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van een te natte bodem. Het nadeel was dat in het groeiseizoen te weinig water aanwezig was. Dit was vooral nijpend tijdens erg droge zomers. Zo werd in de droge zomer
van hetjaar i^j6op de zandgronden slechts 50 tot70% van
de potentiele gewasopbrengst gehaald, in enkele gebie¬
den was dit slechts 30 tot 50%.
Men dacht dit euvel te keren door plannen te ontwerpen om water uit de Rijn en Maas via het systeem van
Nederlandse wateren - bestaande uit de takken van de
grote rivieren, het Ijsselmeer en de kanalen - naar de
zandgronden toe te voeren. leder waterschap op de hoge
zandgronden had wel zo’n plan voor watertoevoer ontwikkeld.'^ Al deze plannen tezamen deden een te groot
beroep op de waterhoeveelheid die Rijn en Maas aanvoeren. Het rivierwater wordt namelijk ook gebruikt om
voor de scheepvaart rivieren en kanalen op voldoende
diepte te houden, om de verzilting van de open rivieren
bij Rotterdam tegen te gaan, om door het inlaten van zoet
rivierwater de verzilting van het lage polderland in WestNederland tegen te gaan en als koelwater voor de aan de
grote rivieren gelegen elektrische centrales. Men kon bij
nader inzien slechts een klein deel van de watertoevoerplannen voor de hoge gronden uitvoeren. De toestand
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■ 16. Als gevolg van de versnelde afvoer van water, ruilverkaveling, beregening door de landbouw en grondwateronttrekkingen voor de drink- en industriewatervoorziening is de grondwaterstand in Hoog-Nederland tussen 1960-1975 bijna overal
gedaald. Slechts op een enkele plaats is sprake van een stijging
van de grondwaterspiegel, bijvoorbeeld omdat fabrieken gesloten warden en daardoor plaatselijk geen grondwateronttrekkingen meer plaatsvonden.
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■ 15. Meanderend beekje met afvoerkanalen. Bij hoge afvoeren
wordt bet water via verdeelwerken op het omieidingskanaal
gebracht.

deze kanalen afgevoerd. Bij normale waterstanden voeren
de beide beekjes genoeg water om het vochtige milieu
langs bun oevers te handhaven. Ook de landschappelijk
aantrekkelijke meanderende loop van de beekjes blijft zo
bewaard.
Een grote bedreiging voor de natuur en voor de
samenleving vormt de watervervuiling. De betrekkelijk
kleine waterlopen, die de verbrede riviertjes nog steeds
zijn, lopen door dichtbevolkte en intensief gebruikte
gebieden. De huishoudens, de industrie en de landbouw
vervuilen in aanzienlijke mate deze stroompjes. Mede op
initiatief van de waterschappen zijn er nu maatregelen
genomen om de watervervuiling tegen te gaan. Er zijn
veel grote zuiveringsinstallaties gebouwd. De uiteindelijke oplossing voor dit probleem meet komen van het
tegengaan van de vervuiling bij de bron.

Watertekort op de zandgronden
Via de verbeterde afwatering kan het overtollige water op
de zandgronden in de lente snel worden afgevoerd. Dit
was erg bevorderlijk voor de landbouw omdat al vroeg in
het seizoen met het bewerken van de grand begonnen
kon worden en de jonge gewassen niet te lijden hadden
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DE WATERBEHEERSING IN HOOG-NEDERLAND VAN CIRCA l800 TOT HEDEN

zonder dat er voor voldoendc afwatering gezorgd word.
Duizenden kleine en wat grotere waterstaatkundige
ingrepen waren dan ook noodzakelijk om de ontginning
van de zandgronden mogelijk te maken. Deze vele ingre¬
pen hadden onmogehjk kunnen plaatsvinden als deze
eerealiseerd hadden moeten worden door de centrale
regering in Den Haag of een provinciaal bestuur. Het is
dan ook zeer verstandig geweest dat men ook in HoogNederland waterschappen heeft ingesteld. Dit gcschiedde in navolgino van Laag-Nederland, waar de waterschappen al reeds lang een onmisbare functie vervulden.
De waterschappen zorgden met alleen voor een good
beheer van de stroomgebieden van de rivieren, maar van
hen kwam veelal tevens het initiatief voor de uitvoering
van de nieuwe waterstaatswerken.
De goede waterstaatkundige infrastructuur die vanaf
1880 op de zandgronden van Hoog-Nederland geschapen
werd, heeft het ook mogelijk gemaakt dat een aanzienlijk deel van de groei van Nederland naar een moderne
welvaartsstaat in deze gebieden kon plaatsvinden. De
iiidustrialisatie, verstedelijking en aanleg van wegen
hier zouden zeker niet mogelijk zijn geweest zonder dat
de afwatering in deze gebieden goed geregeld was.
Net als in anderc gebieden zijn ook in Hoog-Neder¬
land niet te voorziene gevolgen van de waterstaatkundige
ingrepen opgetreden en zijn er ook nieuwe niet vcrwachte problemen gerezen. Zo trad een sterke daling van het
grondwater op en is de watetvervuiling in deze nu zeer
dicht bevolkte en welvarende gebieden, ondanks de vele
maatregelen voor waterzuivering, een ernstig probleem.
In de komende decennia moet door zorgvuldig waterbe¬
heer voor deze problemen een oplossing gezocht worden.

verslechterde toen vcel bocren, om de gevolgen van het
watertekort in het groeiseizoen tegen te gaan, installatics
aanschaften voor kunstmatige bercgening van de vclden.
Hiervoor pompten ze grondwater op. Tevens werd er vcel
grondwater gebruikt door de waterleidingbcdrijvcn. Al
dcze maatregelen hadden tot gevolg dat de laatste decennia een grote daling van de grondwaterspiegel op de zandgronden optrad (afb. i6]}^ Deze verdroging is niet alleen
schadelijk voor natuur en milieu, maar brengt op den
duur ook grote schade mee voor de welvaart en het welzijn
van de in deze streken woonachtige bevolking. Voor deze
problemen kan geen oplossing gevonden worden door
waterstaatswerken uit te voeren; er is imniets een absoluut watertekort. De enige maatregel die een oplossing
kan bieden is een zorgvuldig waterbeheer.

Conclusie
In Hoog-Nederland hebben in de zoste eeuw twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden: de afgraving van de
hoogveengebieden en de ontginning van de hoge zandgronden na 1880. Vooral de ontginning is erg belangrijk
geweest. Er is hierdoor circa 500.000 ha cultuurarcaal aan
de Nederlandse landbouwgronden toegevoegd. De landwinst is veel groter geweest dan die bij de gelijkertijd uitgevoerde Zuiderzeewerken. Dit project leverde 'slcchts’
een winst van 165.000 ha cultuurareaal op.
Anders dan in Laag-Nederland in de middeleeuwen is
op de zandgronden van Hoog-Nederland ontginning
niet gelijk aan ontwatering. Wei is het zo dat ontginning
van de hoge zandgronden niet mogelijk zou zijn geweest
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8 Verbetering grote rivieren

Vanaf 1850 zijn op een systematische wijze grote verbeteringswerken in de Nederlandse rivieren uitgevoerd. Deze
werken hadden zowel tot doel de rivieren geschikt te
maken voor de afvoer van hoogwater en ijs als om ze te
herscheppen tot goede scheepvaartwegen.'
Bij de beschrijving van de rivierverbeteringswerken
zal aandacht worden besteed aan het probleem dat men
niet tot verbetering van de rivieren ten behoeve van de
scheepvaart kon overgaan, voordat de rivieren geschikt
waren gemaakt voor de afvoer van hoog opperwater en ijs.
Tevens staan we kort stil bij de aspecten in de Nederland¬
se samenleving die de rivierverbetering beinvloed hebben. Dit zijn de stabiele staatkundige verhoudingen na
r850, de groei van de staatsinkomsten, de modernisering
van de economie, de stijging van de landbouw-welvaart
en het verhoogde opleidingsniveau van de ingenieurs.
Tenslotte worden de ontwikkelingen in het huitenland
in de heschouwing betrokken. Rivierverbetering elders in
Europa was een voorbeeld voor onze waterbouwkundigen. Vanuit het zich moderniserende Duitsland werd
druk uitgeoefend om 00k het Nederlandse deel van de
Rijn geschikt te maken voor massa-vervoer.
In het navolgende zal eerst aandacht worden geschonken aan de onvolkomenheden in de rivieren die hen ongeschikt maakten voor de afvoer van hoog opperwater en ijs.

Daarna komen de plannen ter sprake om rivieroverstromingen te voorkomen, die leidden tot een toeneming van
de waterbouwkundige kennis met betrekking tot rivie¬
ren. Vervolgens komen de gunstige ontwikkelingen aan
de orde die hebben geleid tot rivierverbetering. Tenslotte
wordt de uitvoering van de verschillende werken besproken, waarbij wordt gepoogd de verbetering te schetsen in
het kader van andere ontwikkelingen in Nederland.

Overstromingen en hun oorzaken
Tot laat in de igde eeuw was in Nederland de aandacht
vooral gericht op het tegen gaan van rivieroverstromingen. In 1809, 1820, 1855 en r86r kwamen grote delen van
het rivierengebied onder water te staan. De overstromingen maakten veel los in de Nederlandse samenleving. Er
werden boeken aan gewijd waarin hun gevolgen breed
werden uitgemeten en nationale hulpacties georganiseerd voor de getroffenen van deze rampen.

■

1. De rivieren in de eerste helft van de 19de eeuw. In rood zijn

ingetekend de Nieuwe Merwede van 1860-1880 en de Bergsche
Maas van 1904 en het kanaal van Steenenhoek van 1818.
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De ovcrstromingcn werdcn veroorzaakt door twee
onvolkonienheden in de rivieren. De beddingen waren in
slechte staat en er waren te weinig riviermonden. Door de
slechtc toestand van de rivierbeddingen was het onmogelijk om grote hoeveelheden water en ijs naar zee te voercn.
Zo lagen de dijkcn op somniige punten zeer dicht bij
elkaar. Ook vertoonden zij vaak sterk in- en uitspringende hoeken. In de loop van de tijd werd het verloop van de
dijken steeds onregelmatiger, onidat bij dijkdoorbraken
diep uitgeschuurde wielen ontstonden en bij herstel de
dijk noodzakelijkcrwijs om zo’n wiel hecngelegd mocst
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een tweede proccs in de rivierverbetering, heet normalisercn. Dit geschiedt door het vernauwen van het geulprofiel door de aanlcg van kribben en strekdanimen teneinde
een bepaalde waterdiepte te krijgen.
De tweede tekortkoniing in ons riviersysteeni was dat
er te weinig riviermondingen waren om het water goed
naar zee af te vocren. De hoofdarm van de Rijn, de Waal,
vloeide met de Maas samen bij Loevestein (afb. i]. Doordat tot in juni de Waal zelf vcel water afvoerde, was het
voor de Maas in de lentemaanden onmogelijk op de Waal
water te lozen. Abnormaal langdurig hoge waterstanden
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Dirk van de Weerd, Jan van de Weerd Cornells van de Wesrd en Evert van Kessei schippers le leeawen .redden zestien menschsn van den dood .

2. Dijkdoorbraak in de Bommelerwaard in 1861.

worden. Binnen de winterbeddingen bevonden zich
bovendien veel obstakels, die regelmatig afvloeieii van
het water verhinderden. De zomerkaden waren onverantwoord hoog aangelegd om de uiterwaarden zo lang
mogelijk tegen wateroverlast te beschermen. Ook waren
de uiterwaarden met houtgewas en riet bcplant. Zclfs in
het eigenlijke zomerbed ontmoette de stroom allcrlei
hindernissen. Er kwamen veel eilanden en zandplaten in
het rivierbed voor.
De eerste zorg was dan ook het reguleren van de rivier.
Onder regulering van het rivierbed wordt verstaan het
geven van de gewenste regelmatige vorm van het laag- of
hoogwaterbed in verticale of horizontalc richting over
korte of lange afstand. Bij regulering kan de rivier, afliankelijk van afvoer en kromming, nog zijn eigen breedte en
diepte bepalen. Het geschikt maken voor de scheepvaart.
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doorweekten de Maasdijken die dan ook herhaaldelijk
bezweken. In de winter had die samenvloeiing nog ernstiger gevolgen; bij Loevestein, waar de vlocdstroom zich
nog nict deed geldcn en de rivier tijdens hoog water tot
stilstand kwam, vormden zich geregeld ijsdammen,
waardoor het water werd opgestuwd, de dijken overliepen en vervolgcns werden weggespoeld (afb. z]. In de momenteel zwaar gei'ndustrialiseerde stroomgebieden van
Rijn en Maas wordt zoveel warmte aan het rivierwater
afgegeven, dat de vorming van ijsdammen niet meet te
verwachten is.
Fnuikend was ook de gemcenschap van Maas en Waal
bij Hcerewaardcn. Hier ontbrak een bedijking zodat bij
hoog water veel Waalwater de Maas instroomde. De snialle Maasbedding kon dit water dikwijls niet verwerken,
zodat er zowel aan de zijde van de Bommelerwaard als aan
de Brabantse zijde dijkbreuken ontstonden. Bovendien
was er bij Heerewaarden een open verbinding van de
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■ 3, (boven) Gedeelte van Holland en Utrecht dat bij een doorbreken van de Noorder Lekdijk onder water zou komen te staan.

Waal en de Maas via her Kanaal van Sint Andries, waardoor zelfs bij ecn lage waterstand water van de Waal in de
Maas stroomdc, De Waaibcdding benedenstrooms van
Sint Andries werd hierdoor niet uitgeschuurd, zodat deze
voor de scheepvaart steeds minder geschikt werd.
Ook de uitstroming naar zee van her bij Loevestein
verenigde Maas- en Waalwatcr was miserabel. De linkeroever tussen Gorinchem en bet Eiland van Dordrecht was
niet bedijkt, eenvoudig omdat men het niet nodig vond
de Biesbosch, die zich links van de Merwede uitstrekte,
tegen wateroverlast te beschermen. De killen van de Bies¬
bosch zogen heel wat water naar het Hollands Diep af
met als gevolg dat de Boven-Merwede te weinig water behield en steeds meet verzandde. Vooral in de winter was
dat rampzalig en dan vormde de Merwede, in wat voor
jammerlijke toestand zij zich ook bevond, weer de enige
afvoer naar zee.
Naast de tekortkomingen in het rivierensysteem zelf,
verkeerden ook de rivierdijken in slechte staat. Ze waren
laag, de breedte op de kruin was niet groot en de dijkglooiingen waren te steil. Vooral de Noorder Lekdijk
beneden Wijk bij Duurstede [de Lekdijk bovendamsj
baarde veel zorgen. Deze dijk was van slechte kwaliteit,
hij lag op ecn slappe ondergrond van veen en drijfzand.
Aangezien er een groot hoogteverschil in de richting van
Centraal Holland was, betekende het doorbreken van
deze dijk dat grote delen van Utrecht en Holland onder
water zouden komen te staan [afb. 3).
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Het tegengaan van rivieroverstromingen was in de eerste
helft van de ipde eeuw de belangrijkste zorg op waterstaatkundig gebied. Meermalen werden breed samengestelde commissies gevormd die moesten onderzoeken
hoc dergelijke ranipen voorkomen zouden kunnen worden. Het zou blijken dat deze commissies niet de stoot
gaven tot daadwerkelijke rivierverbeteringen. Rivierverbetering is een zaak van lange termijn en de turbulente
staatkundige gebeurtenissen in de eerste helft van de
igde eeuw, te denken valt aan de periode 1800-1815, maar
ook aan de Belgische opstand en zijn nasleep 1830-1835,
verhinderen dergelijke langdurigc werkzaamheden.
Tevens was de toestand van ’s-lands fmancieii niet van
dien aard dat er aan de uitvoering van omvangrijke openbare werken gedacht kon worden. De commissies hebben
er wel toe bijgedragen om de discussie over de rivierverbetering te bevorderen. In de commissies zijn ook de
plannen voor de rivierverbetering ontstaan die in de
tweede helft van de igde eeuw zijn uitgevoerd.
Naar aanlciding van de watersnood van 1805 werd het
Coniite Central du Waterstaat ingestcld, een commissie
waarin belangrijke waterbouwkundigen vertegenwootdigd waren. In deze commissie is zeer uitvoerig gesproken over maatregelen ter voorkoming van dijkbrcuken,
waarbij gedacht werd aan het maken van talrijke overlaten, dat wil zeggen kunstmatig verlaagde dijkvakken,
waarlangs het water zijdelings kon afvloeien. Tevens
werd er voorgesteld de Ncderrijn en Lek af te sluiten,
waardoor het overstromingsgevaar voor de Lek bovendams zou zijn geweken. Waal en IJssel zouden dan het
Rijnwater mocten afvocren [afb. 4].
De discussie over de rivierverbetering werd na de
Franse tijd voortgezet. In 1808 was reeds door Conrad,
inspecteur-generaal voor de waterstaat, een plan ontwikkcld om een nieuwe uitmonding van het bij Gorinchem
verenigde Maas- en Waalwater te maken door ecn Nieu¬
we Merwede dwars door de Biesbosch. De bestaande Mer¬
wede moest in dit plan afgesloten worden [afb. 5). De
inspecteur-generaal Blanken ontwikkelde dit plan verdcr. C.R.T. Krayenhoff die lid was gewcest van het Comite
Central, werkte de afsluiting van de Ncderrijn en Lek verder uit. Een gevolg van de afsluiting van de Ncderrijn zou
echter zijn dat de Waal mecr water te verwerken zou krijgen. Om dit mogelijk te maken ontwikkelde Krayenhoff
ecn plan om de Maas een eigen uitmonding naar zee te
geven. Dit kon gebeuren door een nieuwe rivierarm te
graven van Heusden tot het Hollands Diep. Deze nieuwe
rivierarm kwam in I904gcreed [afb. 4).
Naar aanlciding van de grote overstromingen van 1820
word door koning Willem I in 1821 een commissie inge¬
stcld die een vcrbeteringsplan voor de rivieren moest ontwerpen. In 1825 werd door deze commissie een omvangrijk rapport gcpubliceerd. Hun voorstcllen hebben alleen
geresulteerd in de verruiming van de overlaten bij Grave
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gen van zomerkaden en het bouwen van steenovens, zonder toestemming van de Staat. Hoewel dit waterrecht nog
steeds geldig was werd er zeer slecht de hand aan gehouden omdat het zonder kartering onmogelijk was aan te
tonen dat er overtrcdingen hadden plaatsgevonden. Het
laatste blad van de rivierkaart was in 1864 voltooid. De
kaarten van de voornaamste Rijntakken, de Waal en de
Rijn, waren echter al in 1835 respectievelijk 1842 gereed.
Met de rivierkaart was een noodzakelijk instrument
geschapen voor het ontwerpen van rivierverbeteringen.
Men komt dan ook herhaaldelijk kaarten tegen waarop
allerlei ontwerpen voor rivierverbetering zijn ingetekend,
vermoedelijk werkkaarten van waterstaats-ingenieurs.
Met het vervaardigen van de rivierkaart was tevens een
dienst geschapen, die ervaring had met het opmeten van
de rivieren. Het nut van de rivierkaarten blijkt ook uit het
verderop te bespreken rapport van Ferrand en Van de Kun.
Het vaststellen van de normaalbreedten noopte tot een
hermeting van de rivieroevers. Over de duur van deze hermeting stelden de twee rapporteurs: ‘Bij het thans
bestaande bezit van goede kaarten is dit een bctrekkelijk
gering werk, dat in eenige maanden kan worden verrigt’.
De reacties die het rapport van 1825 teweeg bracht,
hadden tot gevolg dat er in 1828 opnieuw een riviercommissic werd ingesteld, die zowel de voorstellen van het
vorige rapport als de ingediende bezwaren moest bestuderen. De Belgische opstand met zijn nasleep, en het overlijden van leden tijdens het bestaan van de commissie,
veroorzaakten een grote vertraging in de rapportage; pas
in 1849 kwam het rapport gereed. Wat betreft de rivierver¬
betering was het belangrijkste voorstel dat naast het aan¬
leggen van de Nieuwe Merwede, ook de Merwede zelf
open moest blijven in het belang van de scheepvaart. Ook
buiten de werkzaamheden van de riviercommissies werd
veelvuldig gediscussieerd en gepubliceerd over het overstromingsgevaar.
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■ 4. Plan van Krayenhoff voor de Nieuwe IJssel. Hierbij ward
het Pannerdens Kanaal afgedamd en een geheel nieuwe rivier
richting Doesburg gegraven.

