optreden werd
de sluiskoker in moten van 18 a 20 m gemaakt, waartussen voegen. Deze voegen vormden een zwak punt in de
constructie, want ze moeten zanddicht en dus waterdicht
zijn. Anders zou door lekkage zandige grond van het dijklichaam kunnen worden meegenomen, waardoor holle
ruimten zouden ontstaan die de dijk als waterdichte con¬
structie zouden kunnen aantasten. Mcde daarom zijn
tegen achter- en ondcrloopsheid nog altijd de scherm¬
wanden gesitueerd ter plaatse van de beweegbare waterkeringen. Deze keringen worden nog steeds veelal in een

13. De Friese boezem, Schermerboezem en Rijnland en de

daaruit van water voorziene gebieden.
■

16. (rechts) Stalen damwandprofielen.

der-boezemsysteem (afb. iz en 13).* Het water wordt in de
boezems ingelaten of ingemalcn door dezelfde gemalen
die 00k het water uitslaan. Vanuit de boezemwateren
wordt het zoete water in de polders ingelaten. Tegelijkertijd blijft men de polders bemalen. Dit continti proces van
inlaten van zoet water en uitmalcn van brak water wordt
het doorspoelcn van de polders en boezems genoemd.

b varieert van 400 tot 460 mm
h varieert van 100 tot 460 mm

Stand van de techniek
De gewapend betonnen sluis

Pis-

'r<—
Weinig bouwmaterialen hebben een zo grote invloed
gehad op de vormgeving van waterbouwkundige kunstwerken als gewapend beton (afb. 14]. Dat geldt 00k voor
uitwateringssluizen. Na igzo was de beheersing van het
materiaal qua berekening en technologie zo ver gevorderd
dat men het aan durfde niet allcen ftindcringsplaten en
eenvoudige overspanningen te maken maar 00k tamelijk
zwaar belaste ondergrondsc holle constructies zoals een
sluiskoker. Daarbij kwamen nog twee bclangrijke vernieuwingen in het construeren: de zogenaamde diepwel-

V
<—

Y

b

b varieert van 430 (A) tot 360/400 (B) mm
h varieert van 160/180 (A) tot 200/320 mm (B)
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14. (boven) Eenvoudige betonnen sluis.

buizen zijn aan bet boveneinde aan een zuigleiding gekoppeld.

■ 15. (links) Door de bron- of puttenbemaling was bet mogelijk

Een zuigerpomp verlaagt de druk in bet systeem waardoor bet

geworden een einde te maken aan de opwaartse druk in een

grondwater wordt opgezogen en weggeperst op bet buitenwa-

bouwput (hoofdstuk 2, afb. 43). De bronnen (putten) bestaan uit

ter. De maximum zuigkracbt is 7 m. Is de bouwput dieper dan

lange buizen, die aan de onderkant zijn geperforeerd. De onder-

wordt trappenbemaling toegepast of de bemaling vindt plaats

kant is met een mantel van filterzand en filtergaas voorzien. De

met diepwelbronnen.
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hanteerde men in verschillende delen van de Nederlandse kust ook wat uiteenlopende richtlijnen [afb. 17].
Voor de kruinbrecdte werd niinimaal 3,0 m aanbevolen en als er een weg op ligt 5,0 a 6,0 m. Over de voor- en
nadelen van een wegverharding op de dijkkruin waren de
meningen verdeeld. Het belangrijkste voordeel is dat er
ook bij overstromingen aan- en afvoer mogelijkblijft; het
belangrijkste nadeel is dat een dijkvcrhoging ter compensatie van een te grote zetting moeilijk goed is aan te
brengen. Met het oog op die zetting is een overhoogte
nodig van 1/72 1/10, dus van 10 a 14%. Hot buitenbeloop is
1:3 a 1:5, soms nog flauwer. De vorm van het oppervlak
was enigszins bol, sommigen zeggen zelfs paraboolvormig, om de belasting door golven op een gunstige wijze
op te vangen. Het binnenbeloop was niet steiler dan 1:2
om een goede grasmat te kunnen aanbrengen en te
onderhouden. Als grondsoort voor het maken van het
dijklichaam werd sterk aanbevolen om klei te gebruiken.
Het wordt met karren en wagcns getransporteerd en in
lagen van 0,35 a 0,40 m gestort, fijn geslagen en met
behulp van paarden verdicht. Tot ver in de zoste eeuw
heeft deze werkwijze stand gehouden.
Was niet voldocnde klei voorhanden dan kon men ook
zandige grond gebruiken, maar dan onder een laag klei
van minstens 1,0 m dikte en zo ver mogelijk verwijdcrd
van de zwaarst aangevallen plaatsen in het dwarsprofiel.
Klei verdient voornamelijk aanbeveling omdat ze samenhangend is en weinig water doorlaat. Veengrond is voor
dijkbouw geheel ongeschikt.
De verdediging van de bclopcn werd in de eerste plaats
gevonden in een dichte grasmat, zo mogelijk door bezoding aan te brengen. Na het zde of 3de jaar kon men de
dijken beweiden, maar alleen door kleinvee, zoals schapen. Paarden en runderen zotiden de grasmat vertrappen.
Op de dijk paste verder gecn begroeiing en zeker geen
bomen. Die konden immers door storm ontworteld
raken en een aangrijpingspunt voor schade door golven
vormen. Wei kon het goed zijn, als de situatie het tocliet,
om aan de buitenzijde op een afstand van ten minste 6 a 8
m wilgehout te planten. Het diende als weerstand tegen

hardc houtsoort uitgcvoerd. Ook staal is hicrvoor als constructiemateriaal mogelijk, maar vraagt vccl onderhoud
tegen corrosie.
Groterc sluizen
Bij de grotere sluizen die in deze eeuw zijn gebouwd geven we een drietal voorbeelden: de uirwateringssluizen in
de Afsluitdijk van de Zuiderzee [de Stevinsluizen], de uitwateringssluizen van de Lauwerszee en de Haringvlietsluizen, tevens stormvloedkering. Voor deze moderne
kunstwerken is bij de ontwerpen telkens een geheel eigen
weggevolgd, waarbij meer de functie-eisen en de nieu we¬
re technische niogelijkheden maatgevend zijn geweest
dan de traditie. Voor de Stevinsluizen en de Haringvliecsluizen wordt tevens verwezen naar hoofdstukg.
Dijken
In de ipde eeuw is de systematische aanpak van het dijkontwerp onmiskenbaar. Zo vindt men in het bekcnde
leerboek over Waterbouwkunde van Storm Buysing een
vrij volledig overzicht van de overwegingen die voor de
bepaling van het dwarsprofiel en de wijze van uitvoering
een rol speelden. Theoretische beschouwingen speelden
daarbij een ondergeschikte rol, men ging af op ervaringen. Alle richtlijnen voor het vaststellen van het dijkprofiel beginnen met de kruinhoogte. Uiteraard ontbrak nog
een kansberekening; men baseerde zich op de hoogste
bekende stand en telde daarbij iets op in verband met de
golfoploop. Maar die staat in rechtstreeks verband met de
breedte van het voorland en de orientatie van het dijkbeloop ten opzichte van de overheersende windrichting bij
stormvloeden. Is dit laatste een ongunstige factor dan
was een voorland van 300-375 m te verkiezen, bij een gunstige richting kon men met 150 a 200 m volstaan. De
kruinhoogte die werd aanbcvolen is zo’n 3,50 a 4,75 m
boven de hoogste bekende stormvloedstand; daarvoor
17. Dijkprofiel nabij Vollenhove.
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kruiend ijs en tegen golven en het kon tevens als hakhout
dienen voor het maken van bijvoorbeeld vlechttuinen.
Men moest het dan wel met overleg in delen oogsten, om
de 3 a 4 jaar. Was een zwaardere golfaanval te duchten,
dan waren 00k andere maatregelen nodig om het buitenbeloop te verdedigen: paalwerken, wierriem (op Wieringen toegepast], krammatten (alleen tijdelijk], rijsbeslag
(houdt het 3 jaar uit en 5 a 7 jaar als de vakken 00k nog
met stenen worden gevuld) en ten slotte steenglooiingen
(afb. i8]. Meestal verdiende dit laatste de voorkeur.
Een steenglooiing was opgebouwd uit achtereenvolgens: krammat, vlijlaag van baksteen, 16 a 20 cm puin en
daarop 30 a 40 cm glooiingsteen, soms nog dikker (afb. ig).
Als glooiingsteen gebruikte men in Zeeland Doornikse of
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■ 18. (boven) Wierdijk.
■ 19. (onder) Voorbeelden van steenglooiingen.