en de verbreding van de Baartwijkse overlaat (afb. 6], De
commissie kwam eigenlijk tot het oordeel dat grootscheepse plannen tot rivierverbetering - hierbij betrokken zij de toenmalige stand der techniek - niet mogelijk
waren. Verder werd het aanleggen van de Nieuwe Merwede sterk aanbevolen. Het rapport dat in 1825 verscheen,
maakte veel reacties los. Vele van deze reacties verschenen
in druk, waardoor de kennis van de Nederlandse rivieren
vergroot werd.
Het voornaamste restiltaat van het rapport van 1825
was echtcr dat voorgesteld werd een rivierkaart te maken
op schaal 1:10.000. Dit voorstel kwam tot uitvoering. De
kaart had tot doel de bestaande toestand langs de rivieren
vast te leggen. Om deze reden werden, anders dan bij de
latere rivierkaarten, de oeverlanden nauwkeurig in kaart
gebracht. Hierdoor konden illegale werken, bouwsels e.d.
van particulieren, gemakkelijk gelokaliseerd worden. In
1806^ was namelijk onder de Bataafse Republiek een algemeen waterrecht voor de rivieren ingesteld, dat verbood
tussen de bandijken werken nit te voeren zoals het verho-

■ 5. Plan van Blanken voor de Nieuwe Merwede. Hierbij werd
de Beneden Merwede afgedamd. Deze afdamming had als doel
de Beneden Merwede in te richten als boezem voor de Alblasserwaard. De kostbare molenbemaling van de Alblasserwaard zou
hierdoor overbodig worden.
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In 1849 kregen de beide inspecteurs van de waterstaat,
Ferrand en Van der Kun, opdracht de voorstellen van de
beide riviercommissies en de zeer uitgebreide literatuur
van de afgelopen tientallen jaren over dit onderwerp te
bestuderen. Na overleg met de hoofd-ingenieurs van de
daarbij betrokken provincies moesten ze nadere voorstel¬
len doen. Ferrand en Van der Kun slaagden er in een kort
en helder betoog van een 25-tal pagina’s voorstellen te
formuleren. Kern van bun voorstellen was dat iedere
rivier in een zodanige staat gebracht moest worden dat ze
zelfstandig bet van boven komende water en ijs kon
afvoeren. Deze toestand kon niet in een keer worden verwerkelijkt, maar moest in de loop van de jaren bereikt
worden door een reeks werkzaambeden. Tot dat doel stelden zij zogenaamde normaalbreedten voor de rivieren
voor; zij bepaalden de optimale breedte waaraan de rivier
moest voldoen. De breedte nam naar de monding toe. Zo
moest de Waal aan bet boveneinde bij Pannerden 36^0 m
en aan bet benedeneinde 600 m breed worden. Deze nor¬
maalbreedten waren niet na langdurig wetenscbappelijk
onderzoek vastgesteld. Uit studies aan enkele riviertakken die in redelijke staat verkeerden werd afgeleid ‘welke
maten denkelijk aan de eisscben zou voldoen’. Men bad
een veiligbeidsmarge ingebouwd door de normaalbreed¬
ten wat groter te maken. De werken die in de riviervakken
zouden moeten worden uitgevoerd, moesten 00k dienen
om de eilanden en zandplaten weg te laten scburen. In
bet kort gezegd moest iedere rivier op normaalbreedte
gebracbt worden en mocbt zij slecbts een doorlopende
bedding hebben. Tevens stelden Ferrand en Van der Kun
voor een Nieuwe Merwede te maken. Wei stelden zij uitdrukkelijk dat de Merwede zelf open moest blijven,
omdat er 00k nog andere belangen waren dan de afvoer
van water en ijs alleen, ‘ wij noemen boofdzakelijk die van
Rotterdam en Dordrecht’.
Ondanks de aandacbt voor de Merwede en nog enkele
kleine passages waar de belangen van de scbeepvaart ter
sprake kwamen, was bet rapport van Ferrand en Van der
Kun alleen geschreven uit bet oogpunt van bet tegengaan
van rivieroverstromingen. Hoewel er vooral vanuit Prui-

■ 6. Het Nederlandse rivierengebied met daarin het Brabantse
overlatensysteem. Het water moest vanaf Grave via 's-Hertogen¬
bosch en de Baartwijkse overlaat naar de Biesbosch stromen.

sen sterk werd aangedrongen op de verbetering van de
rivieren ten beboeve van de scbeepvaart, was bet in de
Nederlandse situatie onmogelijk bieraan te voldoen. Het
voorkomen van overstromingsrampen bad de eerste prioriteit. Ferrand en Van der Kun gaven dit 00k wel toe toen
zij aan bet eind van bun rapport stelden: ‘Evenzoo als de
opbeffing van de bezwarende scbeepvaartregten in bet
buitenland een goeden indruk beeft gemaakt, evenzoo
zullen de door ons voorgestelde werken niet alleen tot
bevordering eener betere afwering van dijkbreuken
strekken, maar zij zullen 00k kunnen leiden tot voldoening aan de wel eenigszins overdrevene, maar niet ten
eenen maale ongegronde eisscben van de bandel en van
bet buitenland ten aanzien van de verbetering van bet
vaarwater op de rivieren’.
Zo was er door ben een consistent en eenvoudig plan
ontwikkeld om de rivieren gescbikt te maken voor grote
afvoeren van water en ijs. Dit plan was een waardig sluitstuk van de intensieve discussie over de verbetering van
de rivieren in de eerste belft van de ipde eeuw. Nadat de
rivieren gescbikt waren gemaakt voor grote afvoeren,
konden ze pas worden aangepast aan de eisen van bet
moderne scbeepvaartverkeer.
Een tweede reden waarom aan bet scbeepvaartverkeer
niet de eerste prioriteit kon worden gegeven, was dat bet
gebele rivierengebied via weteringen op de rivieren
moest uitwateren. Er bestond nog geen kunstmatige
bemaling via stoomgemalen zodat er alleen kon worden
afgewaterd door de sluizen open te zetten bij lage rivierstanden. Wanneer men de rivieren te zeer zou versmallen
teneinde een goede vaargeul te verkrijgen, zou de rivier in
de zomer een te boge waterstand krijgen zodat afwatering bemoeilijkt werd.
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Gunstige omstandigheden voor rivierverbetering
De noodzaak van rivierverbetering, zowel om overstromingen te voorkomen als uit het oogpunt van internationale scheepvaartbelangen, werd na 1850 algemeen erkend.
De uitvoering van de rivierverbeteringswerken werd
begunstigd doordat in de tweede helft van de igde eeuw
de algemene situatie in Nederland ten goede was gekeerd.
Na 1848 brak een stabiele periode aan in de Nederlandse politieke verhoudingen. Hierdoor werd het mogelijk
om gedurende een zeer lange periode ononderbroken aan
de rivierverbetering te werken. Bovendicn werden de
staatsfinancicn gesaneerd en kwam cr voldoende fmanciele armsiag om deze kostbare werken aan te pakken.
Tussen 1850 cn 1870 vertoonden de kapitaaluitgaven van
de Rijksovcrheid een groei van drie miljoen tot vijftien
miljoen gulden. Hoewel van dit bedrag het overgrote deel
in de aanleg van spoorwegen gestoken werd, waren ook
de sommen die werden uitgetrokken voor de rivierverbe¬
tering niet onaanzienlijk. De kosten voor nieuwe rivierwerken, exclusief de Nieuwe Waterweg, bedroegen in
1870 ruim 1,2 miljoen gulden. De verbetering van de
rivieren vergde in het geheel aanzienlijke bedragen. Zo
beliepen dc kosten van de nornialisatie van de Rijntakken
tussen 1850 en 1890 30 miljoen guidon en de aanleg van de
Nieuwe Merwode tussen 1850-1885 10 miljoen. Ter vergelijking: de droogniaking van de Haarlemmermeer (18431854) kostte destijds 9 miljoen gulden. De investeringen
ten behoeve van de rivieren waren een bewuste keuze
geweest. Een aanwijzing hiervoor vormt de aanhef van
het Eersce Verslag Openbare Werken in 1853 van de
minister van Binnenlandse Zaken, Thorbecke, die meedeelde: ‘Vooraan plaats ik de werken der algemeene rivier¬
verbetering, in 1851, toen voor het eerst daarvoor eene
som van / 200.000,- werd toegestaan, aangevangen, en
sedert met kracht voortgezet’.
De stijging van de welvaart op het platteland maakte
het mogelijk dat de dijken verstevigd werden. Door de
welvaart in de landbouw was er een stijging opgetreden
van de waarde van de grond, waardoor de inkomsten van
de waterschappen opliepen. Deze inkomsten werden
gebruikt voor de versteviging en verhoging van de dijken.
Het was nu mogelijk rivierverbeteringswerken uit te voeren, omdat een tijdelijke verhoging van de waterstanden,
die met rivierverbetering gepaard kon gaan, door de stevige dijk gekeerd kon worden.
Gunstig voor de uitvoering van de rivierwerken was
eveneens de uitbouw en professionalisering van het
Corps Ingenieurs van Rijkswaterstaat. Dc organisatie van
Rijkswaterstaat en de bemanning van het Corps Inge¬
nieurs hebben ook in de rest van dc igde eeuw invloed
gehad op de versnelling of vertraging van de uitvoering
van rivierwerken. Door tijdgenoten wordt bijvoorbeeld
erkend dat dc nornialisatie van dc Waal na 1875 zo’n grote
vlucht heeft kunnen nemen, omdat in 1875 het rivierbeheer in een afzonderlijke dienst van Rijkswaterstaat werd
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ondergebraeht. Deze dienst kwam onder leiding te staan
van de bekwame ingenicur Rose, die zijn eigen stafniocht
kiezen. Ingenieurs bij dc rivieren hadden betcre secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vergoeding van de
dienstreizen, dan dc andcre ingenieurs bij Rijkswater¬
staat. Toen in de laatste Icvensjaren van Rose bleek dat de
onder zijn leiding uitgevoerde normaliseringswerken
wcl veel verbetering teweeg hadden gebracht, maar toch
nog niet overal hot gewenste resultaat hadden opgeleverd, was het dezclfdc Rose die de toepassing van nieuwe
inzichten in de rivierverbetering tegenhield. Het was aan
zijn opvolger, de nicer wetcnschappelijk ingcstcldc Van
der Diesen, te danken dat nieuwe waterbouwkundige
ideeen bij de verderc nornialisering van de Waal werden
ingevoerd.

Verbeteringen van de Rijntakken
De Merwede
In 1850 werd begonnen met de werkzaamhedcn aan de
Merwede, waarbij het dc bedoeling was de killcn af te
sluiten en door dc verbreding en uitschuring van een
aantal in elkaars vcrlcngdc gelegen killcn een nieuw
riviervak te vormen. Dit nieuwe riviervak kreeg dc naani
Nieuwe Merwede; het riviervak van Gorinchem tot de
aftakking van de Nieuwe Merwede ging de naam Boven
Merwede dragen; het riviervak vanaf de aftakking tot
Dordrecht kreeg de naam Beneden Merwede.
Met het begin van de werkzaamheden voor de Nieuwe
Merwede ving men tevens aan met het geschikt maken
voor de scheepvaart van de Beneden Merwede. Bij de
Beneden Merwede kon men de belangen van de scheep¬
vaart prioriteit geven omdat de Nieuwe Merwede inimers
de afvoer van water en ijs naar zee verzorgde. De werk¬
zaamheden aan de Beneden Merwede bewijzen dat men
van begin af aan wel aandacht schonk aan de belangen
van dc scheepvaart, maar door de bijzonderc situatie in
verband met het overstromingsgevaar gedwongen was
eerst de reguleringswerltzaamheden te voltooicn. Bij de
aanpak van de beidc Merwedc-takken in 1850 werd besloten dat de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede een
normaalbreedte van rcspcctievelijk 200 en 400 111 zouden
krijgen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
bleek dat de uitschuring van de nieuwe rivier niet plaats
vond waar klei en veen in de bodein aanwczig waren.
Omdat de Nieuwe Merwede hierdoor minder snel gereed
kwam en men al was begonnen met het vernauwen van
dc OLide rivier, onderging de waterspiegel op de Merwede
een verhoging. Hierdoor werd de lozing van het water
van de Linge, waarlangs het gehele rivierengebied tussen
Rijn en Waal van Doornenburg tot Gorinchem afwaterde,
sterk benioeilijkt. Om deze bezwaren te onderzoeken
werd bij Koninklijk Besluit in 185^ een commissie ingesteld. Inderdaad constateerde deze commissie, dat de
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watcrspiegel bij de uitmonding van hct Kanaal van Steenenhoek met 40 cm verhoogd was.
Bcsloten werd om naast de verbetering
van de uitwaO
tering van de Linge, de werken tot vorming van de Nieuwe Merwede versneld uit te voeren. Ter verwijdering van
de klei en het vecn werd m 1861 een stoombaggcrvaartuig
ingczet. In 1867 werd 00k beslotcn dat de Merwede aan de
benedenmoiid verbreed zou worden tot 600 m; de rivier
zoLi dus aan de bovenmond 400 m blijven en langzaam
naar beneden toe verbreed worden tot 600 m.
De klachten over dc verhoging van de waterspiegel
bleven echter aanhouden. In i86p werd er weer een nieuwe staatscommissie ingcsteld. Er werd toen beslotcn op
de linkeroever een dijk tc maken. Hierdoor zou bij hoog
water de nieuwe rivier gedwongen zijn zelf zijn water
naar zee af te voeren, waardoor hij op diepte zou blijven.
In 1875 werd voorts beslotcn dc bovenmond verder tc verbreden tot 450 m. Omstreeks i8go kon men de Nieuwe
Merwede als voltooid beschouwen. Dc Nieuwe Merwede
was toen ruimschoots in staat hct bij Gorinchem verenigde Waal- en Maaswater naar zee te voeren. De oplossing
van dit kernproblcem opende de mogelijkheid om daarna
systematisch te werken aan een verdere rivierverbetcring.
Ook de normalisering van de Beneden Merwede kon met
kracht worden voortgezet. Deze was erg succesvol. In 1885
was de diepte bij laag water al meer dan 3 m.
De Boven Merwede kon echter niet in Ogoedc staat voor
de scheepvaart gcbracht worden. Dc vereniging van
Maas- en Waalwatcr verciste dat dit riviervak ecu breedte
van doo m zou hebben. Er werden heel war werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verbinden van zandplaten met
de oevers en het weggraven van ondiepten, maar de toestand bleefonbevrcdigend. Herhaaldelijk werd de slcchte
toestand van de Boven Merwede door de Duitsers via
diplomatieke kanalcn aan de orde gesteld. In 1874 werd er
door hen nog op gewezen dat de breedte van de rivier
beneden Gorinchem te groot was om een voor de scheep¬
vaart geschikte rivier te verkrijgcn. Omstreeks 1880 moest
men vaststcllen dat het vaarwarer in het korte gedcelte
tussen Hardinxveld en Loevestcin niet minder dan zcven
maal van dc ene naar de anderc oever overliep. Aan vernauwing van de Boven Merwede kon echter pas gedacht
worden als de rivier niet meet belast zou worden met
Maaswater. Hierop werd uitzicht geboden toen de Wet
tot Scheiding van Maas en Waal werd aangenomen, die
voorzag in het graven van de Bergsc Maas als nieuwe
Maasmond. De scheiding van Maas en Waal werd in 15)04
voltooid en dit bracht de mogelijkheid om dc Boven Mer¬
wede afdoende tc normaliseren. In igii werd hiervoor
voor het eerst geld uitgetrokken. In ipi6 waren deze wer¬
ken voltooid. In hetzelfde jaar word aan de normalisatie
van de Waal de laatste hand gclcgd, zodat nu een goede
doorlopendc scheepvaartweg was ontstaan.
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De Bovenrijn en Waal
Vanaf de Pruisische grens vormden de Bovenrijn, het
riviervak van de Duitse grens tot Pannerden, en de Waal
de voornaamste scheepvaartroutc. Hoewel ook de Nederrijn en Lek internationale scheepvaartwegen waren, was
alle aandacht op de verbetcring van de Waal gericht. In
1861 werd door de Duitse Rijnoeverstaten uitdrukkelijk
de wens naar voren gebracht om geen gelden voor verbetering van Ncderrijn en Lek ter beschikking te stellen als
deze aan de verbetcring van de hoofdwaterweg, de Boven¬
rijn en de Waal, onttrokken zouden mocten worden.
De verbetcring van de Waal kan men tot 1875 niet
anders dan als een rcgulering van deze rivier beschouwen
(afb. 7). Eerrand en Van dcr Kun hadden in htm rapport
een groot aantal zandplaten en eilanden genoemd die
met dc oever verbonden en gedeeltelijk weggcschuurd
zouden moeten worden. Men ging er stilzwijgcnd vanuit
dat verbetcring van de afvocr van water en ijs ook gunstig
zou zijn voor de scheepvaart. Dc belangrijkste verbetering was de afsluiting van het Kanaal van Sint Andries
met een sluis, waardoor in de zomcr de gcmeenschap van
Maas en Waal bij Hecrewaarden verbroken werd. De Waal
beneden Hecrewaarden kon zich hierdoor beter op diepte
houden. In hct gehecl is aan de Waal tussen 1850 en 1875
een bedrag van ruim 3,6 miljoen gulden besteed; aan de
Bovenrijn werd in ditzelfdc tijdvak 750.000 gulden uitgegeven.
Van 1875 afbegon de dienst voor de rivieren onder leiding van Rose aan een systcmatische normalisering van
de Waal. Er was voorzien in een normaalbreedtc boven
Zaltbommel van 360 m, benedenwaarts in een normaal¬
breedtc van 400 m. Tussen 1875 en 1885) hebben de totale
kosten besteed aan de Waal 5,3 miljoen gulden bedragen;
voor dc Bovenrijn was dit een kleine 300.000 gulden.
De verbetcring van de rivier blcek niet voldocnde. De
druk vanuit Duitsland om de Waal verder te normaliseren, blcefdan ook sterk. Hoewel in Nederland regering en
publicke opinie niet direct de noodzaak van nieuwe werkzaamheden inzagen, moest de regering om aan de Duitse
verlangcns tcgemoct te komen verdere verbeteringswerken in gang zetten. Beslotcn werd de normaalbreedtc
boven Hurwenen [5 km bovenstrooms van Zaltbommel]
te versmallen tot 360 m; beneden Hurwenen zou de rivier
geleidclijk verbreed worden tot 400 m. De dienst van dc
rivieren kwam onder nieuwe leiding te staan, die nieuwe
wetenschappelijke idceen van de Fransman Fargue bij de
rivierverbetering wilde toepasseii. Dit betekende dat de
rivier licht zou meanderen om zo zichzclf op diepte te
houden. De daartoc nodige werkzaamhcden waren in
189^ voltooid. In het totaal bedroegen de kosten aan de
Waal in de periode 1889-1906 ruim 4,1 miljoen gulden.
Rond 1900 bleek echter dat deze normalisatie niet voldoende was. Het rivierverkeer was hogere cisen gaan stelIcn; de schepen waren grocer geworden en hadden meer
diepgang gckregen. Ook het Nederlandse aandeel in dc
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De N ederrij n en Lek
Ook het riviervak van Pannerden tot Krimpen (oostelijk
van Rotterdam) werd na 1850 flink verbeterd. Tussen 1850
en 1896 werden er meer dan 62 km kribwerken aangelegd,
wat 2,7 miljoen gulden kos tte. Verder vond afsnijding van
twee sterke bochten plaats; een bij Wijk bij Duurstede in
de jaren 18^5-1874 en een westelijker bij Jaarsveld tussen
1853 en 1865. De afsnijding van deze bochten had circa 0,6
miljoen gulden gekost. Op het eind van de igde eeuw was
voor dit riviervak een doorgaande vaardiepte van meer
dan 2 m bereikt.
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Het riviervak van Dordrecht tot Krimpen, de Noord geheten, had geen stroming en kon dus niet door riviervernauwing in goede staat gebracht worden. Dit riviervak is
omstreeks 1880 door uitbaggering op een diepte van meer
dan 3,50 m gebracht. In 1882-1883 zijn maatregelen genomen die de invaart in de Noord vanuit de Merwede sterk
verbeterden. Het riviervak van Krimpen tot Rotterdam is
gelijk met de aanleg van de Nieuwe Waterweg verbeterd;
het viel ook onder een dienst met de Nieuwe Waterweg.
De normaalbreedte werd vastgesteld van 250 m bij Krim¬
pen tot 340 m te Rotterdam. De Nieuwe Waterweg kwam
in 1872 gereed en vormde een directe, gegraven vaarweg
tussen Rotterdam en de Noordzee.
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Verbeteriry van de Maos
Met de verbetering van de Rijntakken was het grootste
gevaar voor overstromingen geweken (hoofdstuk 1, afb.
19). Toen deze gereed was kon men aandacht gaan schenken aan het voorkomen van overstromingen langs de
Maas. In 1904 was, zoals al terloops in dit hoofdstuk vermeld, zowel voor een regelmatige afvoer van het Rijnwater als voor een regelmatig afvoer van het Maaswater de
scheiding van Maas en Waal gereed gekomen. Hiervoor
was de Bergsche Maas gegraven en een waterkerende dijk
gelegd bij Heerewaarden zodat hier ook de gcmeenschap
van Maas en Waal verbroken werd. Tussen 1930 en 1940
werden de vele bochten in de Maas tussen Grave en Hee¬
rewaarden afgesneden. De lengte van het riviervak hier
werd teruggebracht van 42 naar 19 km. Om ten behoeve
van de scheepvaart in de zomer voldoende water te hou¬
den werd de rivier van stuwen met de daarbij behorende
scheepvaartsluizen voorzien. Na het gereedkomen van de
‘Maaskanalisatiewerken’ kon de Beerse overlaat in 1942
gesloten worden (afb. 6).

■ 7. Regulering en normalisatie van de Waal bij Ewijk.

vloot van moderne rivierschepen was toegenomen. De
publieke opinie drong nu sterk aan op een verdere verbetering van de vaarweg. In igog werd tenslotte besloten tot
een verdere normalisatie. Boven Sint Andries zou de rivier
een normaalbreedte krijgen van 2^o m, beneden Sint
Andries tot Gorinchem toenemend tot 350 m. Deze versmalling van de normaalbreedte was mogelijk geworden
omdat door bet totstandkomen van de Bergse Maas in
1904 en de afsluiting van de Heerewaardense overlaten in
1899, Waal en Maas nu twee gescheiden rivieren waren
geworden. De genoemde werkzaamheden waren in 191^
voltooid. Met de voltooide normalisatie van de Boven
Merwede was er nu tevens een doorgaande vaargeul ontstaan van de Duitse grens tot aan Dordrecht. Deze vaar¬
geul was meer dan 3 m diep en was zo aangelegd dat hij
zichzelfop diepte kon houden.

Kanalisatie van Nedernjn en Lek
Een belangrijke verbetering voor de waterbeheersing
van Nederland was de kanalisatie van de Nederrijn en
Lek. Hiertoe was al besloten voor de invoering van het
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Deltaplan, maar de uitvoering van de kanalisatie werd
wel gekoppeld aan de uitvoering van dit plan. Er werden
voor deze kanalisatie de volgende werken uitgevoerd. Een
tiental kilometers beneden de bovenmond van de Nederrijn bij Arnhem werd deze met een stuw en de daarbij
behorende scheepvaartsluis afgesloten. Om de Nederrijn
en Lek niet te laten droogvallen moesten er benedenwaarts met een tussenliggende afstand van ongeveer 20
km nog twee stuwen gebouwd worden. In het door stuwen beheerste riviergedeelte ontstonden aldus twee
gekanaliseerde panden. De bedoeling van deze werken
was om bij lage Rijnstanden het water niet meet via de
Nederrijn en Lek maar via de IJssel te laten afstromen.
Hierdoor zou meet water op het Ijsselmeer gebracht kunnen worden. Het IJsselmeerwater kan dienen om de verzilting van het lage gedeelte van Noord-Nederland en de
verdroging van het hoge gedeelte van Noordoost Neder¬
land tegen te gaan. Verzilting wordt bestreden door het
water van het Ijsselmeer in te laten in de Schermerboezem en Frieslands Boezem (hoofdstuk 6, afb. 11 en 12).
Verdroging wordt tegengegaan door het inlaten van
water in de kanalen, die in de IJssel en het Ijsselmeer uitmonden.
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Conclusie
Het blijkt dat de rivierverbetering een werk van grote
omvang is geweest en aanrakingspunten heeft met allerlei
facetten van de samenleving in de igde eeuw. Men moet de
rivierverbetering na 1850 niet gei'soleerd beschouwen. De
algehele modernisering leidde er toe dat 00k de rivieren
werden herschapen tot vaarwegen voor massatransport.
In Nederland was de situatie in zoverre uitzonderlijk dat
de belangen van de scheepvaart afgewogen dienden te
worden tegen die van bescherming tegen overstromingen. Dit leidde er toe dat de rivieren eerst gereguleerd wer¬
den. Daarin lag de voornaamste reden dat de Nederlandse
Rijntakken later genormaliseerd zijn dan de Duitse Rijn.
Het gevaar voor overstromingen had echter wel het gevolg
dat reeds in de eerste helft van de igde eeuw diepgaand
was gediscussieerd over de rivierverbetering. De daarvoor
benodigde kennis was dan 00k in belangrijke mate aanwezig toen de tijd daarvoor, na 1850, rijp was.
Na het gereedkomen van de verbetering van de Rijn¬
takken werd de verbetering van de Maas aangepakt. Een
geheel nieuwe ontwikkeling bij het beheer van de rivie¬
ren was de kanalisatie van Nederrijn en Lek. Samen met
de Zuiderzeewerken en de Delta werken heeft de kanalisa¬
tie geleid tot een waterbeheer op nationale schaal.

9 De Zuiderzeewerken en de Deltawerken

De geschiedenis van de waterbeheersing en laiidaanwinning in Nederland wordt in de 2os:e eeuw gedomincerd
door twee grootschalige projecten: de Zuiderzeewerken
en de Deltawerken. Ze hebben de topografie en het milieu
van Nederland over ecn oppervlakce van circa i.ooo.ooo ha
- meer dan een kwart van het land - grondig gewijzigd.
De besluiten van igiS en 1958 oni deze projecten uit te
voeren wcrdcn met bijna algehele instemming genomen;
de doorslag gaven de aanvallen van Nederlands erfvijand
en vriend: de zee. Er is thans, in 1993, voldoende tijd verstreken om te concltideren dat beide projecten een succes
zijn geworden en dat de verdediging en waterbeheersing
van Nederland belangrijk slechter zouden zijn indien de
betreffende waterbouwkundige werken niet zouden
bestaan. Door de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking
van de Zuiderzee, is 166.000 ha nieuw land ter beschikking gekomen, dat zich blijkt te lenen voor landbouw,
stedelijke ontwikkehng, recreatie en natuurbouw. Met
name voor buitenlanders is het een fascinerend project.
De gemiddelde Nederlander is er wat minder van onder
de indruk. Dat feit kan misschien alleen begrepen worden in het licht van de historische ontwikkehng.
Reeds in het jaar i66y werd het eerste idee voor droog¬
making door Hendric Stevin gepubliceerd. Het kwam
echter, evenals het vliegtuig van Leonardo da Vinci, wat te
vroeg: het was technisch niet uitvoerbaar.' In de igde
eeuw ging men ernst maken met het idee: steeds nieuwe
plannen werden gemaakt, maar het kwam er niet van. Pas
in 1891 verscheen er een plan, gemaakt door ingcnieur
Cornells Lely, dat later uitvoerbaar bleek te zijn.^ Het was
een plan van grote eenvoud: afsluiting van de Zuiderzee
in de ‘hals’ met een dam van 30km lengte. Het afgesloten
gedeelte, gevoed met zoet water van de rivier de IJssel, zou
vervolgcns verzoeten. Binnen dit gebied, voortaan Ijssel¬
meer te noemen, konden een vijftal polders wordcn aangelegd voor landbouwkundiggebruik, meteengczamenlijke oppervlakte van 220.000 ha. Het overblijvende deel
zou een zoetwaterbassin worden, wat van groot belang
was voor een land dat met verziltingsproblemen te kampen had. Door de afsluiting zou de kust van Nederland
met bijna 300km verkort worden, hetgeen de verdediging
tegen de zee aanzienlij k gcmakkelijker zou maken.
Een plan van grote eenvoud, maar omvangrijk en
kostbaar, terwijl de uitvoering zich over een lange perio-
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de zou uitstrekken. Zoals zo vaak in de geschiedenis heeft
een samenloop van omstandigheden bepaald dat in 1918
het parlement besloot de Wet op de Afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee aan te ncmen.^ De
eerste belangrijke factor was dat Lely, de ontwerper van
het plan, zich ontwikkelde tot een staatsman van formaat
en als minister van Waterstaat een aantal malen het plan
als wetsontwerp aan de Kamer aanbood. De twecde factor
was dat het Nederlandse volk zich gedurende de Eerste
Wereldoorlog pijnlijk bewust werd hoezecr het voor zijn
voedselvoorziening afhankelijk was van het buitenland:
de wens om meer agrarische produktie van eigen bodem
te halen leefde sterk. De derde en waarschijnlijk doorslaggevende factor was een stormvloed in igid die vernielingen aanrichtte in de omgeving van de Zuiderzee.
We widen er overigens op wijzen dat de naam Waddenzee relatiefjong is. Ze wordt in de tweede helft van de igde
eeuw voor het eerst gebruikt en kreeg pas op 22 September
1932 officieel burgerrecht. Gelijktijdig werd toen de naam
Ijsselmeer vastgesteld. Voor die datum heetten de huidige
Waddenzee en Ijsselmeer samcn Zuiderzee. In zijn plan
uit 1891 duidde Lely de Waddenzee nog uitdrtikkelijk aan
met de naam Zuiderzee. Gemakshalve gebruiken wij ech¬
ter de huidige benamingen, 00k voor de periode voor 193 2.