Vilvoordse steen, in het noorden van Nederland overwegend Steen uit Scandinavie. Naast natuursteen kwam
voor niet al te zwaar aangevallen plaatsen 00k baksteen in
aanmerking. In Overijssel heeft de waterstaatsingenieur
Wildeman in 1811-1813 gebakken steen toegepast voor
het maken van glooiingen; dit betrofdaartoe apart gebak¬
ken stenen van 61 kg, groot 42 x 42 cm en dik 20 cm. Het
voorbeeld heeft later navolging gevonden.
Voor de zwaarste aangevallen plaatsen bleef natuur¬
steen echter favoriet, bijvoorbeeld Vilvoordse sreen en
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dan op ecu flauw beloop van bij voorbceld i:6. Het gebruik
van Duitse basaltzuilen komt later op. Soortclijk is dit de
zwaarste steen cn bij is nog steeds van toepassing als zetstcen voor glooiingen.
Zo was de Ncderlandse dijkbouw uitgegroeid tot een
overzichtelijk en compleet systeem van beschermingswcrken tegen stormvloeden toen nicuwe stormvloeden
de illusie verstoorden. Eerst de stormvloed van ipi6, die
mede aanleiding vormde rot de uitvoering van de Zuiderzeewerken; vervolgens de stormvloed van 15)53 die ervoor
zorgde dat de Deltawerken in hoog tempo tiitgevoerd
werden.
Omstreeks 15140 begon men met behulp van de statistiek de hoogte van de stormvloeden langs de Nederlandse
kust te analyseren. Het was Van Veen die de noodklok
luidde, nadat hem uit metingen was gebleken dat we in
het zuidwesten en elders slechts beveiligd waren tegen
een stormvloed met een frequentie van 1 in de 300 jaar. De
consequenties op technisch gebied kent men: de Zuiderzeewerkcn en de Deltawerken zijn 00k in dit boek
beschreven, alsmede de ontwikkeling van de afsluitmethoden cn -technieken van zeegaten en stroomgeulcn.
Uiteraard leidde dit 00k tot nieuwe ontwerpniethoden
en uitvoeringstechnieken voor onze zeeweringen en
afsluitdammen. Zonder op details in te gaan willen we
hiervan drie opmerkelijke aspecten vermelden.
Ten eerste de functiesplitsing bij het gebruik van
bouwmaterialen. Er was uiteraard nict genoeg klei voorhanden om de grote lengtes aan dijken en dammen met
hun omvangrijke dwarsprofielen te kunnen maken.
Zand was er echter genoeg, 00k uit zee. De grondmechanica had aangetoond dat zand een uitstekend bouwmateriaal kon zijn vanwege de grote inwendige wijzigingseigenschappen. Bovendien kon zand hydraulisch worden
getransporteerd door pijpleidingen, in de verhouding
van ongeveer 1 zand op 4 water. Tussen kaden van mijnsteen konden de immense dijk- en damlichamen worden
opgetrokken en onder profiel gebracht. En als er klei te
weinig mocht zijn, dan kon de waterdichte laag even
goed als een zware beschermende schil van 0,5 a 1 m dikte
(of nog meet] op de zanddam worden aangebracht in de
vorm van asfaltbeton. De dikte hiervan kon bovendien
worden aangepast aan de zwaarte van de waterdrukken
en de golfklappen. En voor minder zwaar aangevallen
plaatsen werden glooiingen ontwikkeld van betonblokken. Mooi? Sommigen zeggen van niet. Maar in elk geval
wel doelmatig en functioneel.
Ten tweede konden grote werktuigen als zandzuigers,
bulldozers, speciale vrachtauto’s en kranen worden ingezet om het werk te klaren. Grote asfaltbetoninstallaties
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en mechanische spreidmachines konden voorts de afdeklagen aanbrengen.
Ten derde kunnen we vaststellen dat waar vroeger de
empiric de grote leermeester was, thans de wetenschappelijke begeleiding door laboratoria en proefstations een
over het algemeen veilige weg kon wijzen bij ontwerp en
uitvoering. Maar hoezeer deze omstandigheden 00k de
geschicdenis van de waterbouwkundige techniek hebben
vetsneld, er bleeftoch altijd in de beginselen van ontwerp
en uitvoering de band met het verleden bewaard. In de
problematiek is de continui'teit nog steeds zichtbaar.
Behalve de nieuwe dijken en dammen met hun
moderne vormgeving bleef 00k de bestaande kustverdediging om een aanpassing aan de nieuwe eisen vragen. In
de betreffende wetgeving was dat ook vastgelegd. Daarom is er langs de gehele Nederlandse kust een dijkverhoging gerealiseerd van aanzienlijke omvang, waarbij over
het algemeen ook van de nieuwe werkmethoden werd
gebruik gemaakt.

Conclusie
Na 1800 is de grootstc verbetering van de waterstaatkundige infrastructuur van Laag-Nederland de invoering van
de mechanische bemaling gewecst. Hierdoor was het
mogelijk een constante afvoct van overtollig water te verzekeren. De invoering van de mechanische bemaling is
gestimuleerd door het inzetten van gemalen bij de grote
droogmakerijen. Mede door het bemalen van de diepe
polders werden de ptoblemen van de verzilting steeds
belangrijker. Deze ptoblemen zijn ten dele opgelost door
de uitvoering van grote infrastructurele werken zoals de
afsluiting van de Zuiderzee, het Deltaplan en de kanalisatie van de Ncderrijn. Een uiteindelijke oplossing moet
gezocht worden in het ontwikkelen van integraal waterbeheer.
In deze eeuwen heeft de techniek van de dijkbouw zich
tot een technisch-wetenschappelijke discipline ontwik¬
keld. Hierdoor werd het technisch mogelijk de veiligheid
van het kustgebied en het rivierengebied sterk te vergroten. Langs de kust zijn na 15)53 veel dijken verhoogd, vetbreed en versterkt. In het rivierengebied speelt de discussie een rol of maxiniale veiligheid tegen overstromingen,
die technisch zeker haalbaar is, wel opwecgt tegen de
schade die natuur en landschap hierdoor kunnen leiden.
Een grote verbetering in de beweegbare waterkering
was de ontwikkeling van de gewapend betonnen sluis.
Hierdoor kon in principe een vereenvoudiging van de
techniek van de sluisbotiw gerealiseerd worden.

7 De waterbeheersing in Hoog-Nederland
van circa 1800 tot heden

In het bestek van dit boek is het niet mogelijk de water¬
beheersing van Hoog-Nederland in al zijn facettcn te
behandelen. Wij richten onze aandacht vooral op de problemen van de afwatcring van de hoogveengebieden in
Drenthe en Noord-Brabant en van de zandgebieden in
Overijssel, de Gelderse Achterhoek, Noord-Brabant en
het noorden van Limburg. Geen aandacht wordt geschonken aan de stuwwallen-landschappen op de Veluwe
en bij Nijmegen. Deze hebben weinig problemen met de
afwatcring opgeleverd. Buiten behandeling blijft ook
Zuid-Limburg, dat een voor Nederland minder typerend
karakter van een voorgebergte heeft.
De hoogveengebieden

Ontsluiting vanNoordoost-Drenthe
Voor het veengebied van Noordoost-Drenthe waren er op
het emd van de i8de eeuw planncn ontworpcn om het
veen, in aansluiting op de veenafgravingen in het noor¬
den van Drenthe en in het zuidoosten van de provincie
Groningen, in exploitatie te ncmen. Dit werd verhinderd
omdat er problemen waren om dit gebied te ontsluiten
via het door de stad Groningen beheerste kanalenstelsel.
De meningsverschillen werden in het begin van de ipde
eeuw opgelost. In 1817 werd, vooral door toedoen van de
koning Willem I, tussen Groningen en negen Drentse
dorpsgebieden, zogenaamde veenmarken, met een gezamenlijk oppervlak van meer dan 14.000 ha een verdrag
■

In het begin van de igde eeuw bevonden de veengebieden
zich vooral in de provincie Drenthe, de aan deze provincie
grenzende streken en in de landstreek de Peel op de grens
van Noord-Brabant en Limburg. Het grootste dccl van
deze metersdikke pakketten veen zijn afgegraven voor de
winning van brandstof waarna het gebied weer ingericht
werd voor agrarisch gebruik. Vooral in Drenthe gaf de
afwatering van de veengebieden grote problemen. Er
moest hiervoor een dicht kanalennet worden gegraven.
De kanalen dienden zowel voor de afvoer van turf per
schip als voor de afwatering van de in ontginning zijnde
veengebieden (afb. 1].' Dit laatste was noodzakelijk om¬
dat, zoals in de eerdere hoofdstukken reeds is gemeld, bij
het afgraven van het hoogveen een versnelde afvoer van
het water uit die gebieden plaatsvindt, omdat de dempende waterberging in de venen verloren ging. Een tweede moeilijkheid was dat de afvoer van water uit Drenthe
via het kanalenstelsel van de nabuurprovincies moet
geschieden.
Bij de ontsluiting van de Peel voor de veenafgraving,
die vanaf 1840 plaatsvond, ondervond men weinig proble¬
men met de afwatering.^ In dit betrekkelijk kleine veenge¬
bied werden twee noord-zuid gerichte kanalen gegraven,
die uitmondden in een in 1810 gegraven scheepvaartkanaal, het Noorderkanaal. Dit laatste kanaal mondde uit in
de Zuid-Willemsvaart, het in 1826 gereed gekomen
scheepvaartkanaal tussen ’s-Hertogcnbosch en Maas¬
tricht.