Toneel en voorspel van de Zuiderzeewerken
Toneel van de Zuiderzee en de Waddenzee
De Zuiderzee en de Waddenzee zijn geologisch gesproken
van zeer recente oorsprong. Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengczet bestond het gebied aan het begin van de jaartelling nog grotendccls uit land met veen- en klcigronden.
Alleen in het zuiden bestond een binnenmeer met zoet
water, het Almere genoemd (hoofdstuk 2, afb. 1]. Omstreeks 1200 drongdeNoordzee het gebied binnen enontstond de Zuiderzee. Hoofdstuk 3, afb. 1 toont de situatie
rond 1250 die tot in het begin van de 2oste eeuw niet
wezenlijk veranderde. De Zuiderzee en de Waddenzee
vormden toen samen een randzee met een oppervlakte
van zo’n 6jo.ooo ha aan de zuidoostelijke zijde van de
Noordzee. Een reeks duineilanden met diepe zeegaten er
tussen vormde de scheiding tussen Noordzee cn randzee.
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■ 1. Bodemgesteldheid en diepte in m-NAP van de Zuiderzee in
1891
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Plannen tot afsluiting en droogmaking van Zuiderzee en
Waddenzee
De estuaria van Waddenzee, Zuiderzee en de Delta zijn
wel de tangen genoemd waarmee de zee Nederland in
haar greep hield en steeds verder landinwaarts trachtte
door te dringen. Reeds vroeg werden er plannen gemaakt
om op deze fronten een offensief te beginnen. Hiervan
getuigt het, voor zover bekend eerste, voorstel tot afslui¬
ting en gedeeltelijke droogmaking van Waddenzee, Zui¬
derzee en Delta estuarium, gepresenteerd in 16^67.’ De
geestelijke vader hiervan was Hendric Stevin, waterbouwkundige en zoon van de bekende wiskundige en
bouwer van fortificatien Simon Stevin. Het doel was om:
‘het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrijven [...] mitsgaders alle brackwater uit Seelant, Hollant ende West Frieslant’. Met het ‘gewelt’ zijn
de stormvloeden bedoeld, met het ‘vergif het zoute
water. Stevin beschouwde de schutsluizen tussen de zee
en de kanalen als de voornaamste zoutbronnen en gaf
middelen aan om de hoeveelheid zout water die bij het
schutten van schepen binnenkwam te beperken. Een
algehele verbetering van de zouttoestand kon echter
alleen worden bereikt indien in het centrale deel van
Nederland een meer met zoet water werd geschapen van
waaruit water van goede kwaliteit kon worden ingelaten.
Om dit te realiseren stelde Stevin voor om alle zeegaten
tussen de Waddeneilanden van Noord-Holland tot Ameland af te dammen en vanaf Ameland een dijk te leggen
naar de Friese kust. In de afsluitdijken zouden spuisluizen moeten worden gebouwd om daardoor bij eb overtol-

Getijden en stormvioeden drongen door de zeegaten in de
Waddenzee en van daar in de Zuiderzee.
Een groot gebied in Nederland waterde af op de randzee die bovendien her zoete water ontving van de IJssel,
een zijtak van de Rijn die io% van ai het Rijnwater afvoert.
De randzee bevatte dus brak water met de laagste zoutgehalten in het zuiden nabij de uitmonding van de IJssel en
de hoogste gehalten in het noorden aan de binnenzijde
van de zeegaten.
Getijden, topografie en bodem verschilden sterk in de
verschillende delen van de randzee. Bij de zeegaten was de
gemiddelde getij-amplitude i,6 m. Deze nam in zuidelijke richting sterk af tot een paar decimeter in het uiterste
zuiden. Hoge waterstanden traden op tijdens stormvloeden die in de zuidelijke kom hoogten van 3,2 tot 3,3
m-LNAP bereikten J1825 en 1855].
De grootste diepten, tot 40 m, werden aangetroffen in
de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Ook waren er
diepe geulen tussen de zandplaten in de Waddenzee.
Naar het zuiden veranderden de diepte en de bodemge¬
steldheid. De zuidelijke kom, ten zuiden van de mond
van de IJssel, had een komvormige bodem met een groot¬
ste diepte van 4,5 m-NAP en bestond overwegend uit zware klei, zavel en een zandstrook langs de kust van de Veluwe. Een geulenstelsel met een grootste diepte van 10 m en
een zandige bodem werd aangetroffen tussen Enkhuizen
en Staverden (afb. 1).^
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lig water te lozen. Door de aanvoer van zoet water naar
her meer zou een gcleidelijke ontzilting optreden. Van
het meer zou her grootste deel kunnen worden drooggemaakt. Stevin stelde tevens voor om het Buiten I] af te
sluiten en een kanaal met sluizen te bouwen van Amster¬
dam naar de Noordzee, ongeveer ter plaatse van het huidige Noordzeekanaal.
Er was natuurlijk geen sprake van dat de voorstellen
van i66y direct konden worden gerealiseerd. Daarvoor
zijn stimulansen nodig, sociale organisatie en een hoog
technisch niveau. Vooral het laatste ontbrak. Eerst door
de uitvinding van de stoommachine brak een tijdperk
van nieuwe mogelijkheden aan. Reeds vddr 1800 werd in

Nederland de stoommachine toegepast voor polderbemaling, doch eerst na 1850-1870 kwamen door stoom aangedreven werktuigen beschikbaar voor grootschalig
grondverzet onder water, zoals emmerbaggermolens,
zuigers, kranen, sleepboten en zelfvarende bakken. Door
het naar voren komen van een groep kapitaalkrachtige
aannemers kwamen grote werken binnen het bereik der
mogelijkheden. In het bewustzijn van het groeiende
technisch vermogen verscheen in 1849 het tweede plan in
de geschiedenis, dat van Van Diggelen, ingenieur van
Rijkswaterstaatjafb. 2).'*
■ 2. Plannen tot droogmaking van de Zuiderzee.

Van Diggelen 1849

Leemans 1877

Opperdoes Alewijn 1873
Kooy 1870

Lely 1891
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Het bleefhier niet bij. De gesteldheid van hct gebied is
zodanig dat uiteenlopcnde planneii konden worden
opgesteld. In totaal werden tot 18511 acht planncn geptescntcerd die principiecl vcrschildcn. Hierbij kwani nog
ecn aantal variantend Ecu eerstc groep planncn beoogdc
dc drooglegging van nagenoeg hct gehele gebied van
Waddenzee en Zuiderzee. Hiertoe behoorde onder andere
hct plan van Van Diggclen [afb. 2]. Als andere uiterste
stonden hier tegenover de planncn voor hct uitvoercn
van onafhankelijke bedijkingen op verschillende plaatscn langs de kusten van een open Zuiderzee. Een derdc
groep plannen had allccn betrekking op de zuidelijke
kom van de Zuiderzee. Voorbeelden hiervan zijn het plan
Leemans van 1877, dat zclfs het stadium van ecn wetsontwerp bereikte (afb. 2]^ cn dat van Huet (1870-1855), waarin
een boezemmeer was opgenomen.^ Ecn bijzondere plaats
onder de plannen heeft dat van Kooy cn Oppcrdoes Halewijn (1870-1873). Deze stelden voor de Zuiderzee ten zuiden de lijn Wieringen-Friesland af te sluiten en in de
aldus gevormde kom particle bedijkingen tiit te voeren
(afb.2).«
Zo was in hct begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw
een grote verscheidenheid aan plannen ontstaan, die qua
doelstellingen uiteenlicpen: landaanwinning, ofverbetering van de vciiigheid en de waterbeheersing, of een combinatie van bcide. Ook vcrschildcn ze qua grootte van de
projecten. Ecn grote moeilijkheid bij het maken van ecn
vergclijkendc analyse van alle planncn was hct ontbreken
van vele esscntiele gegevens over de hydrologic, dc
gesteldheid van de bodem en de diepere ondergrond, en
het vermogen om een hydraulischc analyse van getijden
en stormvlocden uit te voeren. Het zou logisch zijn
geweest indicn de Staat - met als deskundig orgaan Rijkswaterstaat - deze analyse en de gewenste studies op zich
zou hebben genomen. Pogingen van verschillende zijdcn
om dit te bereiken hadden evenwcl geen succes. Het Zuiderzeevraagstuk was daarniee in een impasse geraakt.

verbazing. Men kon zich moeilijk voorstellen dat iemaiid
met zo’n fraaic loopbaan cn met zulkc goede vooruitzichten bij Rijkswaterstaat zich met zo’n twijfelachtige onderneming als het Ztiiderzccproject - ‘hct grafvan rcputatics’
- inlict. Ook bestonden er controversen over de fmanciele
en economische haalbaarheid van ecn Zuiderzccproject.
Van der Toorn blccfoverigcns niet langer dan ecn halfjaar
bij de Zuiderzeevereniging. Hij keerde terug bij Rijkswa¬
terstaat waar hij weer in genade werd opgenomen.
De grote man van hct Zuiderzeeproject werd Lely, die
in de elfjaar na zijn afstuderen moeitc had gehad een passendc cn blijvende betrekking te vindcn.’“ Het schijnt dat
hij gcsolliciteerd heeft op een advertentie van dc Vereni¬
ging. Lely nani de leiding van de onderzocken en studies
en slaagde erin een verantwoord en optimaal plan te ontwikkclcn.“ Dit deed hij in acht nota’s, die een voorbecid
zijn van systematische aanpak, logische redencring en
het vermogen een ‘masterplan’ te formuleren met een
minimum aan gegevens. Natuurlijk moesten nog veel
onderzoek, studies en ontwerpen gemaakt worden om tot
een plan te komcn dat voor uitvoering in aanmerking
kwam. Later is gcbleken hoezeer de inzichten van Lely
juistwaren (afb. 2).
Het plan Lely (1851)
Lely begon zijn analyse door het totale gebied van Wad¬
denzee cn Zuiderzee in bcschouwing te nemen. Gezien de
grootte van dit gebied (^70.000 ha) moest het project in
delen worden gesplitst, die onafhankclijk van elkaar kon¬
den worden uitgevoerd en toch uitcindelijk een samenhangend en logisch geheel zouden vormen. Het plan voor
het project diende flexibel te zijn, waarbij in elk stadium
aanpassingen nog mogelijk waren. Het uitgangspunt
was de Waddenzee. Deze staat in verbinding met dc
Noordzee via onder andere de zeegaten Marsdicp cn Vlie.
Deze zijn zeer diep (plaatsclijk 40 m) en staan door diepe
geulcn tussen de ondiepe platen met elkaar in verbin¬
ding. Omdat ecn sluiting onoverkomelijke moeilijkheden zou oplevcrcn, moest het systeem van zeegaten en
geulen in ieder geval buiten de bedijking blij ven (afb. 3).’
Gezien de ligging van dc geulen ontstond daaruit het
dijktrace a-b-c. Door de zeegaten af te sluiten kon het
gebied A worden bedijkt cn, na het maken van een dijk,
ook het gebied B (afb. 3). Men ziet nti twee verschillende
gebieden ontstaan; een gebied ten nootden van dc lijn a-d
en een gebied ten zuiden van deze lijn. Beide gebieden
zijn te groot om gelijktijdig te worden aangepakt, maar
omdat zij onafliankelijk zijn kan wel een prioriteit wor¬
den toegekend. Deze ging naar het zuidelijk gebied waar
overwegend goede gronden voorkomen, terwijl het noordelijk gebied voor het grootste decl zandige bodems
heeft. Voor hct gebied ten zuiden van de lijn a-d beston¬
den nog vele mogelijkhcdcn. Uitgangspunt voor Lely was
de afstroming van de IJssci. Ofwcl de afdamming van dc
Zuiderzee moest worden beperkt tot de kom ten zuiden

Zuiderzeevereniging en Lely
In 1886^ gebeurde er lets onverwachts. Omdat de overheid
verstek liet gaan, besloot een grote groep vooraanstaande
burgers zelf tot actie over te gaan en de middclen bijeen te
brengen om onderzocken, studies en ontwerpen te fmancieren. Er werd ecn vereniging opgcricht, de Zuiderzeever¬
eniging.’ Omdat de nodige desktindige inbreng niet van
Rijkswaterstaat kon worden verwacht, werd een technisch bureau opgericht dat geheel werkte op kosten van
de vereniging. Als hoofd van het Bureau werd de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Van der Toorn aangestcld,
aan wie voor deze functie buitengewoon verlof‘buiten
bezwaar van’s lands schatkist’ word verleend. Inmiddels
was vooral binnen Rijkswaterstaat een controverse ont¬
staan over dc tcchnische haalbaarheid van een plan met dc
boLiw van afsluitdijken in zee. De aanvaarding van de
functie door Van der Toorn wekte dan ook in vele kringen
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dinggevende beginsel bij het bepalen van de traces van de
polderdijken. Lely kwam zo tot vier polders, waarbij de
twee zuidelijke polders om militaire redenen door een
breed kanaal van elkaar werden gescheiden. De zuidoostelijke polder (103.000 ha) zou later inderdaad in twee
gedeelten uitgevoerd worden, maar niet om militaire
maar louter om praktische redenen.
Met het publiceren van het plan tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee eindigde in
18511 een belangrijke taak die de Zuiderzeevereniging zich
had gesteld. Zij kreeg in i8gd een welkome steun van de
‘Nationale Zuiderzeebond’ en bleef tot lang na de Tweede
Wereldoorlog actief.'^ Lely kwam in dezelfde tijd echter
voor de zoveelste maal in zijn leven voor het probleem te
staan om een nieuwe passende werkkring te vinden. Hij
kon toen nauwelijks vermoeden dat het hem later gegeven zou worden om als minister van Waterstaat een wetsvoorstel in te mogen dienen dat op zijn plan van 18511
gebaseerd was.
Uiteraard heeft Lely zich bij het opstellen van zijn
plannen ook bezig gehouden met het aspect van de kosten en baten. In zijn tijd rekende men uitsluitend met de
kosten van de waterbouwkundige werken (Afsluitdijk,
bedijking, ontwatering en wegenstelsel). De kosten van
ontginning (zoals de detailontwatering] en kolonisatie
(zoals de boerderijenbouw) werden buiten beschouwing
gelaten. De kosten van de waterbouwkundige werken
werden vergeleken met de verkoopwaarde van de gron¬
den op de vrije markt. De kosten van de polders zouden
met een Afsluitdijk lager zijn dan zonder. De bijkomende
voordelen van een Afsluitdijk waren een welkome aanvulling doch speelden niet mee in de kosten-baten vergelijking. Overigens achtte Lely zulke vergelijkingen van
secundaire betekenis omdat de Zuiderzeewerken tot in
lengte van dagen van nationale betekenis zouden zijn.

Vlie

Mars4
diep

■ 3. Scheiding van Waddenzee en Noordzee.

van de IJsselmonding, ofwel de IJssel moest gaan uitmonden in een nieuw binnenmeer waarvan het peil ongeveer
zou overeenkomen met het gemiddelde zeepeil dat voordien aanwezig was. In het eerste geval konden inpolderingen worden gemaakt, maar deze zouden tot in lengte
van dagen aan stormvloeden en brak water worden blootgesteld. Lely gaf de voorkeur aan de tweede mogelijkheid.
Gezien de voordelen van een afsluiting van de Zuiderzee
en daarmee het creeren van een binnenmeer - barriere
tegen indringen van zout water, reservoir met zoet water
en kortere landverbindingen - besloot Lely tot het opnemen in het project van een afsluitdijk van Noord-Holland naar het eiland Wieringen en van Wieringen naar
Friesland.
De volgende stap was het bepalen van de grootte van
het binnenmeer en de lokalisering van dit meet en de te
bedijken gronden. Het meet - later Ijsselmeer genoemd zou overtollig water op de Waddenzee lozen door de
zwaartekracht, gebruik makend van het laagwater tijdens het getij. Bij noordwestelij ke winden wordt het zeewater echter opgestuwd en is de lozing gestremd. Het peil
van het meet loopt dan op en om al te hoge standen te vermijden moet het meet een zekere (boezemjomvang hebben. Lely berekende de omvang op ten minste 80.000 ha,
later geschat op 120.000 ha.
Het lag voor de hand dat in beginsel de gedeelten van
de kom met goede bodem zouden worden drooggemaakt,
terwijl het zandige en diepe deel onder water zou blijven.
Lely kon beschikken over de inmiddels vervaardigde globale bodem- en dieptekaarten Jafb. ij. De gelukkige omstandigheid kwam nu naar voren dat het oppervlak nodig
voor het boezemgebied ongeveer overeenkwam met het
oppervlak minder geschikte gronden. Tezamen met de
wenselijkheid de kwel in de toekomstige polders zoveel
mogelijk te beperken, werd deze omstandigheid het lei-

Het plan Lely en de uitdaging van een ramp
In het plan Lely komen vele elementen voor die wat aard
en omvang betreft nieuw waren in de geschiedenis van de
waterbeheersing van Nederland. Het behoeft daarom
geen verwondering te wekken dat velerlei controversen
ontstonden over de grootschalige verandering van de
omgeving, de technische realisatie, de financiering, de
economische motivering en de ambtelijke organisatie. De
controversen ontstonden al voordat in 18511 het plan Lely
werd gepubliceerd. Ze bleven nadien bestaan en namen
eerder toe dan af toen in 15)18 formed tot afsluiting en
gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee was besloten. Zij hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de
vertragingen die in de uitvoering van de werken zijn
opgetreden.
De omzetting van de brakke Zuiderzee in een meer
met zoet water had uiteraard ernstige consequenties voor
de visserij. De Zuiderzee was rijk aan vis - zoals haringen
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en sardientjes - en in veel havens rond de Zuiderzee
vormdc de visserij een belangrijke en sonis de enige bron
van inkomsten. De afsiuiting zou hieraan een einde
maken en dus kwamen er protesten van de zijde van de
vissers. Wei werd er compensatie gegeven voor her verlies
aan inkomsten door middel van een speciale wet, de Zuiderzeesteunwet.'^ Ecu meevaller daarbij was dat, door de
vangst van paling en snoekbaars, de visserij op bet latere
Ijsselmeer van meet betekenis bleek te zijn dan aanvankelijk was aangenomen. Tenslotte slaagde een deel van de
Zuiderzeevissers na de Tweede Wereldoorlog erin zich
met visserij op de Noordzee een nieuw bestaan te veroveren. Dit alles neemt niet weg dat voor hen de sluiting van
de Zuiderzee op 27 mei 1932 nog vele jaren als een zwarte
dag in de herinnering zou blijven voortleven.
Behalve van de zijde van deze directe belanghebbenden kwam er uit de samenleving geen verzct tegen de
ingrijpende verandering van bet Zuiderzeegebied. Op bet
gebied van de technische haalbaarheid kwam bet probleem van de bouw en de sluiting van de Afsluitdijk naar
voren, met name de beschikbaarheid van een voldocnd
vaste en stijve klei die in bet voor bet grootste deel uit
zand bestaande profiel zou moeten worden verwerkt. De
meningen over deze vraag liepen sterk uiteen, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Er was voorshands geen
zekerheid dat voor de bouw van de Afsluitdijk voldoende
geschikte klei beschikbaar zou zijn. De controverse werd
beslecht toen in 1921 tijdens bet begin van bet eerste werk
van de Zuiderzeewerken de keileem werd ‘ontdekt’. Deze
glaciale klei bleek bij uitstek geschikt voor de dijkbotiw
en kwam in grote hoeveelheden voor. De vondst was in
zekere zin een deus ex machina, vergelijkbaar met de
invoering van rotsstcen uit Belgie en Noorwegen waardoor omstreeks 1750 bet probleem van de aantasting van
de houten bescherming van de dijken door de paalworm
werd opgelost.
Felle discLissies werden gevoerd over de vraag in hoeverre de afsiuiting van bet Zuiderzeebekken zou leidcn
tot een verhoging van de stormvloedstanden langs de
kusten van Friesland en Groningen, alsmede in bet trace
van de toekomstige Afsluitdijk. Door bet wegvallen van
de waterberging in de kom zou de Waddenzee bij stormvloeden sneller gevuld worden en konden dus hogere
waterstanden optreden. Het ging hierbij vooral om
stormvloeden van korte duur, zoals bleek tijdens de
stormvloed van 185)4. Een zeer uitgebreid programma van
metingen en hydraulische analyses was nodig om tot een
betroLiwbaar antwoord te komen. Een Staatscommissie
werd ingestcld onder leiding van de bekende fysicus
Lorentz. Berekend werd dat inderdaad een vrij aanzienlijke verhoging zou optreden, die bij de Afsluitdijk 1,2 m
kon bedragen.'"' Bij het ontwerp van deze dam moest hiermee rekening worden gehouden, terwijl de aangrenzende zeedijken van het oude land overeenkomstig moesten
worden verhoogd.
Twee controverses uit de tijd van vddr 1891 waren
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reeds door Lely op bevredigende wijze opgelost. De ene
betrof de kwestie van de uitmonding van de IJssel in zee;
de andere de snelle vulling van een eventueel binnenmeer
door afzetting van slib en zand uit de IJssel. Dankzij de
sedert 185)7 uitgevoerde metingen van het slibgehaltc van
het IJsselwater kon Lely aantonen dat de slibafzettingen
van ondergcschiktc betekenis zouden zijn.'^
Een controverse die ernstige consequenties had kunnen hebben, betrof die van de financiering en de economische motivering van het plan. De financiering betekende uiteraard een aanzienlijke uitgavenpost op de
Rijksbegroting. Weliswaar was het jaarlijkse bedrag veel
kleiner dan de posten voor defensie, onderwijs en sociale
zakcn, maar toch van zodanige aard dat door het Ministerie van Financien zekerheid werd verlangd omtrent de
doelmatigheid van de bestedingen voor Afsluitdijk en
polders. Groot opzien baarde een artikel van de oudminister van Financien Van Gijn in de Haagsche Post van
18 december 15)20 met als provocerende titel: ‘Droogmaking der Zuiderzee. Zij zal kosten 2.120 millioen. Zij zal
een verlies opleveren van 924 millioen’. Het artikel wekte
grote beroering; de Zuiderzeewerken waren nog maar
nauwelijks zes maanden voordien begonnen! Van Gijn
was een bckend financier en had vier jaar te voren het
wetsontwerp van de Zuiderzeewerken mede ingediend en
de memorie van toelichting mede ondertekcnd. Een ogenblik zag het er naar uit dat van verdere uitvoering van de
Zuiderzeewerken zou worden afgezien. Van bevoegde zij¬
de werden echter de conclusies van Van Gijn sterk aangevochten. Van Gijn was tot zijn grote verliessaldo gekomen
door een voor die tijd exorbitante rentevoet (7%) in te voeren en bovendien met samengestelde interest te rekenen,
hetgeen algemeen onjuist werd geacht voor werken, zoals
de Zuiderzeewerken, die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Er waren 00k nog andere bezwaren, zoals de onderschatting van de baten van de afsiuiting.
Dat de regering in 1922 besloot de uitvoering van de
Zuiderzeewerken te vertragen was dan 00k niet zozeer
het gevolg van het artikel van Van Gijn, maar veeleer van
de inmiddels opgetreden economische crisis die na enkele
gunstige na-oorlogse jaren was ingetreden en die tot
bezuinigingen op de uitgaven dwong. Tegelijkertijd
werd besloten een nader onderzoek in te stellen naar de
baten en kosten van de onderneming, in het bijzonder die
van de afsiuiting.
In een vroeg stadium van de werken werden discussies gevoerd over zaken zoals de kwaliteit van de toekom¬
stige landbouwgronden, de nodige drainage en ontzilting, de verkaveling, de bedrijfsgrootte, de uitgifte en de
bewoning van het nieuwe land. Het betrof hier niet
zozeer controversen die tot uitstel of verwerping van de
werken aanleiding konden geven, maar meer punten die
onderzoek vergden. Dit kon gedurende de uitvoering van
de waterbouwkundige werken geschieden (bijvoorbeeld
de proefpolder bij Andijk, 1927] en zou tot het einde van
de werken worden voortgezet.
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Aanvaarding van het plan Lely

de was voor de voeding van het Nederlandse volk. Nog
groter was het effect van de stormvloed van 191^. Deze
was bij lange na niet zo ernstig als die van 1953, die de
stoot gaf tot de onmiddellijke uitvoering van de Deltawerken, maar kwam ook geheel onverwacht en teisterde
onder andere een gebied nabij Amsterdam. Op de uitdaging volgde een respons en zo werd dan in 1916^ een wets¬
ontwerp ingediend dat na zorgvuldige bestudering en
discLissie in 1918 door de beide Kamers van de StatenGeneraal zonder hoofdehjke stemming werd aangenomen (afb. 4].'’
Lely kon eindelijk beginnen. Een van zijn eerste daden
was de oprichting van een organisatie, die binnen zijn
Ministerie de verdere studies cn ontwerpen zou vcrrichten en de uitvoering door aannemers zou leiden. Het was
evenwel niet Rijkswatcrstaat die de opdracht kreeg zo’n
organisatie op te zetten. Lely had problemen met de ingewikkelde organisatie van Rijkswatcrstaat en ongetwijfeld
heeft hij overwogen dat deze dienst ondanks de grote
aanwezige deskundigheid niet de meest aangewezene
was om de Ztiiderzeewerken uit te voeren. Vooral bij een
werk als de botiw van de Afsltiitdijk zou men herhaaldelijk voor problemen komcn te staan waar een onmiddel¬
lijke beslissing zou nioeten worden genomen. Dit kon het
beste geschieden als de vcrantwoordelijke dienst direct
onder de minister zou ressorteren. Als algemeen adviseur
van de minister werd een Zuiderzeeraad ingesteld. De
stafleden van de nieuwe Dienst der Ztiiderzeewerken
(zzw] kregen een speciale status en goede proniotiemogelijkhcden. Directeur-Generaal van zzw werd Wortman,
een van de hoogste ftinctionarissen van Rijkswatcrstaat
die zich steeds een krachtig voorstander van de Zuiderzeewerken had getoond. Het is te begrijpen dat niet iedereen
bij Rijkswatcrstaat met de zelfstandige ZZW, die tot 1935
in stand zou blijvcn, even ingenomen was.
De Dienst der Zuiderzeewerken begon op 1 mei 1919
met voortvarendheid aan haar eerste opgave: het opstellen
van ‘Bestek zwf voor het maken van de betcugelingsdammen in de diepe geulen van het Amsteldiep tussen NoordHolland en Wieringen. Reeds op 29 juni 1920 werd de eer¬
ste hoeveclheid klei gestort. Gelijktijdig werden verdere
studies gemaakt voor de bouw van het tweede 29,5 km lan¬
ge deel van de Afsluitdijk tussen Wieringen en Friesland.
Zoals zo vaak in de geschiedenis van de Zuiderzeewer¬
ken zou er wederom een kink in de kabel komen; de economische crisis in het begin van de jaren ’20 en het snel
vervagen van herinneringen aan vroegere stormvloeden
en voedscltekorten. In ieder geval besloot de regering de
werken te temporiscren en met ingang van 1922 een
‘beperkt werkplan’ uit te voeren. De reeds begonnen
afsluiting van het Amsteldiep met bijbehorende werken
zou worden voltooid (de sluiting vond plaats op 4 oktober
1924), maar de bouw van het tweede en grootste deel van
dc Afsluitdijk werd tot nader order uitgesteld. Onidat de
economische motivering van met name de afsluiting van
de Zuiderzee toch het zwakke punt bleef van alle voors tel-

He: plan Lely van iSyi werd door de voorstanders van een
ingreep in het Zuiderzcegebied gunstig ontvangen. He:
plan hield niet veel meet in dan een schets cn vele onderzoekingen en studies waren nog nodig. Het algemene
gevoelen was evenwel dat nu over een basis werd
beschikt, waarop verdcr gebouwd kon worden. De regering besloot zich niet langer afzijdig te houden, maar had
wel haar twijfels. Het was immers op grand van ervaringen met oudere projecten wel duidclijk dat alleen de Staat
over de middelen beschikte om een dergelijk omvangrijk
project, dat vele jaren van uitvoering vergde en vele risico’s inhield, op zich te nemen. Naar goed Nederlands
gebruik werd een commissie van hoog niveau ingcsteld,
een Staatscommissie. Deze bracht in 1894 haar rapport ttit
dat slechts op ondergeschikte punten wijzigingcn van
het plan Lely inhield. De enige wezenlijke verandering
was het brengen van het defensiekanaal tussen de zuidclijke polders op 5.000 m breedte, in plaats van de aanvankelijk geplande 1.400 m.'*’
Het zou echter nog bijna 25 jaar duren voordat definitief tot uitvoering van het project werd besloten. Wetsontwerpen ingediend in 1901 en in 1907 werden bij het
aantreden van een nieuwe regering weer ingetrokken. De
zaak bleef slepen, totdat in 1913 het kabinet Cort van der
Linden aantrad. Minister van Waterstaat in dit kabinet
was niemand anders dan Cornelis Lely zelf, die inmiddels
in de politick was opgcklommen, gouvcrneur van Surina¬
me was geweest en reeds tweemaal eerder minister was
geweest. Lely had bij de aanvaarding van het ambt als
voorwaarde gesteld dat hij een wetsvoorstel tot afsluiting
en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee zou
mogen indienen. Weer trad vertraging op, ditmaal
wegens de mobilisatie van 1914 en wegcns geschilpunten
met het Ministerie van Oorlog.
Beide barrieres hadden gemakkelijk kunnen worden
opgeruimd, maar een feit was dat men, met inbegrip van
kabinet en Kamers, de onderneming helemaal niet als
urgent beschouwde. In de eerste plaats was het gebied
random de Zuiderzee lange tijd gespaard gebleven van
ernstige overstromingen. De geschiedenis leert dat ervaringen door een vorige generatie opgcdaan gemakkelijk
worden vergeten. Daardoor was er gccn sterke neiging
om een moeilijk en kostbaar werk uit te voeren voor een
betere beveiliging. In de tweede plaats was de behoefte
aan nieuwe landbouwgronden in het begin van de zoste
eeuw niet groot. Door het toepasscn van kunstmest was
de produktiviteit toegenomen en door de ontwikkeling
van de stoomvaart was de invocr van buitenlands (Argentijns) graan groter ge worden.
Mogelijk had ook het nieuwe wetsontwerp de weg
gevolgd van die van 1901 en 1907 wanneer niet, zoals eer¬
der vermeld, twee grate tegenslagen waren opgetredcn,
de een nog onverwachter dan de ander. De eerste betrofde
constatering na 1914 dat het landbouwareaal onvoldocn-
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len, besloot de regering in igzz een commissie in te stellen om een schatting te maken van de baten die de Zuiderzee-onderneming zou opleveren. Zij bestond zowel
uit landbouwkundigen als nit waterbouwkundigen en
werd naar haar voorzitter als de ‘Commissie Lovink’ aangeduid. Voor de Zuiderzeewerken heeft zij zich in de eerste plaats verdienstelijkgemaakt doordat zij als eerste een
kwantitatieve benadering heeft gegeven van de voordelen
van grotere veiligheid en zoetwatervoorziening van
Friesland en Noord-Holland. Hoewel de Commissie niet
verder ging dan de constatering dat de baten een groot
deel van de kosten dekten, kwam toch vast te staan dat de
Afsluitdijk, op zichzelf beschouwd, een royaal economisch verantwoord object was en de kosten dus niet langer bij de kosten voor de inpolderingen behoefden te worden gevoegd. In de tweede plaats toonde de Commissie
aan dat de taak van de Staat als ondernemer niet behoorde
op te houden bij de waterbouwkundige werken, maar dat
deze ook de ontginning en kolonisatie van de nieuwe
gronden voor zijn tokening moest nemen. Bij de begrotingen in de periode 1849-1918 was daarmee niet ofslechts
ten dele tokening gehouden.
■ 4. Plan tot afsiuiting en droogmaking van de Zuiderzee, behorende bij de wet van 1918.
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In 1924 bracht de Commissie Lovink haar rapport uit
dat een pleidooi inhield voor de voortzetting van de Zui¬
derzeewerken.Inmiddels was de economische situatie
aanzienlijk verbeterd. Voorts was in 1923 Colijn, een boerenzoon en voorstander van de Zuiderzeewerken, Minis¬
ter van Financien geworden als opvolger van De Geer, een
verklaard tegenstander. Hetgevolg was dat de stemming
omsloeg en in 1925 werd bij wet besloten de werken
krachtig voort te zetten door niet alleen de Afsluitdijk te
bouwen maar tevens met de droogmaking van de Wieringermeer te beginnen. De jaren 1927-1932 zouden de voltooiing van beide werken zien. Weer dreigde in deze
periode een vertraging door de beurskrach in 1929 en de
daarop volgende nieuwe economische crisis. Men zette
echter door, onder andere omdat het niet verder afbouwen van de Afsluitdijk tot aanzienlijke schade aan het
reeds gereed gekomen deel van het werk zou hebben
geleid.
In 1930 werd de Voorlopige Directie van de Wieringermeer [wmd], opgericht als voortzetting van de Proefpoldercommissie Andij k van 1927. Ook deze sterk landbou wkundig gerichte dienst kwam rechtstreeks onder de
Minister van Waterstaat te ressorteren. Zij zou in 1962 een
nieuwe naam krijgen: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (rijp). Aanvankelijk had deze dienst geen andere
taak dan de drooggevallen gronden in cultuur te brengen, maar gaandeweg breidde de taak zich uit. De Staat
was zorgzaam geworden voor zijn onderdanen, hij wilde
voorkomen dat de pioniers een moeilijk bestaan tegemoet zouden gaan en dat leidde tot een planningsproces
dat gekenmerkt werd door een overheidsingrijpen dat
voor de rest van het land pas enkele decennia later als normaal beschouwd zou worden. Al deze ontwikkelingen
voltrokken zich zonder veel politick gedruis in een afgelegen deel van het land. Niemand hesefte dat hier ad hoc de
grondslag werd gelegd voor een project-organisatie die
vele jaren later een slagvaardig en daadkrachtig instru¬
ment zou blijken te zijn in het planningsproces.’*