1. Het begin van de grootschalige aanleg van kanalen in

Drenthe dateert van de 18de eeuw. In de tweede helft van de
19de eeuw werd dit krachtig voortgezet, teneinde de venen te
kunnen ontwateren en de turf af te voeren. De kanalen uit de
20ste eeuw dienden vooral om het kanalennetwerk ten behoeve
van de scheepvaart te vervolmaken. De kanalen spelen momenteel voor het merendeel geen rol meer voor de scheepvaart. Wei
hebben zij een belangrijke functie voor de afvoer van water.
Tevens wordt in droge zomers via dit kanalennetwerk water naar
de hoge gronden van Drenthe gevoerd.
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gesloten.' Vanuit het Stadskanaal werden naar de veengebieden van die dorpen zijkanalen gegraven. De stad Gro¬
ningen verplichtte zich verder om zorg te dragen voor de
afvoer van het water nit het Stadskanaal verder benedenwaarts en hiervoor de nodige waterstaatswerken uit te
voeren. De veenmarken verplichtten zich de zijkanalen
goed te onderhouden. Als tegenprestatie voor de door de
stad Groningen uitgevoerde werken moesten de Drentse
veenmarken een bepaalde som per hoeveelheid gegraven

turf betalen. Na het sluiten van dit verdrag kwam snel de
verlenging van het Stadskanaal en de in Drenthe uitstekende zijkanalen tot stand. Hierdoor kon het veengebied
in het noordoosten van Drenthe in exploitatie worden
genomen.
Afwatering van de veengebieden via het Eemskanaal
In de eerste decennia van de igde eeuw begon de afwate¬
ring zowel van de in exploitatie zijnde, als van afgegraven
veengebieden, die zowel in Groningen als in Drenthe
lagen, zorgen te baren. Al het water moest via het stadswater van Groningen en het Reitdiep in de Lauwerszee
geraken. Het Reitdiep moest echter ook het water van het
westelijk deel van de provincie Groningen en NoordwestDrenthe afvoeren. De ebstanden in het Reitdiep waren
niet erg laag, zodat de uitwatering moeizaam verliep en

■ 2. Grote gebieden in Drenthe behoorden tot de afwateringsgebieden van het Eemskanaal en het Meppelerdiep. Door de
aanleg van de Drentse kanalen waren deze grote afwateringsgebieden ontstaan. Ook de zandgronden behoorden tot deze afwateringsgebieden. De afwatering langs de riviertjes was secundair
geworden, omdat deze vroeg of laat hun water aan de kanalen
afstonden.
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■ 3. Het gemaal Zedemuden bij Zwartsluis kwam in 1973

de twee provincies. Voor Drenthe betekende dit 56% en voor

gereed. Hiermee lijkt de peilbeheersing van het Meppelerdiep,

Overijssel 44%. Drenthe verhaalt zijn kosten op de Drentse

na meer dan 100 jaar voorwerp van zorg te zijn geweest, haar

waterschappen die belang hebben bij het gemaal. De in- en uit-

definitieve vorm te hebben gekregen. Hoewel het gemaal in het

schakeling van het gemaal geschiedt door de provinciale over-

algemeen slechts enkele dagen per jaar in bedrijf hoeft te wor-

heid van Drenthe. De financiering van dit moderne gemaal past

den gesteld, is het onmisbaar om de gebieden rond en beneden

geheel in de eeuwenoude traditie van het maken en onderhou-

Meppel tegen wateroverlast te beschermen. De totale stichtings-

den van de waterstaatswerken. De belanghebbenden betalen

kosten van het gemaal bedroegen 18 miljoen gulden. Hiervan

naar evenredigheid van hun belang in de kosten. Hierbij moet

betaalde het Rijk 60%; de provincie Drenthe 22,5% en de provin-

worden opgemerkt dat de bijdrage van het Rijk gebaseerd is op

cie Overijssel 17,5%. Exploitatie en beheer worden door het Rijk

het nationale belang van een goede waterbeheersing in een der-

gedragen, de kosten van de elektriciteit worden gedragen door

gelijk groot gebied.

treren het belang van het Eemskanaal voor de afwatering.
De breedte van het kanaal wisselde in datjaar tussen de 32
en 40 meter. De hoeveelheden water, die jaarlijks via de
sluis van het Eemskanaal werden geloosd waren aanzien¬
lijk, gemiddeld 1,5 miljoen m^ per getij. Vooral in de wintermaanden kwam het herhaaldelijk voor dat alle sluisdeuren open moesten worden gezet. Deze uitwatering
heette het stromen met vol vermogen. Als op deze wijze
gedurende vier a vijfuren werd geloosd, dan ontwikkelde
zich op het Eemskanaal een stroomsnelheid van 0,6 a 0,7
m/s, en kon zelfs een maximum van 1,0 m/s worden
bereikt. De snelle stroming maakte dan het scheepvaartverkeer onmogelijk. Aan deze cijfers kan men zien welke
grote hoeveelheden water uit de ontgonnen veengebie¬
den moesten worden afgevoerd; water dat vddr de afgraving in de veenpakketten werd vastgehouden en vervolgens langzaam de kleine riviertjes zoals de Hunze voedde.

bovendien werd zelfs bij aanhoudende wcstenwind de
uitwatering aanzienlijk gestremd. In 1856 werd door de
provincie Groningen, in het kader van het plan voor een
algehele verbetering van de waterhuishouding van de
provincie, gegrepen naar het beproefde middel van het
verleggen van de afwatering van de zuidoostelijke veengebieden. Men wilde de afwatering van de veengebieden
van het Reitdiep verleggen naar de Dollard (afb. 2). Hier
waren de ebstanden aanzienlijk lager en men had 00k
geen last van stremming door de westenwinden. Uitvoering van deze plannen was mede mogelijk, omdat men
00k een goed scheepvaartkanaal wilde aanleggen van
Groningen naar Delfzijl. Volgens de plannen kwam in
1877 het Eemskanaal tot stand. Dit kanaal was als afwateringskanaal zo’n succes dat de sterke stroming in het
kanaal op natuurlijk wijze het kanaal verruimde.’ De bermen zijn overal verdwenen, terwijl het laatste deel van
het kanaal over een lengte van meer dan 10 km al ruim
een meter dieper is geworden. Enkele cijfers uit 15145 illus-
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Vecngebieden inZuidoost-Drenche
Naast de exploitatie van hct hoogveen in noordoostelijk
Drenthe vanuit hct Stadskanaai werden in de igde eeuw
ook de uitgestrektc venen in het zuidoosten in exploitatie
genomen. Van verschillende zijden werden door verschillende maatschappijen kanalen naar dit gebied aangelegd
(afb. r]. Vanuit het westen werd in i8do de Hoogeveense
Vaart tot het veengebied verlengd; vanuit het noordwesten werd in 1858 het Oranjekanaal vanuit de Drentsche
Hoofdvaart gegraven; vanuit hct noorden bereikte in 1875
een verlenging van hct Stadskanaai het veengebied; en
vanuit het zuidwesten kwam in 1884 het Stieltjeskanaal
tussen het veengebied en de Overijsselse Vecht tot stand.
Door de veenafgravingen nam ook hier de waterafvoer
sterk toe.
Ook in dit gebied moest de afwatering geschieden
door een nabuurprovincic, in dit geval Overijssel. Er
waren vooral problemen voor de afwatering door het
Meppelerdiep. Door de uitbreiding van het Drentse kanalennet moest dit het water van bijna gcheel Zuid-Drenthe afvoeren (afb. 2). Een oplossing werd bemoeilijkt
doordat men bij de uitvocring van werken cr ook rekening mce moest houden dat het diep een belangrijke
schcepvaartweg was. Pas in 1973 is aan de afwateringsproblematiek een definitiefeinde gekonien door het stichten
van een groot gemaal bij Zwartsluis (afb. 3].