Waterbouwkundige werken
H/rrr'mWwtvt-

De Afsluitdijk'®
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Voorafgaand aan de aanleg van de Afsluitdijk zijn uitvoerige onderzoeken verricht. Deze dienden om na te gaan
hoe de constructie van de dijk met de daarin op te nemen
kunstwerken diende te geschieden en daarnaast om de
effecten van de afsiuiting van de Zuiderzee te kunnen
voorspellen, teneinde tijdig de benodigde maatregelen te
kunnen treffen.
In de Zuiderzee waren ten behoeve van de scheepvaart
geregeld peilingen verricht. Hiervan waren dan ook redelijkgoede kaarten aanwezig. Ten noorden van de toekomstige Afsluitdijk was dit echter niet het geval. Hier werden alleen de geulen gepeild, maar hun ligging verander-
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voor de droogmaking van bet zuidelijk deel van de Zui¬
derzee. De meeste boringen reikten ecbter niet diep.
Onder leiding van Lely zijn ook boringen verricbt in bet
noordelijk deel van de Zuiderzee. Deze boringen zijn niet
alleen verricbt om de grondsoort in kaart te brengen,
maar ook om bet vermogen van de grond te bepalen om
bet dijklicbaam te dragen.
Over bet zoutgebalte van bet water en de waterstromingen was weinig bekend. Omstreeks bet midden van
de igde eeuw was een begin gemaakt met bet plaatsen
van een groot aantal peilscbalen in de bavens rond de
Zuiderzee. Er waren ecbter geen gegevens over de peilfluctuaties in bet midden van de Zuiderzee, de Waddenzee en de Noordzee. Teneinde voorspellingen te kunnen
doen over de invloed van de Afsiuitdijk op de waterpeilen
en de waterstromingen, was bet noodzakelijk om een
matbematiscb gefundeerde verklaring te bebben van de
waterbewegingen in de bestaande toestand. Daarnaast
waren de verscbijnselen die zicb zouden kunnen voordoen bij ingewikkelde stromingspatronen, zoals rond de
koppen van onvoltooide dijkvakken en de golfoploop
tegen de dijktaluds, langs tbeoretiscbe weg niet te
bescbrijven. Daarvoor waren experimenten in laboratoria
noodzakelijk. De eerste proeven zijn genomen in bet
waterloopkundig laboratorium in Karlsruhe. Vanaf 1927
zijn de proeven voortgezet in bet in dat jaar opgericbte
Waterloopkundig Laboratorium te Delft.
Naast de vele studies naar de waterstromingen en de
veranderingen daarin als gevolg van de aanleg van de
Afsiuitdijk, vormde ook bet bepalen van de capaciteit van
de uitwateringssluizen in de dijk een punt van onderzoek. Liet vermogen bing namelijk niet alleen afvan de
binnen- en buitenwaterstanden en de doorstroomopeningen, maar ook van de vorm van de vloer, de zij wanden
en de pijlers. Ook biernaar zijn uitvoerige berekeningen
uitgevoerd en laboratoriumproeven verricbt.
Tenslotte was er vanzelfsprekend bet probleem van
bet sluitgat waar de dijk uiteindelijk zou worden gesloten. Op deze problematiek wordt aan bet eind van dit
boofdstuk apart ingegaan.
Het grootste deel van de Afsiuitdijk zou in elk geval uit
zand bestaan, dat in grote boeveelbeden in de nabijbeid
werd aangetroffen. Liet kon worden gebaggerd met een
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5. De Afsiuitdijk groeit tussen de keileemdammen.

de nogal eens. Wortman besefte dat door de aanleg van de
Afsiuitdijk, de stromen door de zeegaten tussen de waddeneilanden konden veranderen en liet in een vroeg sta¬
dium peilingen verrichten. Vddr de invloed van de Zuiderzeewerken merkbaar werd, waren de zeegaten vijfmaal
gepeild en bestond er dus niet alleen een goed inzicht in de
dwarsprofielen, maar ook in de variaties die optraden.
Daardoor was bet ook mogelijk om na te gaan welke veranderingen later konden worden toegeschreven aan de
afsluiting van de Zuiderzee.
De samenstelling van de bodem van de Zuiderzee was
bekend uit een groot aantal boringen. Hiermee was al een
begin gemaakt toen in 1877 de plannen werden opgesteld

■ 6. Dwarsprofiel van de Afsiuitdijk.
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emmerbaggermolen of met een zandzuiger, om vervolgens met bakken of met onderlossers naar het dijklichaam te worden vervoerd eii ter bestemder plaatste te
worden gestort. Onderlossers zijn schepen waarvan de
bodem kan worden geopend, waardoor het zand wordt
gelost. Het dijklichaam kon dus worden opgestort tot een
niveau dat afhing van de diepgang van de onderlossers en
van de afmetingen van de kleppen. Boven dat pell werd
het zand vanuit de bakken gespoten. Zand heeft bij deze
toepassing echter twee nadelen. Allereerst is het zandlichaam doorlatend, waardoor een grondwaterstroming
kan optreden. Daarnaast was het bij de stroomsnelheden
die tijdens en na de dijkbouw konden worden verwacht
onmogclijk oni het zand onbeschermd op de plaats te
houden. Om de verciste waterdichtheid te verkrijgen
werd daarom in dijkcn een zogcnaamde klcikist of een
kleibeklcding toegepast. Om de benodigde bescherming
tegen waterstromingen en golfaanvallen te bieden werden van oudsher zinkstukken van rijshout toegepast. Er
werd van uitgegaan dat met rijshout een voldoende
beveiliging kon worden verkregen. In verband met de
kosten en de beschikbare hoeveelhcden rijshout was men
echter al een aantaljaren aan het zocken naar altcrnatieve
oplossingen.
De klci voor de afdekking van het dijklichaam kon niet
worden gezogen, maar moest worden gebaggerd. Ook de
klei kon worden gelost vanuit de onderlossers of vanuit
bakken. Men was echter bevreesd dat de gebaggerde klei
te slap zou zijn. Daarom waren droogvelden voorzien,
waar de klci een jaar in depot zou worden gezet. Bij het
eerste werk voor de Afsluitdijk, het maken van beteugelingsdammcn in de geulen van het Amsteldiep, werd
beslotcn cen proef te nemen met een kleidam. Bij de daartoe uitgevoerde boringen om winbare hoeveelheden klei
op te sporen kwam men op de oostwal van het Amsteldiep
terecht op cen plaats waar volgens de vissers ‘mirakel harde klei’ zat. Dit bleek keileem te zijn wat zeer geschikt was
voor de dijkbouw. Goede keileem kan, wanneer het in
grote brokken wordt verwerkt, stroomsnelheden tot 4
m/s doorstaan zondcr dat veel van het materiaal erodeert.
Het kan dus zeer goed worden verwerkt in dijklichamen
en worden gebruikt om sluitgaten te dichten. Op basis
van deze eigenschappen heeft keileem een hoofdrol
gespeeldbij deafsluiting van de Zuiderzee (afb. 5).'’
Voor de ondersteuning van het dijklichaam konden
kleilagen problemen opleveren in verband met zetting en
mogelijk ook afschuivingen. Zo moest het westelijk deel
van de dijk door het Amsteldiep worden aangclegd op 4
tot 15 m dikke slappe kleilagen. Omdat deze problemen
nog onvoldoende werden onderkend, heeft het heel wat
grond en geld gekost voordat een betrouwbaar dijkli¬
chaam was verkregen. Nadien zijn de dijken op een
grondverbetering aangelegd, waarvoor de slappe kleila¬
gen voor het merendeel werden weggebaggerd en het
daardoor ontstane cunct werd opgevuld met zand.
Het benodigde rijshout voor de zinkstukken, die de
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bodem mocsten beschermen tegen uitschuring, groeide
vooral in de Zuidhollandse grienden. De zinkstukken
waren rechthoekig en bestonden uit twee roosterwerken,
waartussen een of meet lagen van gespreide losse takken
werden opgesloten. De roosters werden opgebouwd uit
wiepen, dat zijn samengebonden bundcls wilgetakken.
De stortsteen, die werd gebruikt voor het bestorten
van de zinkstukken, en de zetsteen, die moest dienen om
de taluds van de dijk te beschermen tegen de golfslag,
kwam vooral uit steengroeven in de Eifel en uit de BelgischeArdennen.
Het uiteindelijke dwarsprofiel van de Afsluitdijk is in
1525 gekozen op grond van verschillende studies. Voor de
kruinhoogte werd uitgegaan van de stormvloeden die in
de periodc 1825-2526^ hadden gewoed. Als in die periode de
Zuiderzee afgesloten zou zijn geweest, zou volgens de
voorspelling bij Den Oever een hoogste peil van 3,50
m+NAP zijn opgetreden en bij de Friesc kust ongeveer 3,75
m+NAP. Het stormvloedpeil werd verhoogd met de golfoploop. Op grond van proefnemingen werd ervan uitge¬
gaan, dat een talud van 1:4 het gunstigst was. Op grond
van verschillende berckeningen kwam men tot een
kruinhoogte die, afhankelijk van de lokatie, varieerde van
d,7-7,4 m. Het profiel en de opbouw van het dijklichaam is
weergegeven in afb. 7.
De beide sluizencomplexen die in de Afsluitdijk voorkomen zijn in grote bouwputten gebouwd, die gedurende de bouwperiode werden bemalen. Na volrooiing van
de complexen zijn de bouwputten onder water gezet en
de ringdijkcn verwijderd (afb. 6].''^ Dc totale bouwduur
voor de sluizen bedroeg nicer dan vijfjaar.
Voor dc dijkbouw waren werkhavens nodig waarin
het water rustig genoeg was voor het lossen en laden van
binnenschepen en dekschuiten, alsmcde terreinen voor
het opslaan van rijshout en steen. Bij de plannen voor de
Afsluitdijk was dan ook al in een vroeg stadium dc aanleg
opgenomen van een eiland met werkhavens op het Breezand, ongeveer halverwege Wieringen en de Friese kust.
Bij de helc bouw nam het peilvlct een belangrijke
plaats in. Van hieruit moest ervoor worden gezorgd dat
de topografie van de zeebodem steeds bekend was. Dit
was een moeilijke opgave. In het verleden werden dergelijke vletten voortbewogen door rociers die een regclmatig tempo moesten onderhouden, want de plaats waar de
vlet zich bevond werd bcpaald door de riemslag. Verder
werkte men met een stclsel van door jalons uitgezette
raaien of met een sextant. Omstreeks de tijd waarin de
Zuiderzeewerken begonnen, deed de motorvlct zijn
intrede en werden de roeiers vervangen door mechanische beweegkracht.
De dijken rond het Ijsselmeer
De dijken rond de polders in het Ijsselmeer waren door het
feit dat de gctijdeinvlocd niet meet aanwezig was, aanzienlijk eenvoudiger te bouwen dan de Afsluitdijk. Ook
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Het waterbeheersingssysteem

het bcpaleii van de bcnodigdc kruinhoogte van de dijkcn
kon eenvoudiger gebcuren dan het bcpalen van de kruin¬
hoogte van de Afsluitdijk. De oude dijken langs de Zuider¬
zee hadden het geweld van de zee moeten trotseren. De
hoogte varieerde daarvoor van 4 tot ruim 6 m+NAP. Lely
kwam tot benodigde kruinhoogten van 2,5 m+NAP voor
de Wieringermeer, 2,7 m+NAP voorZuidelijk Flevoland en
3,0 m+NAP voor de Noordoostpolder en Oostelijk Flevo¬
land. Aanvankelijk zijn deze hoogten min of meer overgenomen. Tocn echter de Tweede Kamer de Zuiderzeewet
behandelde, werd de motie Bongaerts-De Muralt aangenomcn. Daarin werd gesteld dat als het ging om de veiligheid van honderdduizenden die enkcle meters onder de
zeespiegel woondeii en werkten niet mocht worden vertrouwd op de Afsluitdijk. De motie, waartegen de minister
geen bezwaar had, wenste dat ‘dijken van alle inpolderingen zoodanige afmetingen ztillen moeten verkrijgen, dat
zij in staat zullen zijn de te verwachten hoogste stormvloeden te keeren, wanneer de Afsluitdijk gedurende
geruime tijd over groote lengte eventueel is doorgebroken, of de sluizen het begeven’. Oorspronkelijk werden
hierdoor polderdijken berekend die niet veel lager waren,
dan de oorspronkelijke Zuiderzeedijken. Nadien zijn 00k
berekeningen uitgevoerd voor de situaties die zich binnen
het Ijsselmeer voor zouden kunnen doen. Dit leidde tot
kruinhoogten die min of meer overeenkwamen met de op
basis van de motie Bongaerts-De Muralt berekende kruin¬
hoogten.

Een uiterst belangrijk aspect in de nieuwe polders was
uiteraard de wijze waarop men de ontwatering regelde;
vandaar dat wij dit vrij uitvoerig zullen bespreken. Ook
hier gold weer dat men veel in de praktijk moest leren. De
Wieringermeer kreeg daarbij als oudste polder een soort
laboratoriumfunctie voor de latere polders. Van de eerder
opgedane ervaringen heeft men bij latere polders steeds
gebruikgemaakt.
Wieriitgenneer
Samen met de dijken die de polders beschermen tegen
het aangrenzende water, is het waterbeheersingssysteem
van essentieel belang om ze geschikt te maken en te houden voor de verschillende gebruiksvormen. Onderscheid
kan worden gemaakt in ontwatering van de gronden,
afwatering door do sloten, tochten en vaarten en bemaling [afb. 8).^“ Onder ontwatering wordt verstaan, de
afvoer van water uit percelen over en door de grond, en
eventueel door drains en greppels naar een stelsel van
grotere waterlopen. Het doel van ontwatering is het beheersen van de grondwaterstand. Ontwatering beheerst
hierdoor tevens de snelhcid van de afvoer van overtollig
water, en dientengevolge de benodigde afvoercapaciteit
van de sloten, de tochten, de vaarten en de gemalen. In
een polder kunnen gestuwde gebieden voorkomen of
gebieden waar onderbemaling plaatsvindt. Dit vindt in
de regel plaats indien vanwege een afwijkende maaiveldligging, bodemsamenstelling of type grondgebruik, lokaal een afwijkend peil moet worden nagestreefd. Daarnaast kunnen voor de stedelijke, of natuurgebieden

7. Bouwput voor de Stevinsluizen bij Den Oever.
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afzonderlijke waterbeheersingssystemen worden onderscheidenDe systemen hebben als primaire functies bet
bergen en afvoeren van water. Vanuit de IJsselmeerpolders wordt bet o vertollige water geloosd op bet Ijsselmeer
of her Markermeer; vervolgens wordt her via de sluizen in
de Afsluitdijk geloosd op de Waddenzee of via bet Noordzeekanaal afgevoerd naar de Noordzee.
Met name door bet pleistocene zandpakket treedt een
grondwaterstroming naar de diepere polders op die
resulteert in kwel. De kwel kan een belangrijke bijdrage
leveren aan bet totale waterbezwaar. Onderscbeid wordt
gemaakt tussen dijkkwel en diepe kwel. Onder dijkkwel
wordt verstaan de grondwaterstroming door bet dijklicbaam naar de polder. De diepe kwel kan worden veroorzaakt door water dat door de diepere ondergrond naar de
polder stroomt. Naast de bijdrage aan bet waterbezwaar
kan vooral ook bet cbloridegebalte van bet kwelwater van
belang zijn, aangezien dit veelal brak is. Een gelukkige
bijkomstigbeid bierbij is, dat de kwel zicb doorgaans
concentreert in de waterlopen. Hierdoor vormt de kwel
slecbts bij uitzondering een belasting voor de wortelzone. Wei heeft de kwel tot gevolg dat bet water in de water¬
lopen in polders veelal matig of niet gescbikt is voor
gebruik als irrigatiewater. Tevens wordt bet cbloridege¬
balte van bet boezemwater, waarop bet water uit de pol¬
ders wordt geloosd, verboogd.
Bij bet ontwerpen van bet waterbebeersingssysteem
voor de Wicringermeer speelden een aantal problemcn
een rol, waarmee nog weinig ervaring was opgedaan.
Allereerst was er de vraag boe de voormalige zeebodem
zou ontzilten, welke gewassen op deze gronden konden
worden verbouwd, welke maatregelen noodzakelijk
waren om deze gewassen te verbouwen en boe de gron¬
den onder invloed van deze maatregelen zouden rijpen.
Dan was er de vraag boe groot de kwel naar de Wieringer■ 8. Schematische weergave van het waterbeheersingssysteem van een polder.
meet

meet zou zijn. Ook ten aanzien van dit aspect was de kennis nog zeer beperkt. In deze periode vond tevens de over¬
gang plaats van stoombemaling naar diesel- of elektriscbe bemaling, en de vraag leefde welke capaciteit de
gemalen moesten krijgen in samenbang met de benodigde polderpeilen en de berging in de waterlopen.
Het onderzoek naar de ontzilting en rijping van de
gronden is, op basis van bet rapport van de Commissie
Lovink in de proefpolder Andijk verricbt. Het onderzoek
was tevens gericbt op de maatregelen die konden worden
genomen, om bet rijpingsproces te versnellen.^'
In de Wieringermeer zijn voor bet eerst aparte ontwateringsmaatregelen tijdens de ontginning genomen.
Afgezien van de vernietiging van de wilde vegetatie, was
een van de eerste en tevens voornaamste werkzaambeden, bet aanbrengen van bet ontwateringssysteem. Door
de aanvankelijk geringe doorlatendbeid van de zwaardere gronden moest de ontwatering ten dele door oppervlakteafvoer plaatsvinden. Daarom werd, de eerste jaren
na droogvallen, begreppeling toegepast, waarbij de greppels loodrecbt op de kavelsloten werden gegraven. Deze
beboefden niet diep te zijn, omdat bet regen water grotendeels zijn weg door de bovengrond naar de greppels
zocbt. Doordat de bodem vrijwel overal nagenoeg vlak is,
konden de greppels op een constante diepte van o,^o mm.v. worden gegraven. De afstand tussen de greppels
bing af van de aard van de bodem. In de Wieringermeer
werd volstaan met drie greppelafstanden: bij grofzand 30
m, bij fijne zandgronden 15 m, en bij zavel of klei 11 m.
Wanneer de gronden voldoende gerijpt waren, werden er
drains gelegd. Deze konden vaak op grotere afstand wor¬
den gelegd dan de greppels, doordat de gronden in de
begreppelingsperiode rijpten en daardoor veelal beter
doorlatend werden. De drains zijn in de IJsselmeerpolders op een zodanige diepte gelegd, dat bun uiteindelijke
ligging na inklinking ongeveer 1 m-m.v. bedraagt. Bij de
aanleg is in veel gevallen op of rond de drainbuizen een
goed doorlatend materiaal aangebracbt.
gemaal^^Oi

tocht
sloot

g.i.

d

vaart
drams
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Vooral in de aanvangsfase waren de moeilijkheden bij
de ontginning groot. Omdat de grote onontwaterde vlakten nog geen waterberging hadden, liep bet open waterpeil vaak tot aan bet maaiveld op, waatdoot de afwateting
wetd belemtnetd en scbade aan taluds kon optreden. Bij
zwate tegenval en batde wind wetden bovendien de ontgonnen gebieden doot bet vanuit de onontgonnen vlakten opwaaiende watet ovetstroomd, waatbij scbade aan
sloten, greppels en gewassen optrad. Doot de getinge betging van de grond kon de tegenval tot plasvorming leiden, en tot afsttomen van oppervlaktewater naat de gteppels, sloten en tocbten. Als gevolg daatvan trad er in bet
begin veel erosie op. Langs de sloten en tocbten lag aanvankelijk nog vaak de ontgraven grond in wallen. Acbter
deze wallen bleef bet water staan, en wanneer de wal
doorbrak, trad erosie op. Een ander probleem was de
getinge draagkracbt van de grond. De zwaardere gronden
waren in bet begin slecbt toegankelijk, zodat gewacbt
moest worden tot de grond voldoende was opgestijfd.
De onzekerbeid over de te verwacbten diepe kwel beeft
ertoe geleid, dat voorafgaand aan de droogmaking van de
Wieringermeer een uitvoerige studie is verricbt. Op grond
biervan wetd aangenomen dat de diepe kwel in totaal
ongeveer 260.000 m7dag zou bedragen. Dit leidde tot de
conclusie dat de kwel een beperkte invloed zou bebben op
de benodigde bemalingscapaciteit, maar een betekenisvolle invloed op de exploitatiekosten.“ Na de droogma¬
king is door Mazure een uitvoerige studie verricbt naat de
kwel. Hij stelde in dit verband, dat bet voorspellen van de
kwel in toekomstige polders waarscbijnlijk steeds zal
moeten blijven berusten op een vergelijking van de ontworpen polder met een bestaand prototype.^^ Op grond
van waterbalansberekeningen kon later worden bepaald,
dat de kwel in werkelijkbeid circa 40% lager uitkwam.
De structuur van bet afwateringssysteem wetd
bepaald door de verkavebng die bij de ontginning is toegepast. De sloten ontvangen bet water van de greppels of
de drains en voeren bet af naat de tocbten. In de Wierin¬
germeer en de Noordoostpolder is sprake van waterboudende sloten. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is er
sprake van droge sloten, die alleen in natte perioden
waterboudend zijn. De tocbten voeren bet water via de
vaarten naat de gemalen. De keuze van de traces van tocb¬
ten en vaarten wetd vooral bepaald door de boogteligging
van bet maaiveld en daarnaast door de plaats van de
gemalen. De plaats van de gemalen wetd mede bepaald
door de situatie buiten de polder, vooral door de mogelijkbeden van bet buitenwater om bet uitgeslagen water
te ontvangen. Hierdoor lagen de trac& in grote lijnen
vast. Het defmitieve trace wetd bepaald in samenbang
met de verkavebng. Het afwateringssysteem kan bestaan
uit een of meerdere afdelingen. In de Wieringermeer zijn
drie afdelingen ingesteld, waatbij bet de bedoeling was
om te zijner tijd een vierde afdeling in te stellen.
Reeds in bet midden van de lyde eeuw wetd bij de aanleg van polders rekening gebouden met inklinking, maar
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er was nog weinig inzicbt in bet inklinkingsproces. Ook
bij bet ontwerpen van de Wieringermeer bestond bierover nog veel onzekerbeid en daarom beeft bier elke afde¬
ling twee polderpeilen gekregen. Het voorlopig polderpeil gold voor de eerste tijd na bet droogmaken, waatbij
de inklinking nog in een beginstadium verkeerde. Het
defmitieve polderpeil zou naat scbatting 0,7 m lager liggen. In verband met de fundering op palen moesten de
gemalen zodanig worden gebouwd, dat zij ook konden
werken wanneer bet voorlopig polderpeil was vervangen
door bet defmitieve polderpeil. Het ging bierbij zowel om
de benodigde bemalingscapaciteit, als om de bgging van
de zuigkanalen, die diep genoeg moesten bggen om na de
verlaging van bet polderpeil voldoende ruimte te geven
voor bet water.
Voor de tocbten en de vaarten zijn bet verbang en bet
profiel zo gekozen, dat onder omstandigbeden die voor
bet bepalen van de afmetingen maatgevend zijn, de toelaatbare stroomsnelbeid nergens wetd overscbreden.
Ook mocbt bet water bij de maatgevende afvoer, zowel
acbter in de polder als bij bet gemaal, niet te boog komen.
Bovendien speelde bet benodigde grondverzet een
belangrijkerol.^''
Het percentage open water in een polder wordt
gevormd door de sloten, de tocbten en de vaarten. Het
bepaalt tezamen met de berging in de grond, de berging
die mogelijk is in tijden van waterbezwaar. In de oudere
polders bedroeg bet percentage open water bij windbemaling 8-10%. Voor de oudere droogmakerijen worden
waarden gevonden van 4-10%. In de Ijsselmeerpolders ligt
bet percentage aanzienlijk lager, tot circa 1% in Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland. Doordat tevens strakkere peileisen worden gebanteerd, is de mogelijkbeid tot berging in
de waterlopen geringer geworden. Het laatstgenoemde
percentage is min of meet bet minimum wat onder
Nederlandse omstandigbeden kan worden toegepast.
Verkleining is niet go€d mogelijk in verband met de
minimum profielen voor de sloten en de minimaal voor
de waterafvoer noodzakelijke profielen van tocbten en
vaarten.
In de oudere polders was bet percentage open water
bet gevolg van de afmetingen van de waterlopen. Het
belang van voldoende afmetingen in verband met de
benodigde waterberging wetd weliswaar ingezien, maar
bieraan lagen geen berekeningen ten grondslag. Bij de
Haarlemmermeer beeft bet percentage open water, zoals
eerder vermeld, tot grote problemen geleid. Vddr de
droogmaking wetd onderkend, dat door bet toepassen
van stoombemaling met een geringer percentage open
water kon worden volstaan dan bij toepassing van windmolens gebruikelijk was. In de beginfase bedroeg bet per¬
centage open water slecbts circa 3%, wat tot grote wateroverlast leidde. Het feit dat ervan was uitgegaan dat de
boeren zelf aanvullende sloten zouden graven, maar dat
dit aanvankelijk niet of onvoldoende gebeurde was bier¬
van de belangrijkste oorzaak.
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paciteit voor de Wicringermeer is uitgegaan van de normcn voor het polderpcil, en de toelaatbare peiloverschrijdingen die zijn opgcsteld door de Commissie Lovink.
Samengevat betekenden deze normen een drooglegging
van 1,40 m en onder normale omstandigheden een peilstijging van maximaal 0,20 m. Om hierbij de benodigde
bemalingscapaciteit te bepalen, heeft de Dienst der Zui¬
derzeewerken in de jaren ’20 de bemalingsresultaten van
de Haarlemmermeer en de Ijpolders bestudeerd. Op
grond hiervan werd de bemalingscapaciteit voor de IJsselmecrpolders bepaald op een neerslag van 8 mm/dag, vermcerderd met een kwel van 1-2 mm/dag, dus in totaalg-io
mm/dag. Hierop werd een toeslag toegepast in verband
met revisie en/of onderhoud van de gemalen, te laat op
gang brengen van de bemaling, op- en afwaaiing in de
vaarten en onzekerheid in de geschatte hoeveelheid neer¬
slag en kwel. Bij dc Wicringermeer en dc Noordoostpoldcr
is hiervoor 3-4 mm/dag aangchouden en bij Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland ongeveer de helft hiervan.

Vooral het advies van de Commissie Lovink uit 15124
heeft dc aanzet gegeven voor de overgaiig van cen ondiepe
bemaling met een hoog percentage open water tot een
diepe bemaling met een laag percentage open water.
Hierbij werd overigens voortgebouwd op dc praktijk die
iiiniiddels in de Haarlcmmermeer en dc IJpolders was
ontstaan, waarbij met name’s winters ecu zo laag mogelijk peil werd nagestreefd.
Zoals in het voorgaande is aangegeven, is voor het
bepalen van de afmetingen van de waterlopcn enerzijds de
gewenstc ontwatering, en anderzijds de benodigde capaciteit van de gemalen van belang. Bemaling is geen continu proces. Pas als het peil in de waterlopen tot cen bepaald
niveau is gestegen, wordt de bemaling gestart. Bij een
capaciteit die zo veel mogelijk is afgestemd op de hoeveelheid toestromend water, wordt bemalen tot een mininiuni peil. Dan stopt de bemaling tot het startniveau weer
is bereikt en wordt de cyclus herhaald. Het waterbezwaar,
zoals dit in de meeste polders optreedt, leidt ertoe dat de
gemalen gedurende 10-15% van de tijd in working zijn. De
bemalingscapaciteit werd, eventueel in samenhang met
de berging in het watcrlopenstelsel, bepaald op basis van
het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden.
Wanneer op grond hiervan eenmaal de bcnialingscapaciteit bepaald was, werden uitgaande van deze capaciteit
vervolgens de afmetingen van de waterlopcn bepaald. Uit
de berekende afvoer en de verhangen werden zodanige
afmetingen van de waterlopen bepaald, dat dc toelaatbare
stroomsnelheden niet werden overschreden. In de Wieringermeer is 0,2 m/s aangchouden en in de andere Ijsselmeerpolders 0,25 m/s. Als de tochten of dc vaarten 00k
voor scheepvaart geschikt moesten zijn, leidde dit veelal
tot ruiniere profielen en zijn de verhangen dus kleiner.
Bij de Wieringermecr, de Noordoostpoldcr en Oostelijk Flcvoland zijn vanaf het begin voor de bemaling verschillende energiebronnen toegepast in de vorm van een
combinatie van diesel en elektrische energic. Hierdoor is
een grotere bedrijfszekerheid verkregen.
Visser stelde dat drie punten van het allergrootste
belang zijn voor het bepalen van de bemalingscapaciteit
en spreekt er zijn verwondering over uit dat die punten
niet, of slechts zeer terloops, in de door hem bestudeerdc
literatuur zijn aangetroffen. Het betreft de maximaal
toelaatbare peilstijging, de waterberging en de neerslag
en speciale perioden. Op grond van de door hem uitgevoerde berekeningen kwam Visser tot een overzicht van
de benodigde bemalingscapaciteiten.^’ Hij is hiermee de
eerste geweest die een direct verband legde tussen het
percentage open water, de toelaatbare peilstijging en de
benodigde bemalingscapaciteit. Op basis van de methode
van Visser zijn door de Dienst der Zuiderzeewerken ten
behoeve van de bemaling van de Wieringermcer bereke¬
ningen uitgevoerd waarbij de relatie tussen het percenta¬
ge open water en de benodigde bemalingscapaciteit werd
gebaseerd op een toelaatbare peilstijging van 0,50 m. Bij
de uiteindclijke bepaling van de benodigde bemalingsca¬

Noordoostpoldcr
De Noordoostpoldcr (48.000 ha] was in 15142 drooggevallcn. De tijdsomstandigheden waren geheel veranderd:
nu geen economischc crisis meet, maar oorlog en Duitse
bezetting. De oorlogsjaren en 00k dc schaarste aan allerhande bouwmaterialen en machines in de eerste jaren
daarna, betekenden een aanzienlijke vertraging.
In de Noordoostpoldcr en in de Flcvopolders, waar de
drooggevallen bodem niet verzilt was, werd door uitzaaien vanuit vliegtuigcn de groei van riet bevorderd. Door de
gewasverdamping die hierdoor ontstond, droogde de bovenste bodemlaag vcrsneld uit; bovendicn werd de groei
van onkruid tegengegaan. Na begreppcling en drainage
werd het riet verbrand en ondergeplocgd. Het opnieuw
opkomende riet stierf af nadat het enige malen in de
zomer was gemaaid.
Voor de ontwatering van de Noordoostpoldcr werd
een schakering van greppelafstanden nodig geacht van 8,
10,12,15,16,18,20, 24,32 en48 m. Doordat langs de kavelsloten moest kunnen worden gereden, werden de greppcls aan het einde van een afvoerbuis voorzien.
Uit de ontginningstijd van de Noordoostpoldcr dateren 00k de eerste normen voor de ontwatering. Op grond
van de relatie tussen de hoeveelheid bodemvocht en de
grondwaterstand werd de optimale hoeveelheid bodem¬
vocht vertaald in een optimale grondwaterstand. De nor¬
men bestonden doorgaans uit een combinatie van een
grondwaterstand met een maatgevende afvoer, waarbij
van een stationaire situatie werd uitgegaan. Afhankelijk
van het grondgebruik, de bodemstructuur en de mate
van rijping van de bodem werden verschillende ontwateringsnormen aangchouden.
Bij de Noordoostpoldcr is in navolging van de Wieringermeer 00k gewerkt met een voorlopig en een defmitief
poldcrpeil. Het defmitieve peil ligt in de hoge afdeling 0,5
m onder het voorlopig peil; in de lage afdeling is het ver-
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schil 0,8 m. De berekening van de inklinking gebeurde
hier met vccl bctere gegevens dan in de Wieringermeer.
Voor de Noordoostpolder is in de periode
bepaald wat de frequentieverdeling van bet netto-waterbezwaar is geweest. Onder netto-waterbezwaar wordt
verstaan her waterbezwaar, dat uitsluitcnd wordt veroorzaakt door het neerslagoverschot. Hierbij bleek, dat in de
Noordoostpolder het netto-watcrbezwaat bijna 75% van
de tijd kleiner is dan 1 mm/dag en circa 512% van de tijd
kleiner dan 3 mm/dag. Het grootste waterbezwaar
bedroeg 28 mm/dag. Ook is nagegaan welke peiloverschrijdingen voorkwamen [afb. 5>).“ Ook is voor dezelfde
periode nagegaan wat de frequentieverdeling van de
dagelijks uitgeslagen hoeveelheiden water is geweest
(afb. 10).^“ Hierbij bleek dat de dagelijks uitgeslagen hoeveelheden water slechts in 10% van de gevallen groter dan
3 mm/dagzijn geweest.
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■ 9. Frequentieverdeling van de waargenomen waterstanden in
de Noordoostpolder in de periode 1959-1979.
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10. Frequentieverdeling van de dagelijks uitgeslagen hoe-

veelheid water van de Noordoostpolder in de periode 1948-1979.
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Fievopolders
In de IJsselmeerpolders zijn bij de inrichting van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland direct na de ontginning
meerdere bestemmingen tot ontwikkeling gebracht
(tabel 1).
Bij de studies voorafgaand aan dc droogmaking van
Oostelijk Flevoland is uitvoerig aandacht besteed aan de
diepe kwel. Dit niet zozeer vanwege de invloed op het
waterbeheersingssysteem van de droogmakerij, maar
meet vanwege de mogelijke daling van het grondwater in
de aangrenzende gebieden. Dergelijke studies zijn eveneens verricht om de invloed van de bouw van Almere na te
gaan. Deze hebben ertoe geleid, dat voor de stadsgrachten
in Almere-Haven in Zuidelijk Flevoland gekozen is voor
een slecht doorlatende bodem (afb. 11).® Het beperken
van de kwel werd hier noodzakelijk geacht, omdat enerzijds als gevolg van de kwel de stijghoogte van het diepe
grondwater in het gebied zoti dalen, en anderzijds er
gevaar bestond voor grondwaterstanddalingen in het
Gooi. Door de eerstgenoemde daling zott, naast de zetting
ten gevolge van het gewicht van het opgespoten zand, een
extra zetting ontstaan, waardoor extra kosten zouden
moeten worden gemaakt voor herstraten en herstel van
kapottc leidingen.
In Oostelijk Flevoland werden de grcppelafstanden
gekozen op vcelvouden van 4 m, omdat dit voor de landbouw het makkelijkst was. Alleen ttissen 8 en 12 m werd
ook nog een greppelafstand van 10 m toegepast. De meeste lichte zavelgronden hadden een greppelafstand van 8
ni. In de zware zavel bedroegen de afstanden veelal 10 of
12 m en in de klei 12 of i5 m. In Zuidelijk Flevoland zijn de
eerste grcppels uit kostenoverwegingen op rtiime afstand
gegraven. Nadien zijn tussengreppels gegraven, en wanneer de rijping voldoende ver was gevorderd, zijn de greppels vervangen door drains (afb. 12].^“
Geleidelijk werd onderkend dat vooral de grondwaterstand, alsmcde de fluctuaties daariii bepalend zijn voor
de groei van gewassen. Een goede beheersing van de
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Bestemming WierinNoord- Oostelijk Zuidelijk
germeer oostpolder Flevoland Flevoland

87

87

75

50

Wonen

1

1

8

i8

Bos en
natuur

3

5

11

25

Wegen en
waterlopen

9

Landbouw

■ Tabel 1. De IJsselmeerpolders. Verdeling van de grond naar
bestemnning in procenten van de oppervlakte