De zandgebieden
Situatie vbdr 1880
In de eerste helft van de igde eeuw waren de zandgebieden
in verhouding tot West-Nederland nog maar dun
bevolkt.'' De bevolking woonde in kleine levensgemeenschappen van enkele boerderijen op de randen van de
beekdalcn en voorzag in haar behoeften door een gemengde agrarische bedrijfsvoering. Men verbouwde
graan op akkers aan de rand van de hogere zandgronden.
De hoeveelhcid akkers was sterk afhankclijk van de produktie van dierlijke mest. Hiertoe waren potstallen ingericht. Dit waren komvormig uitgegraven stallen met een
lemen vloer. Op de bodem van de stal lagen plaggen van
heide. In het belang van de mestbereiding liepen de koeien in de zomer alleen buiten zolang ze graasden; hierna
werden ze op stal gezet. Ook de schapen die op de heide
graasden werden’s avonds samengedreven in potstallen.
Vooral in Drenthe, waar de rivierdalen smal waren zodat
het oppervlak natuurlijke graslandcn gering was, was de
schapenmest een noodzakclijke aanvulling op de koeiemest. De plaggen gemengd met mest werden op de
akkers aangebracht. Door de grond die in de plaggen aanwezig was werden de akkers in de loop der eeuwen wel
met een meter opgehoogd.
Naast de akkers waren er de groenlanden in de beekda-
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len met weiden en hooilanden. In de middelceuwen
waren deze groenlanden gemeenschappelijk bezit geweest van de gerechtigden op de boerenhoeven van de
dorpsgemeenschap. In de eeuwen hierna werden ze echter tussen dc rechthebbenden verdeeld.
Hoog-Nederland werd vooral gekenmerkt door uitgebreide heidevelden. De heide was onmisbaar in het landbouwsysteem voor het steken van plaggen voor de stallen
en als weidegrond voor dc schapen. Tot ver in de ipde
eeuw zijn de heidevelden in bezit gebleven van de dorpsgenieenschappen. In Brabant was de heide eigendom van
de gemcente. Elders was deze in gemeenschappelijk bezit
bij de eigenaren van de boerenhoeven in de dorpsge¬
meenschap. Pas toen op het einde van de igde eeuw de
kunstmest zijn intrede deed, kon de heide in het landbouwsysteem gemist worden. De heide werd daarna
ofwcl aan particulieren verkocht, zoals door de Brabantse
gemeenten geschiedde, ofwel zoals in noordoost Neder¬
land onder de gemeenschappeiijke eigenaren verdeeld.
Typerend voor de waterhuishouding is een in het algemeen west- en noordwaarts gerichte terreinhelling over
een hoogteverschil van hoogstens enkele tientallen
meters. De hierin voorkomende kleine rivieren, zoals de
Overijsselse Vecht, de Berkel, dc Oude IJssel, de Dommel,
de Aa en de Mark, stromen merendeels afnaar de voormalige Zuiderzee, de rivieren IJssel en Maas en de Zeeuwse
wateren. Het zijn van nature sterk meanderende waterlopen in wijde zacht glooiende dalen, waarin beekafzettingen voorkomen. De stroomgebieden van deze riviertjes
strekken zich soms uit tot ver buiten de landgrenzen.
Deze rivieren waren onmisbaar voor het verkeer in de
zandgebieden. De weinige, toen nog onverharde zandwegen waren’s zomers mul en’s winters modderig. Vervoer
van landbouwprodukten en andere massagoedcren als
turf, hour en zandsteen uit Duitsland, was daarom op
watertransport aangewezen. Het rivierverkeer vond
plaats met schepen van d a 8 ton; meestal kon er alleen in
de herfst gevaren worden. Het belang van dc rivieren als
schcepvaartweg blijkt ook uit het feit dat hieraan aanzienlijke steden ontstonden, zoals Deventer en Zutphen
bij riviermondingen in de IJssel. Ook ontstonden er ste¬
den, zoals Zwolle, Breda en ’s-Hertogenbosch, waar ver¬
schillende kleine rivieren in elkaar samenvloeiden. De
belangen voor de scheepvaart hebben er in de loop der
eeuwen wel voor gezorgd dat de rivieren niet te sterk verslechterden door de aanleg van stuwen voor watermolens
of door het ongeremd aangroeien van zandplaten. Hierdoor bleven ze ook in redelijke staat voor de afvoer van
water.
In tegenstelling met Laag-Nederland vormde het
water in de zandgebieden van Hoog-Nederland geen
directe bedreiging voor het bestaan. Dit betekende niet
dat grote delen van deze streken niet regelmatig onder
water stonden of erg drassig waren. Dc rivieren zelf traden dikwijls, vooral in het winterhalfjaar buiten hun
oevers. Grote laaggelegen gebieden kwamen dan onder
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zomer in deze gebieden steeds groter werd. Dit leidde op
zijn beurt weer tot de aanleg van kaden.
Een tweede grote verandering in het waterafvoerpatroon waren de ontginningen van de uitgestrekte heide¬
velden tot bossen, akker- en weidegrond (afb. 5).^ Voordat
tot ontginning van de dikwijls natte heide kon worden
overgegaan, moest er eerst voor de ontwatering en afwa¬
tering gezorgd worden (afb. 4]. In het begin van de ont¬
ginningen was men hiervan nog niet overtuigd. Zo was
de eerste ontginning van de heide tot bos in het Brabantse
Gemert door plaatselijke notabelen mislukt. Pas na de
bemoeienis van de Nederlandsche Heidemaatschappij
kwam er een verbetering tot stand. De Heidemaatschap¬
pij was een vereniging, opgericht in 1888, die tot doel had
om de ontginning van de uitgestrekte heidevelden te
bevorderen. De maatschappij groeide later uit tot een
grote organisatie, die een leidinggevende rol heeft gespeeld bij de ontginningen in Hoog-Nederland. In
opdracht van de notabelen ging de Heidemaatschappij
tot herbebossing van de mislukte bosaanleg over. Er werd
eerst door de Maatschappij, die de ontginningen pas na
wetenschappelijk onderzoek aanpakte, een ontwaterings- en een afwatcringsplan opgesteld. Er word zelfs
een nieuw afwateringskanaal gegraven vanuit de nieuwe
bosontginningen naar een klein riviertje. Hierna verliep
de nieuwe bosontginning succesvol. Ook de overheid
bevorderde dat er een goede ontwatering en afwatering
van de te ontginnen gebieden plaatsvond. Zo gaf het Bra¬
bantse provinciaal bestuur aan de gemeenten pas toestemming om hun heidegronden ter ontginning te verkopen, als er eerst door de gemeenten ontwaterings- en
afwateringsplannen waren opgesteld. Deze plannen wer¬
den dikwijls in opdracht van deze gemeenten ontwikkeld
door de Heidemaatschappij. Door de ontginning verminderde het waterbergend vermogen van de voormalige
heidegebieden. Het neerslagoverschot kwam vervolgens
versneld in de rivieren terecht.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam in Nederland de
ruilverkaveling goed op gang. In Hoog-Nederland vond
deze zowel op de oudc landbouwgronden als op de nieuw
ontgonnen gebieden op grote schaal plaats.^ Ruilverkaveling hield niet alleen in dat door bijeenvoeging van
grondeigendom van verschillende eigenaren de grondversnippering werd tegengegaan, maar er werden ook
maatregelen genomen om de landbouwkundige infrasrructuur van het gebied te verbeteren. In het kader hier¬
van kwam ook een verbetering van de ontwatering en de
afwatering tot stand. Na de ruilverkaveling vond dus een
versnelde afvoer van het water naar de riviertjes plaats.

water te staan. Deze waterberging verhinderde dat er in
her benedengedcelte van de rivieren plotscling grote
afvoeren optraden. Men moet het oppervlak van de gebieden die onder water stonden niet onderschattcn. Er zijn
indicaties dat omstreeks 1850 in de Gclderse Achterhoek in
de winter wel een kwart van het gebied onder water stond.
Deze toestand werd tot in het begin van de zoste eeuw nog
algemeen als gunstig ervaren, omdat er zich daar dan weer
een laagje vruchtbare klei zou afzetten. Alleen in de zomer
beschouwde men het als wateroverlast wanneer de beken
en rivieren als gevolg van zware zomerregens buiten hun
oevers traden. De in ditjaargetijde in gebruik zijnde hooien weilanden liepen dan onder.
Ook bij de uitgcstrekte heidegebieden, die meestal op
de hogere delen lagen, moet men niet aan droge zandgrond denken. De verdamping door de heidevegetatie is
gering zodat er een belangrijk neerslagoverschot is. Hierdoor ontstaan relatief hoge grondwaterstanden, die op
meet ingesloten gedeelten vennen en kleine waterlopen
in stand houden. Er waren ook grote gedeelten van de
heide drassig [afb. 4]. De onontgonnen heide hield dus
een groot gedeelte van het neerslagoverschot vast, slechts
een klein deel vloeide af naar de riviertjes.
Alleen de nederzettingen aan de rand van de beekdalen en de in de nabijheid van de nederzettingen liggende
landbouwgronden bleven voor wateroverlast gevrijwaard. De landbouwgronden bestonden uit middelhoge
zandgronden, ze lagen tussen het beekdal en de hogere
heidevelden. Door de eeuwenlange bemesting hadden de
akkers een goede bodemstructuur gekregen, wat zeer
bevorderlijk was voor de ontwatering (afb. 4]. Tevens
waren de akkers door de plaggenbemesting in de loop der
eeuwen tot een meter verhoogd, zodat deze bolvormig
boven de omgeving uitstakcn. Afwatering kon gemakkelijk plaatsvinden naar het nabijgelegen beekdal.
In het algemeen kan men zeggen dat de waterstaatkundige situatie op de zandgronden in Hoog-Nederland
landelijk nog niet als problematisch werd ervaren. De
maatregclen voor waterbeheer werden vanouds genonien
door particuliere grondbezitters of door de dorpsgemeenschap, de buurschap. In deze buurschappen hadden net
als in Laag-Nederland de eigenaren van de boerderijen
een beslissende invloed.
Ontwikkelingen na 1880
Na 1880 kwamen de zandgebieden snel tot ontwikkeling.
Ze werden herschapen in moderne landbouwgebieden.
De eerste maatregel die werd genomen, was de weiden in
de beekdalen in de zomer te beschermen tegen water¬
overlast. Hiervoor werden gedeelten van de laaggelcgen
beekdalen van kaden voorzien. Men noemt dit het opheffen van de inundaties. Hierdoor werd het waterbergend
vermogen van de beekdalen veel geringer. Dit had tot
gevolg dat benedenstrooms de rivieren bij hoogwater veel
sneller stegen, waardoor de kans op wateroverlast in de

Waterschappen en waterstaatsbestuur
Door de omvorming van zandgronden tot moderne landbouwgebiedcn ontstond er in de laatstc decennia van de
igde eeuw wateroverlast. Door de verminderde waterber¬
ging van de laaggelegen gebieden vonden in de zomer
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■ 4. Op deze topografische kaart (1:25.000) van omstreeks 1900
is het landschap van Boerdonk, een gehucht 10 km ten noorden
van Helmond, afgebeeld. Duidelijk zijn te onderscheiden de weilanden langs een beekje in het zuidoosten, de nederzetting en de

pen opgericht met een gezamenlijk oppervlak van 130.000
ha; de gemiddelde grootte van een waterschap was dus
minder dan goo ha. De hooggelegen zandgronden, meet
dan de helft van Drenthe, waren niet in waterschapsverband opgenomen; de waterschappen dienden zich
immers met de laaggelegen beekdalen te bemoeien. In
Drenthe kon deze bonding gehandhaafd blijven omdat
de stroomgebieden van de rivieren geen afwateringseenheden meet vormden. Het dichte net van afvoer- en
scheepvaartkanalen was de ruggegraat van het afwateringssysteem (afb. 1]. Dit net had voldoende capaciteit om
ook de afwatering van de zandgebieden te verzorgen. Pas
bij de grote waterschapsconcentratie van de laatste
decennia, die in heel Nederland plaatsvond, zijn er in
Drenthe grote regionale waterschappen gevormd, waarbij ook de hogere gronden in waterschapsverband werden gebracht.
Op de zandgronden van Overijssel, Gelderland, Bra¬
bant en Limburg koos men wel direct voor grote water¬
schappen. De bedoeling was dat het gehele stroomgebied
van een kleine rivier, voor zover in Nederland gelegen, in
waterschapsverband werd gebracht. Alleen Noord-Brabant koos aanvankelijk bij de oprichting van het water¬
schap van de Dommel voor het principe dat alleen de

akkers in het midden, en de drassige heide in ontginning in het
noorden. In het beekdal zijn veel sloten aanwezig; deze ontbre-

■ 5. Op deze kaart is duidelijk te zien dat sinds 1880 een enorm

ken op het oude bouwland. Op de ontgonnen heide met zijn

gebied ontgonnen is. Het overgrote deel van de zuidelijke en

rechthoekige percelen, komt herhaaldelijk de aanduiding Dr en

oostelijke zandgronden bestaat uit recent ontgonnen land. Ont-

een pijitje voor. Dr staat voor duiker, een buis in een waterloop

ginningen gingen gepaard met een verbeterde ont- en afwate¬

bij een kruising en het pijitje geeft de stroomrichting van water

ring. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze grootschalige

weer. Hieruit blijkt dat bij de ontginning van de heide sprake was

werken een grote invioed hebben gehad op de afvoer van de

van een planmatige afwatering.

riviertjes.

plotseling grote afvoeren plaats, waardoor benedenwaarts langs de rivieren ook in de zomer de hooi- en graslanden regelmatig onderliepen. Men begon deze tocstand
meer en meer als onhoudbaar te zien. Om aan de situatie
het hoofd te bieden besloot men de oude bcproefde organen van regionaal waterstaatsbestuur, de waterschappen,
ook hicr in te voeren. De waterschappen hadden in cerste
instantie als taak om ongewenste overstromingen in de
zomermaanden te voorkomen. Dit moest geschieden
door de afvoermogelijkheden van de rivieren te verbeteren. Sinds de grondwetsherziening van 1848 was oprich¬
ting en reglementering van de waterschappen een taak
van de provincies. Deze provincial autonomic weerspiegelt zich in de wijze waarop de waterschappen in de verschillendc provincies georganiseerd waren.
In Drenthe kregen de waterschappen een kleine
omvang. De visie was dat de waterschappen niet al te
groot mocsten zijn, geen tcgengestelde belangen in zich
moesten verenigen en vooral een afspiegeling dienden te
zijn van de kleine boerengemeenschappen welke belan¬
gen ze dienden te behartigen. Hun taak was de hooi- en
weilandcn te behoeden voor overstroming in de zomer.
Zo zijn er in Drenthe tussen 1863 en 1940 158 waterschap-
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laaggelegen gronden in waterschapsverband zouden
worden gebracht. Zo kwamen in deze tijd onder meer de
volgende waterscbappen tot stand: de Regge, gtoot
114.000 ba (1884); de Scbipbeek, gtoot 18.600 ba {1882); de
Berkel gtoot 35.000 ba (1882); de Oude IJssel, gtoot 47.000
ba (1882); en de Dommel (1863). De Dommel omvatte aanvankelijk alleen de laaggelegen gronden en was slecbts
4.400 ba gtoot. In 1921 werden 00k de bogere gronden van
bet stroomgebied in waterscbapsverband gebracbt,
waardoor bet waterscbap 138.000 ba gtoot werd.
De waterscbappen bebben voor de uitvoering van bun
verbeteringsplannen gebruik kunnen maken van bet
moderne bedrijfsleven dat in die jaren in Nederland was
ontstaan. Dit betreft niet alleen de uitvoering van de werken door de aannemers, maar er werd ook gebruik
gemaakt van andere organisaties. Zo is de verbetering van
de vele secundaire watergangen in meerdere waterscbap¬
pen, omstreeks 1930, verricbt onder leiding van de Nederlandscbe Heidemaatscbappij. Het ingenieursbureau Van
Hasselt en De Koning in Nijmegen is al sinds de opricbting van bet waterscbap de Oude IJssel (1887) belast met
de ontwerpen van de rivierverbetering en de directie van
de uitvoering der werken. Ook de verbetering van de Ber¬
kel in de jaren ’30 gebeurde onder leiding van dit inge¬
nieursbureau.
Hoewel de primaire verantwoordelijkbeid voor bet
bebeer van de grotere riviertjes bij de waterscbappen lag,
betekent dit niet dat de bogere overbeidsorganen, rijk en
provincie, zicb niet verantwoordelijk voelden om de
waterstaatkundige toestand van de zandgronden te verbeteren. Er zijn biervoor in de loop der jaren aanzienlijke
subsidies toegekend. Zo betaalde bet Rijk voor de verbete¬
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ring van de Dommel, die in de periode 1875-1886 is uitgevoerd, van in totaal/712.000,- een bedrag van/262.000,-.
Deze Rijkssteun is tot beden toe doorgegaan. Zo is bij de
verbetering van de afwatering in bet stroomgebied van de
Slinge, een zijrivier van de Berkel, die van 1968 tot 1975
werd uitgevoerd, aanzienlijke Rijkssteun toegekend.
Alleen al de verbetering van bet riviertje zelf kostte 40
miljoen gulden. Het Rijk betaalde biervan, volgens een
aparte overeenkomst met bet waterscbap, 72%. Van de
resterende 28% betaalde volgens een andere overeen¬
komst tussen provincie en waterscbap, de provincie weer
de belft. Ook met de verbetering van de secundaire water¬
gangen, de zijbeekjes, in bet stroomgebied van de Slinge
was 40 miljoen gulden gemoeid. Volgens een regeling die
voor de verbetering van dergelijke watergangen in gebeel
Nederland gold, betaalde bet Rijk biervan 60%.
Een bijzonder vorm van Rijkssteun was in de 2oste
eeuw de kosteloze inzet van arbeidskracbten tussen 1930
en 1950. Nederland werd toen geteisterd door de Interna¬
tionale economiscbe crisis en de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog. Het grote legioen werklozen in die jaren
ontving ondersteuning van de overbeid. Werklozen waren
wel verplicbt bun arbeidskracbt ter bescbikking te stellen
bij werken van algemeen belang. Ze werden in dit kader
■ 6. In het kader van de werkverschaffing wordt een nieuw
riviervak ten behoeve van een bochtafsnijdig van de Oude IJssel
gegraven. Om zoveel mogelijk werklozen aan het werk te krijgen
werden er geen machines ingezet. Dit was zeer nadelig voor een
efficiente werkwijze. Verder besloot men dikwijis tot bochtafsnijding in plaats van een bestaand riviervak te verbeteren, omdat
de arbeidskosten niet werden gerekend.
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onder meer ingezct bij de verbctering van dc riviertjes en
de zijbcekjes op de zandgronden [afb. 6].'' Dc waterschappen hoefden de arbcidskosten van deze arbeidskrachcen
niet te betalen. Er zijn in deze jarcn in de zandstreken dan
ook een groot aantal watergangcn verbeterd.
Een andere vorm van Rijksstcun was dc financiering
van de vele verbeteringen van secundaire waterlopen, zijbeekjes en kleine afvoerkanalcn die tijdens ruilverkavelingen tot stand kwamcn. In ieder ruilverkavelingsplan
moest namelijk een plan van wcgen en waterlopen worden opgesteld.^ De voorgestelde verbeteringen in de afwatering werden voor 65% via de begroting van het Ministerie van Landbouw en Visserij door het Rijk gesubsidieerd.
De rest van de kosten werd grotendeels door het desbctreffende waterschap gedragen,

forme rcgeling over het beheer van de grensoverschrij¬
dende rivieren. Hiermee wordt dikwijls ad hoc overleg
gevoerd.
De hydrologic van de rivieren op de zandgronden
Van de hydrologic van de kleine rivieren was op het eind
van de vorige eeuw erg weinig bekend. Zo waren er geen
exacte gegevens bekend van de gevolgen voor de rivierstanden van het opheffen van de inundaties na 1880. Wei
is er een voorbeeld bekend uit omstreeks 1920 toen er al
veel inundaties waren opgehcven. Men berekendc toen
dat bij ernstig hoogwater het waterbezwaar langs de
benedenloop van de Boven Slinge, een riviertje in het
stroomgebied van de Oude IJssel, 35% hoger werd als de
inundaties van 2.373 ha langs de bovenloop van dit rivier¬
tje zouden worden opgeheven.
Ook de gevolgen van het afsnijden van bochten en het
verdiepen van de beddingen waren niet bekend. Zo hield
men er geen rekening mee dat door deze maatregelen de
riviertjes zelf weer veranderden, doordat er door snclle
afkalving van de oevers een groter zandtransport ontstond. Dit zand kon weer benedenwaarts in de rivier sedimentcren. Ook kwam het voor dat door de versnelde
afvoer de riviergedcelten in de droge tijd bijna droogstonden. Dit moest men daarom weer tegen gaan door dc aanlegvanstuwen.
Ook was men er zich te weinig van bewust dat door de
grote veranderingen gepaard gaande met het opheffen
van de inundaties, de ontginning van de heide, de ruilvcrkaveling en de werken in de rivieren zelf, ook het karakter
van de rivier wijzigde. Ingrijpende veranderingen deden
zich voor in de vcrdeling van de grootste en de kleinste
afvoer over het jaar, de frequentie van dc verschillende
afvoeren, de stroomsnelheid en de waterstanden. Een
zelfde riviertje op de zandgronden was in 1940 een heel
andere dan in rgzo, en deze was weer heel anders dan in
1890. Zo kon het, nadat er al veel aan de rivieren verbeterd
was, toch nog gebeuren dat tussen 1940 en 196^0 aanzienlijke delen van de laaggelegen gebieden langs de rivieren,
inclusiefde nederzettingen onder water kwamen te staan
(afb. 7).^
Hierbij kwam dat men een geringe kennis van de
hydrologic van deze rivieren had. In het algemeen hadden Nederlandse waterbouwkundigen vooral ervaring
opgedaan in het vlakke poldcrland. Ver Loren van Themaat geeft naar aanleiding van een conflict tussen Neder¬
landse en Duitse autoriteiten over de verbctering van de
Oude IJssel een treffend voorbeeld van de ondeskundigheid van de Nederlandse waterbouwkundigen. Hij zegt
hierover:
‘ Men achtte in Nederland dc Duitse aannamen omtrent
de afvoer veel te hoog. De Nederlandse waterbouwkundi¬
gen zijn opgevoed met cijfers uit ons polderland. Vroeger
was een waterbezwaar van 11/s/ha al een ruime aanname;
door verschillende onderzoekingen, o.a. van de bemaling

Bestuurlijke problemen grensoverschrijdende rivieren
Een bcstuurlijk probleem van grote omvang was dat het
stroomgebied van de riviertjes voor een groot deel in het
buitenland ligt. Een extreem voorbeeld is het stroomge¬
bied van de Oude IJsscl waarvan 87.000 ha in Duitsland en
47.000 ha in Nederland ligt. Bcstuurlijk overleg met de
waterbeheerders in het stroomgebied aan de andere kant
van de grens is daarom geboden. In het verleden verlicp
dit overleg erg moeizaam. Meermalen werd men in
Nederland geconfronteerd met het feit, dat aan de andere
kant van de grens maatregelen werden getroffen die
wateroverlast in het Nederlandse deel veroorzaakten.
Irrigatieprojecten langs het Belgische deel van de Donimel leidden op het eind van dc igde eeuw tot waterover¬
last in Nederland. De irrigatie gebeurde namelijk door de
aanvoer van Maaswater dat vcrvolgens via de Dommel
werd afgevoerd. Herhaaldelijk kwam het ook voor dat
gebrek aan initiatief aan Nederlandse kant verhinderde
dat er in het bovcnstroomsc gebied aan de andere kant
van de grens bepaalde nuttige maatregelen genomen
konden worden. Zo weigerde Nederland lange tijd Duitse
cijfers voor de afvoer van de rivieren, die correct berekend
waren, te accepteren. Aan deze tegenstellingen is nti grotendeels een eind gekomen. Bij de afsltiiting van een
grenstraktaat in 19^3 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland is besloten een
pernianente commissie, de ‘Grenswaterencommissie’, in
te stellcn, die overleg voert over de grensoverschrijdende
kleine rivieren. Hierdoor wordt de uitdrukkelijke mogclijkheid geschapen dat het waterbeheer van zo’n rivier als
een geheel wordt behandeld. Onder auspicien van deze
commissie kunnen door de autoriteiten voor het water¬
beheer van zo’n rivier aan beide zijden van de grens - in
Nederland het waterschap, in Duitsland een soortgelijke
instantie - overeenkomsten over het waterbeheer worden
gesloten. Deze regcling heeft goed gewerkt. Per grens¬
overschrijdende rivier zijn overeenkomsten gesloten over
het beheer. Deze overeenkomsten worden in goed overleg
regelmatig herzien. Met Belgic bestaat er niet zo’n uni¬
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maal per jaar. Het resultaat van dit onderzoek was dat een
zeer nauwkeurig inzicht was verkregen van de grondwaterstand in de zomer en in de winter.® Van deze grondwaterstanden werden ook kaarten vervaardigd. Verder wer¬
den er verdrogingskaarten gemaakt, waarop de verdro¬
ging en de waterovcriast waren vastgelcgd.
Een volgende stap was een uitgebreid onderzoek naar
de schade die landbouwgewassen ondervonden bij een
gebrekkige waterhuishouding. Voor Hoog-Nederland
was vooral de schade van belang, die gewassen ondervon¬
den bij gebrek aan water. Ook deze gegevens werden in
kaart gebracht, zelfs tot op nationale schaal toe.

van de pas drooggclegde Wieringcrmeer was men gcleidelijk gewend aan hogerc cijfers van 1,5 1/s/ha, maar de
Duitse cijfers van iig mVs vooi:41.600 ha ofwel 2,851/s/ha
vond men onzinnig en de Nederlandse waterbouwkundigen weigerdcn dir re accepteren. Bij deze afwijzende
houding werden verschillende punten vergcten. Ten eerste, dat her waterbezwaar van een stromende rivier met
sterk verhang in een hellend terrcin heel wat anders is
dan hcc waterbezwaar in een vlakke polder met een laag
peil en waterberging in en op de akkers. Ten tweede, dat
het maximum waterbezwaar van een stromende rivier
heel wat anders is dan de benodigde bemalingscapaciteit
van een gemaal. Immers de eerste is een top, de tweede is
een gemiddeldc over een langcre of kortere tijd. In de
praktijk is dan ook wel gcbleken dat de Duitse aanname
veel recler is dan de door Nederland genoemde cijfers’7
Door deze gcringe hydrologische kennis werden vele
maatregelen ter verbetering van de rivieren tastenderwijze genomen. Door dejarenlange praktijk van rivierverbetering namen natuurlijk wel de hydrologische inzichten
in de loop der jarcn toe. Wctenschappelijk onderzoek naar
de hydrologie van de klcine riviertjes kwam moeizaam
van de grond omdat de wctenschappelijke aandacht vooral gericht was op de grootschalige werken, zoals de Zuiderzeewerken. Gezien de belangen van dc landbouw bij
de verbetering van de waterhuishouding van de zandgronden, was het dan ook niet verwonderlijk dat in deze
leemtc voorzien werd aan de Landbouw Universiteit in
Wageningen. Omstreeks igdo kwam hier het wcten¬
schappelijk onderzoek naar het gedrag van de kleine
riviertjes van de grond. In 196^3 werd een klein waterbouwkundig laboratorium, het Laboratorium voor
Hydraulica en Afvoerhydrologie, ingericht (afb. 8). Er was
zo’n grote behocfte aan specifiek onderzoek, dat men niet
hoefde te vrezcn voor duplicering van arbeid in het
Waterloopkundig Laboratorium te Delft; dat bleef zijn
aandacht richten op grootschalige projecten.

De uitgevoerde werken
Vanaf 1880 is er voortdurend gewerkt aan de verbetering
van de waterhuishouding van Hoog-Nederland. Men kan
hierbij drie perioden onderscheiden.
Van 1880 tot 1910 werden er vooral maatregelen getroffen om te verhinderen dat de laaggelegen landen langs de
rivieren in de zomer zouden overstromen. Maatregelen
waren noodzakelijk omdat door bekadingen de waterber¬
ging van de lage gronden langs de rivieren sterk verminderd was. Men kan deze maatregelen vooral zien als ad
hoc maatregelen. Men zag een knelpunt in de waterafvoer en men bracht hierin verbetering door bijvoorbeeld
een bocht af te snijden of een profiel van een bedding te
vergroten. Deze maatregelen beperkten zich vooral tot de
riviertjes, zoals de Berkel en de Dommel, die later met de
term hoofdafwateringen werden aangeduid.
Van 1930 tot 1950 kwam een samenhangende verbete¬
ring van dc afwatering in een stroomgebied tot stand. De
bcdoeling was om hierdoor ook de wintervloeden te
bcteugelen. Verdere maatregelen waren vooral noodzake¬
lijk geworden omdat er in de tussentijd veel inundaties
waren opgeheven, maar vooral omdat door de voortschrijdende ontginning van de heidevclden er een snelle
afvoer van water naar de watergangen plaatsvond. De
ontwerpen van de verbeteringswerken waren gcstoeld op
kennis en ervaring in de praktijk opgedaan door de
betrokken waterbouwkundigen. Men beperkte zich bij
de uitvoering van de werken niet alleen tot de riviertjes,
maar ook de zijbeckjes, de secundaire watergangen, wer¬
den onder handen genomen. Een indruk van dc omvang
van de verbetering van de secundaire watergangen geeft
tabel 1, die de verbeteringswerken in het waterschap van
de Berkel laat zien.’
Van i960 tot 1980 was de derde periode van verbetering
van de afwatering van de hogcre zandgronden. Deze verbetering werd aangevat omdat ondanks de grootscheepse
werken uit de vorige periode toch weer grote gebieden te
lijden hadden van waterovcriast. Deze overlast werd deels
veroorzaakt doordat men de verbeteringswerken vroeger
te klein had aangepakt. Het proces van verminderde
waterberging in de lagere gcdcelten was onverminderd
doorgegaan en ook de ontwatering in de stroomgebieden

Onderzoek naar de waterhuishouding in
landbouwgrondcn
Een tweede grote verbetering op het gebied van de wetenschappclijke kennis was de aandacht, die men vanaf 1945
had voor de landbouw-waterhuishouding. Deze aan¬
dacht gold alle Nederlandse gronden zowel die in Hoogals in Laag-Nederland. Voor Hoog-Nederland was men
tot het besef gckomen dat de bcstrijding van de wateroverlast en de verdroging beheersing van de grondwaterstand vereiste, zowel in dc zomer als in de winter. Tussen
1952 en 1955 werd een grootscheeps onderzoek naar de
waterhuishouding van dc Nederlandse landbouwgronden uitgevoerd. Van dit onderzoek was voor Hoog-Neder¬
land vooral de meting van de ligging van de grondwaterspiegcl van belang. In heel Nederland werden hiervoor
25.000 buizen in de grond aangebracht. In 2.000 buizen
geschiedde deze meting om de 14 dagen, in de overige 4
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Twente kanaal

Lochem

X

Gefselaar

y^Berkel

Jv

Bo ksbeek

Neede

Geesteren
# Barchem
orcuio-

^Haarlo
Rekken
Eibergen

■ Ruurlo

Berkel

Beltrum

oenlo

Heddo
Lievelde V

Ratum
Winterswijk

6 km

■ 7. In februari 1946 liepen langs de Berkel en de Slinge duizen-

waterbeheersing in de ruilverkavelingen werd aan dir
laatste veel aandacht geschonken.
Hoewel er duidelijk drie perioden te onderscheiden
zijn in de verbetering van de afwatering van de zandgronden, zijn er vanaf i88o wel steeds dezelfde soort werken
uitgevoerd om die verbetering te bereiken. Deze bestonden uit bet verruimen van bet profiel, verandering van de

den hectare onder water. In de plaatsen Winterswijk, Groenlo,
Eibergen, Borcuio en Lochem kwamen straten blank te staan.
Deze wateroverlast vond plaats nadat in de decennia daarvoor
zowel aan de Berkel als aan de Slinge talrijke verbeteringswerken waren uitgevoerd. Tevens was toen al via de Bolksbeek een
extra afwateringsmogelijkheid naar bet Twenthekanaal tot stand
gebracht.

■ Tabel 1. Verbetering secundaire watergangen in bet water-

was, dankzij de uitvoering van vele ruilverkavelingen,
verbeterd. Daarnaast is wateroverlast een relatief begrip.
Door de snelle mechanisatie in de landbouw was diepe
ontwatering noodzakelijk. Dir stelde hogere eisen aan de
waterafvoer via de watergangen. Bij her opstellen van
plannen kon men putten uit de verbeterde theoretische
hydrologische kennis van her gedrag van de rivieren.
Door de resultaten van bet onderzoek naar her peil van
bet grondwater kon tokening gehouden worden met de
invloed die verbetering van de afwatering zou hebben op
de grondwaterspiegel. Vooral bij de plannen tot betere

schap van de Berkel
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Naam afdeling

Lengte verbeterde
watergang
in km

Grootte
stroomgebied
in ba

Beneden Berkel
Boven Berkel
Beneden Slinge
Boven Slinge

150

10.588

65

3.748

240

11.769

170

9.073
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(afh. ii]. De watergangen werden dan ook in de laatste
decennia zodanig ontworpen dat mechanisch onderhoud
mogelijk was. De sloten voot de detailafwatering moeten
door de boeren onderhouden worden. Het waterschapsbestuur keurt en schouwt deze sloten. Een groot nadeel

r

}

't-,.

■ 8. Deze constructie in het Laboratorium voor Hydraulica en
Afvoerhydrologie is een model van een stuw in de Aastrang, de
voornaamste zijrivier van de Oude IJssel.
± 1845
10,5
± 1898

*1930

± 1970

31,0

■ 9. Deze profielen geven de bedding van de Berkel bovenstrooms van Lochem weer. De bedding is tijdens de drie perioden van verbeteringswerken iedere keer breder en dieper geworden. Na 1970 leek de ruim dertig meter brede en bijna drie meter
diepe rivier in niets meer op het smalle en ondiepe stroompje uit

bij het huidige onderhoud van de watergangen is dat
door het overvloedig gebruik van kunstmest het water
erg voedselrijk is geworden. Hierdoor ontstaat een dichte
plantengroei, die de afstroming van water bemoeilijkt.
Het verwijderen van deze planten vraagt steeds meer zorg
van het waterschap.
Bochtafsnijding om het verval van de rivier te verbeteren was de voornaamste maatregel ter bevordering van de
afwatering in de eerste periode van rivierverbetering. Zo
is vddr igoo de Berkel van de Duitse grens tor Zutphen, die
oorspronkelijk een lengte had van 6o km, door bochtaf¬
snijdingen met zo’n 15 km verkort. Tijdens de tweede en
derde periode werden opnieuw de hoofdwatergangen
onder handen genomen maar kwamen ook de zijriviertjes, de secundaire watergangen, aan de beurt (afb. 12).
Waar de riviertjes oorspronkelijk in het buitenwater,
dus in de grote rivieren stroomden, was het veelal niet
doenlijk om de uitmonding te verheteren, omdat deze
dikwijls dwars door de oude steden aan de mond van de
rivieren stroomden. Zo is bij Deventer, Zutphen en Doeshurg de uitmonding van respectievelijk de Schipbeek, de
Berkel en de Oude IJssel zuidwaarts verlegd.
Een bijzondere vorm van het lozen van het overtollig
water op het buitenwater is het brengen van water uit het
stroomgebied van de riviertjes op de kanalen, die in de
igde en 2oste eeuw ten behoeve van de scheepvaart tot
■ 10. Nieuwe watergangen worden met behulp van grote ma¬
chines gegraven.

1845.
loop der rivieren en beekjes door bochtafsnijdingen, verbetering van de uitstroming van de rivieren in het buitenwater en het maken van stuwen- en zandvangen.
De verruiming van het profiel van de rivieren
geschiedde op grote schaal. De bedding van de riviertjes
en hun zijriviertjes was in rgSo vele malen breder en die¬
per dan in i88o (afb. g]."' Verder werden er zo nodig nieuwe
afvoerwatergangen gegraven en de profielen van eerder
gegraven watergangen verbeterd. Waar nodig werden ten
behoeve van de afwatering kleine gemaaltjes ingezet. Ook
de detailafwatering werd beter door het graven van nieu¬
we sloten. Gebeurde de uitvoering van deze werken voor
de Tweede Wereldoorlog veelal nog in handkracht, in de
laatste decennia worden geavanceerde machines ingezet
(afb. io].'“
De watergangen moesten natuurlijk ook in goede
staat gehouden worden. Onderhoud van de voornaamste
watergangen geschiedt door de waterschappen. Ook hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van machines
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11. Met behulp van een maaiboot worden planten uit de

1990 is de rivier verlegd ten zuiden van de molenbeek van het

afvoerwatergang verwijderd.

kasteel. De rivier is ook veel breder geworden. De watermolen
(Wm op de kaart) is als monument behouden gebleven. De oude
rivierarm ten noorden van het kasteel is nog gedeeitelijk aanwe-

■ 12. (onder) Op topografische kaarten (1:25.000) uit 1910 en

zig. Een van de redenen om de rivierarm te verleggen van ten

1990 zijn duidelijk de bochtafsnijdingen te zien. In 1910 loopt de

noorden naar ten zuiden van het kasteel was om de fraaie boom-

rivier de Oude IJssei ten noorden van kasteel Laag Keppel. Ten

partijen langs de oude loop van de Oude IJssei te handhaven. De

zuiden van het kasteel ligt een molenbeek, die een watermolen

rivier is in de toestand van 1990 aan beide zijden bedijkt. De dij-

aandrijft. De rivier is nog niet bedijkt. Van 1940 tot 1963 zijn

ken langs de noordoever van de nieuwe loop van de Oude IJssei

grootscheepse verbeteringswerken in de Oude IJssei uitgevoerd

zijn zodanig aangelegd dat ze het uitzicht op park en kasteel niet

die de situatie bij Laag Keppel ingrijpend hebben gewijzigd. In

beiemmeren.
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DE WATERBEHEERSING IN HOOG-NEDERLAND VAN CIRCA l800 TOT HEDEN

Stand waren gekomen. Dit gebeurde door middel van
zogenaamde verdeelwerken. Zo zijn er tusscn 15131 en
15141 werken uitgevoerd om water van her stroomgebied
van de Dommel boven Eindhoven af te laten stromen
naar het Wilhelminakanaal. Boven Eindhoven ligt een
verdeelwerk, dat het mogelijk maakt maximaal 15 m’/s
via een afwateringskanaal, het Wilhelminakanaal, naar
het Hollands Diep te laten afstromen [hoofdstuk 5, afb. 2].
Voor de afstroming via het Wilhelminakanaal, een kanaal
in onderhoLid bij het Rijk, was toestemming van het
Ministerie van Waterstaat nodig. Deze toestemming
werd pas gegeven als bij 4 scheepvaartsluizen in het
kanaal, 4 spuisluizen zouden worden gebotiwd met een
capaciteit van 15 mVs. Deze spuisluizen waren nodig om
de lozing te alien tijde mogelijk te maken, zonder het
scheepvaartverkeer in het Wilhelminakanaal te belemmeren. Volgens heersend waterstaatsrecht in Nederland
werden de spuisluizen gebouwd op kosteii van het waterschap ‘Het Stroomgebied van de Dommel’. leder gebied is
immers verantwoordehjk en draagt de kosten voor zijn
eigen afwatering op het buitenwater.

uitvoering van de verbetcringswerken de stabiliteit van
het rivierbed verstoord wordt. Door de toegenomen
stroomsnelheid vindt dan op verscheidene plaatsen uitschuring plaats. Het uitgeschuurde zand zet zich vervolgens op een niet gewenste plaats in hot rivierbed neer.
Een oplossing voor dit probleem is het maken van een
zandvang. Hiervoor wordt het rivierbed op een bepaalde
plaats zeer verbreed waardoor het water minder snel gaat
stromen en het meegovoerde zand neerslaat. Het zand in
de zandvang wordt regelmatig weggebaggerd. Mecstal
kan dit zand verkocht worden.

Natuur- en landschapsbehoud
De vele verbeteringswerken om de snelle afvoer te verzekeren - hoewel noodzakelijk om de zandgronden in Oosten Zuid-Nederland om te vormen tot welvarende gebiedsdeleii - leidden er wel toe dat er veel landschaps- en
natuurschoon verdween. In plaats van romantisch kronkelende riviertjes ontstonden er kaarsrechte waterlopen.
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13. Bij de eerste Berkelverbetering in 1890 zijn geen stuwen in

14. Stuw in de afvoerwatergang.

de Berkel gebouwd. Pas bij de tweede verbetering in de periode

Vooral in de laatste decennia is men zich bewust geworden van deze verliezen.
Een van de eerste die maatregclen heeft genomen voor
het behoud van het landschap was Ver Loren van Themaat, die van 15140 tot 15143 de leiding had bij de verbeteringsplamien van de Oude IJssel. Hij schakelde de landschapsarchitect Bijhouwer in om adviezen te geven over
landschapsbouw langs de rechtgetrokken Oude IJssel. De
aantrekkclijke oplossing bij Laag Keppel is mede te danken aan deze inspanningen (afb. 12].
De versnelde afvoer van water zorgde er ook voor dat
het vochtige milieu met zijn rijke flora en fauna in de
beekdalen verdween. Een methode om de vochtige gronden langs de beekdalen te handhaven, is de beekjes niet
recht te trekken ofhun profielen te verbreden, maar door
het maken van omleidingskanalcn een verbeterde afvoer
te verkrijgen (afb. 15).“ Bij hoogwater wordt het water via

1920-1930 vond men het noodzakelijk stuwen aan te leggen. De
bier afgebeelde stuw uit 1925 bevindt zich 3 km ten oosten van
Zutphen. De stuw is niet vervangen bij de derde Berkelverbete¬
ring in de periode 1963-1975. Het profiel van de rivier op deze
plaats is toen ook niet verruimd. Dit was niet nodig omdat 2 km
stroomopwaarts van deze stuw in het kader van de derde Berkel¬
verbetering een verdeelwerk is aangelegd. Via dit verdeelwerk
wordt een gedeelte van het water van de Berkel via een afleidingskanaal afgeleid naar het Twenthekanaal.

Door de versnelde afvoer dreigden de waterlopen dikwijls droog te komen staan. Om dit te verhindereii werden
zowel in de hoofdwatergangen (afb. 13] als in vele kleine
watergangen stuwen aangelegd (afb. 14). Met deze regelbare stuwen kon de afvoer geheel gereguleerd worden.
Een van de moeilijkste problemen bij de waterbeheersing van de riviertjes op de zandgronden is dat door de
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