0,8 m-m.v. voor grasland. Vooral in de Noordoostpolder
en Oostelijk Flevoland zijn verschillende drainafstanden
toegepast, uiteenlopend van 6-^6 m. In Zuidelijk Flevo¬
land is overwegend een drainafstand van 48 m toegepast.
Bij het ontwerp van Zuidelijk Flevoland is ervan uitgegaan, dat tochten die een enigszins betekenende waterhoeveelbeid (groter dan ongeveer 200 1/s] moeten afvoeren, waterhoudend moeten zijn. In Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland zijn de tochten gestandaardiseerd. Een mini¬
mum profiel heeft daar een natte doorsnede van 6 m^ en
een maximale afvoercapaciteit van 1.500 1/s. Een nat profiel van 7 m^ kan 1.7501/s afvoeren en door een profiel van
8m^gaat2.oool/s.
Bij de aanleg van Oostelijk Flevoland was al zoveel
bekend over het proces van inklinking, dat een betrouwbare voorspelling over de grootte en de snelheid kon wor-
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11. Doorsnede van de grachten in Almere-Haven.

grondwaterstand is dus van belang, vooral bij geringe
ontwateringsdiepten. Het waterbeheersingssysteem in
een polder dient een optimale grondwaterstand te
bewerkstelligen. Bij een hogere dan deze optimale waterstand is de luchthuishouding in de grond ontoereikend,
en kan onvoldoende beworteling plaatshebben. Bij een te
lage grondwaterstand kunnen de wortels onvoldoende
gebruik maken van het bodemvocht, en dit zal leiden tot
een vermindering van de opbrengst van het gewas door
verdroging. De optimale grondwaterstand kan gedurende het jaar verschillen.
De diepteligging van het ontwateringssysteem wordt
naast ontwateringsnormen bepaald door het slootpeil,
het bodemprofiel en de kwel. De diepte van het ontwate¬
ringssysteem bepaalt tegelijkertijd ook de mogelijkheden
voor berging van water in de grond. De berging in de
grond kan in polders, in vergelijking met de berging in de
waterlopen, een belangrijke rol spelen. Bij de toepassing
van drainage leiden de normen in de praktijk tot draindiepten van 0,90-1,10 m. Voor Zuidelijk Flevoland is uitgegaan van een gewenste diepte van de drainreeksen
midden op de kavel, 30 jaar na droogvallen. Deze bedroeg
1,0 m-m.v. voor fruitteelt, 0,9 m-m.v. voor akkerbouw en

opgebrachte klei

opgebracht zand

den gemaakt. Op grond daarvan is direct uitgegaan van
de bodemligging na inklinking. Daarmee verdween het
begrip voorlopig polderpeil.
Voor de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Ooste¬
lijk en Zuidelijk Flevoland - die waterhuishoudkundig
een eenheid vormen - is bekend met welke frequenties
bepaalde peiloverschrijdingen zijn opgetreden. Hieruit
kan worden afgeleid, dat de Wieringermeer nagenoeg
geen peiloverschrijdingen van enige betekenis kent. In de
Noordoostpolder en in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
treden deze wel op, maar op een zodanige wijze dat zij
geen enkel probleem vormen voor de landbouw. Daarbij
doet zich in deze polders de situatie voor, dat zodra het
open water hoven het niveau van de rijpingsdiepte komt,
de grondberging een belangrijke rol gaat spelen en hoge¬
re peiloverschrijdingen zeeronwaarschijnlijkzijn.
Het direct tot stand brengen van meerdere bestemmingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland leidde ook tot
de ontwikkeling van hierop afgestemde waterbeheersingsmaatregelen en -systemen. Zo werden voor de stedelijke gebieden systemen ontwikkeld, die bestonden uit
drainage, riolering, stadsgrachten en/ofwaterpartijen en
stuwen en/ofbemaling. Voor de riolering is in Lelystad en
Almere het gescheiden stelsel toegepast. Hierbij wordt
het huishoudelijk afvalwater door een buizenstelsel afge-
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voerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Het overtollige neerslagwater wordt door een ander stelsel afgevoerd
naar het open water.
De stedelijke gebieden zijn doorgaans opgespoten met
zand. De neerslag kan hier vallen op het verharde oppervlak, op het onvetharde oppervlak of op het open water.
Het neerslag-afvoerproces vertoont belangrijke verschillen ten opzichte van dat in het landbouwgebied. Deze
verschillen wotden vootal veroorzaakt door de verharde
oppervlakken waar de neerslag niet of slechts ten dele in
de bodem kan wegzakken. Wei treden op het vethatde
oppervlak een aantal verliezen op. De overtollige neerslag
zal via het riool tot afvoer komen. De neerslag op het
onverharde oppervlak wordt voor een deel opgevangen
door de beplanting of verdwijnt door evapotranspiratie.
Het resterende deel voegt zich bij het bodemvocht. Het
overtollige grondwater wordt voornamelijk via drainage
en/of door infiltratie in de riolering afgevoerd. In de riolering is slechts een beperkte bergingscapaciteit aanwezig.
Hevige neerslag wordt dus, slechts beperkt door de

1 jaar

A

JZ

afvoercapaciteit van het rioolstelsel, vrijwel onmiddellijk
geloosd op stadsgrachten of direct op de watetlopen in
het landbouwgebied.
De stadsgrachten hebben twee waterhuishoudkundige functies. Enerzijds dienen zij voot een voldoende
drooglegging van het stedelijke gebied, anderzijds om het
overtollige neerslagwater tijdelijk te bergen en af te voeren naar de afvoerstuwen ofgemalen. Van de neerslag zijn
in verband hiermee twee aspecten van belang. Allereerst is
de hoeveelheid neerslag en de verdeling ervan over het jaar
van belang, omdat hieruit kan worden afgeleid hoeveel
water jaarlijks uit het stedelijke gebied wordt afgevoerd,
en bovendien de verblijftijd van het water in de grachten
kan worden bepaald. Dit laatste kan vooral van belang zijn
in verband met de kwaliteit van het grachtwater. Voor het
vaststellen van de benodigde afmetingen van de stads¬
grachten is de neerslagintensiteit van belang. Maatgeven■

12. Verschillende ontwateringsstadia tijdens de ontginning

van Zuidelijk Flevoland.
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de omstandigheden voor hct open water in stedelijke
gebieden ontstaan door buicn met een duur van enkclc
uren tot een dag. Watcrhuislioudkundige eisen die ten
aanzien van bet open water in stedelijke gebieden gesteld
kunnen worden, betreffen eisen ten aanzien van het peil
en de peiloverschrijdingen, de oppervlakte en de ligging
van het open water, de stroomsnelheden en de afvoer van
het water naar het omringende landbouwgebied. Daarnaast is het uit waterkwaliteitsoverwegingen van bclang,
dat het grachtwater van tijd tot tijd wordt ververst. Hct
peil van het open water wordt door een aantal factoren
bepaald. Indien uitsluitend op of boven het maaivcld
wordt gebouwd, en aan de afvoer vanuit het stedelijke
gebied geen beperkingen worden opgelegd, dan is een peil
van 1,20-1,30 m-m.v. in de regel voldoende. In Lelystad en
Almere zijn bepaalde verkeersaders verdiept aangelegd.
Om deze voldoende te ontwateren, is voor een dieper
grachtpeil gekozen. De waterhuishoudkundig minimaal
noodzakelijke oppervlakte aan open water in stedelijke
gebieden wordt hoofdzakelijk bepaald door het type rioleringssysteem, de wijze van lozen en eventuele beperkin¬
gen aan de lozing vanuit het stedelijke gebied.
De wijze van lozen van het grachtwater was van
invloed op de benodigde oppervlakte aan open water in de
stedelijke gebieden. In de regel vindt lozing op het water
in het landbouwgebied plaats over een of meerdere stuwen, of via een of meerdere gemalen. Om de volgende
redenen genoot aansluiting via een stuw ofgemaal in de
regel voorkeur boven een open verbinding:
- de peilfluctuaties die in de waterlopen in het land¬
bouwgebied voorkomen zijn in vele gevallen te groot
voor de stedelijke gebieden. Dit vooral in verband met
de extra kosten die voor de aanleg en het onderhoud
van beschoeiingen moesten worden gemaakt;
- vanuit het landbouwgebied konden beperkingen wor¬
den opgelegd aan de maximale afvoer per tijdseenheid
uit het stedelijke gebied;
- de kwaliteit van hct water in de stadsgrachten kan
beter zijn dan de kwaliteit van het water in het land¬
bouwgebied.

de inrichting bewust natuurgebieden ontwikkeld. Het
bekendste voorbeeld hiervan vormen de Oostvaardersplassen in Zuidelijk Flevoland, dat in totaal zo’n 6.000 ha
beslaat. De natuurgebieden worden in het algemeen
gckenmerkt door hun natte karakter. Dit betekent dat
het peil binnen deze gebieden rclatief hoog ligt ten
opzichte van het omringende water. Binnen de gebieden
valt veelal een combinatie van open waterlopen en waterpartijen, of natte en drassige gebieden te onderscheiden.
Het percentage open water is rclatiefgroot. Als gevolg van
de veelal stringente eisen die met betrekking tot het verloop van het waterpeil gedurende het jaar worden
gesteld, is in droge perioden watcraanvoer in de regel
noodzakelijk.
Ijsselmeer
Aan het Ijsselmeer werden reeds in een vroeg stadium
belangrijke functies toegedachr. De grootste wijzigingen
ten opzichte van de oorspronkehjkc situatie waren de verandering van zout in zoet water en de beeindiging van de
getijdebeweging door een min of meet constant peil.
Vooral door het beschikbaar komen van een zoetwaterreservoir ontstonden grote mogelijkheden voor de drinkwatervoorziening en de zoctwatervoorziening voor met
name Noord-Holland en Friesland. Van oudsher had de
Zuiderzee een belangrijke rol in de opvang van water, dat
vanuit de IJssel of vanuit de omringende gebieden werd
aangevoerd. Deze rol moest door het Ijsselmeer worden
overgenomen. De bestaande functic voor de visserij kon
echter niet worden gehandhaafd.
In verband met de opvang en tijdelijke berging van
water en de watervoorziening van de omliggende gebie¬
den in de zomer speelde het vaststcllcn van de grootte van
het meet een belangrijke rol. Het oppervlak van de oorspronkelijke Zuiderzee bedroeg 370.000 ha. Zoals reeds
eerder vermeld, toonde Lely aan dat een grootte van
120.000 ha in de toekomst voldoende zou zijn. Deze uiteindelijke grootte is geleidclijk tot stand gekomen, door
de opeenvolgende inpoldcringen werd het wateroppervlak steeds kleiner. Na de sluiting van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is de grootte van 120.000 ha min of
meet bereikt.
Van het begin af aan stond het vast, dat het Ijsselmeer
zoet water zou leveren voor een groot gebied rondom het
meet en voor de IJsselmeerpoldcrs. In zijn vierde Technische Nota wijdde Lely een uitvocrige studie aan de hoeveelheid zoet water die beschikbaar zou komen, alsmede
aan het benodigde meerpeil om dit water zonder bemaling te brengen waar het nodig zou zijn.“ Lely ging er
hierbij vanuit, dat het water inderdaad zoet zou worden.
Ditzelfde deed de Staatscommissie 1892-1894. Deze
besteedde echter wel uitvoerig aandacht aan het tempo
waarin de verzoeting tot stand zou komen.''’ De commissie berekende dat het op zijn hoogst twee jaar zou duren
voordat het chloridegehalte in het Ijsselmeer tot 600 mg/1

In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn op grote schaal
bossen aangelegd. Bossen resulteren in een grotere interceptie van neerslagwatcr en verdamping dan in landbouwgebieden het geval is. Bovendien komen in de bos¬
sen, vooral in de zomer, diepere grondwaterstanden voor.
Door deze aspecten zijn zowel de jaarlijkse afvoer, als de
piekafvoeren geringer dan in de landbouwgebieden. De
bossen vereisten derhalve geringe aanpassingen in het
waterbeheersingssysteem. Wei is gebleken, dat bij bossen
het toepassen van drainage, in verband met wortelingroei, redelijkerwijs niet mogelijk is. Derhalve vindt de
ontwatering van bossen overwegend plaats door middcl
van open waterlopen. Afhankelijk van de bodemsamenstelling is de afstand tussen de waterlopen bepaald.
Tenslotte zijn in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bij
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gedaald zou zijn. Dit werd tocn uitermate laag genocmd.
Door potproevcn met tomaten in de jaren ’30 ontstond
echter her inzicht, dat voor de groei van gcwassen het
chloridegehalte eigenlijk niet hoger mocht zijn dan 300
mg/1. Dit gehalte was zo’n vijfjaar na het sluiten van de
Afsluitdijk bereikt. Tegenwoordig wordt voor het Ijssel¬
meer een chloridegehalte nagcstreefd van niet hoger dan
200 mg/1. In de praktijk is dit moeilijk te realiseren,
omdat het chloridegehalte in het Ijsselmeer sterk aflrankelijk is van het chloridegehalte in het Rijnwater. Het
gemiddelde chloridegehalte in de Rijn is geleidelijk
gestegen van circa 50 mg/1 kort na het sluiten van de
Afsluitdijk tot circa 170 mg/1 aan het begin van de jaren
’90. Daarnaast wordt het Ijsselmeer belast met brak uitslagwater uit dc IJsselmeerpolders.
De laatste dccennia hebben zich door de afvoer van de
IJssel en lozingen van afvalwater een aantal problemen
met de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied voorgedaan. In warme perioden kan bloei van blauwalgen optreden en met name in het Ketelmeer voor de monding van
de IJssel is de bodem verontreinigd. Naar deze nieuwe
problemen en hun mogelijke oplossingen ervan zijn de
laatste jaren uitvoerige studies verricht.
Oni de verschillendc belangen zoveel mogelijk te dienen, wordt voor het Ijsselmeer’s zomcrs een peil van 0,20
m-NAP gehandhaafd en’s winters een peil van 0,40 mNAP. Het winterpeil van 0,40 m-NAP kwam al voor in
Lely’s eerste Technische Nota van i8S6.^^ Bij de oorspronkelijke Zuiderzee lagen in de tweede helft van de igde
eeuw de laagwaterstanden op 0,20 tot 0,30 m-NAP. Het
‘vaste’ peil van 0,40 m-NAP betekende derhalve een verbetering voor de wijze van afwatering. Een lager peil was
niet goed mogelijk, omdat dit zou moeten leiden tot zeer
grote spuisluizen in de Afsluitdijk of zelfs tot de noodzaak van bemaling. In natte perioden moet 00k in de huidige situatie worden geaccepteerd dat het peil gedurende
een zekere periode met enkele decimeters kan worden
overschreden. Het zomerpeil van 0,20 m-NAP is hoog
genoeg om het inlaten van water door de sluizen rond het
meet mogelijk te maken (alb. 13].^* Anderzijds is het ook
weer niet zo hoog, dat er wateroverlast in dc laaggelegen
gebieden langs het Ijsselmeer ontstaat.
Naast de waterhtiishoudkundige functies kreeg het
meet geleidelijk aan ook een aantal andere functies. De
rol voor de beroepsvaart bestond van het begin af aan,
maar daar is inmiddels ook de zeer belangrijke functie
voor de recreatievaart bijgekomen. Ook wordt het water
in het meet gebruikt voor koclwater. Tevens speelt het
meet een belangrijke rol voor de natuur, met name voor
watervogels.
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Ontginning en bewoning van de IJsselmeerpolders
Ontwikkeling van kavels, bedrijfsgrootte en de uitgifte
Het priniaire doel van de landaanwinning was het scheppen van een agrarisch gebied, dat de landbouwproduktie
in Nederland in omvang zou doen toenemen. Men wilde
het gebied zo inrichten, dat de landbouw op zo modern
mogelijke leest geschoeid zou zijn. Er dienden dezelfde
gewassen te worden verbouwd als in de qua bodem en klimaat vcrgelijkbare kustgebieden van het land: aardappelen, SLiikerbieten, granen, peulvruchten en vlas. Er zou
grasland komen waarop melkvee gehouden kon worden.
Ook de tuinbouw zou er een kans krijgen. De producenten moesten boeren zijn, die het land van de overheid
pachten en die zelfstandige bedrijven zouden hebben van
een omvang, die op hot oude land het beste leek te voldoen en waarop een goede mogelijkheid tot verdere
mechanisatie bestond. Er werd gedacht aan 40-60 ha voor
akkerbouw en 20-40 ha voor weidebedrijven. Op bedrij¬
ven van het voorgestelde type was naast de boer en zijn
gezin plaats voor enkele arbeiders.
In grote lijnen is in de Wicringermeer dat plan gerealiseerd, zij het dat door de economische depressie de over¬
heid minder kon investeren dan aanvankelijk was
gepland. Een besparing op de bouwkosten van boerderijen per hectare werd verkregen door dc bedrijven groter te
maken, 80 tot 100 ha. Men meende dat die dan later wel
weer in kleinere eenheden gesplitst zouden kunnen wor¬
den. Anderzijds speelden sociale overwegingen een steeds
grotere rol. Vanuit agrarische hoek werd aangedrongen
om ook kleine bedrijven te stichten om zo vakbekwame
boeren die over weinig kapitaal beschikten in staat te stellen een bedrijf te beginnen. Daaroni zijn tevens enkele
bedrijven van 10 ha gcsticht. De uitersten kwamen dus
vrij ver uit elkaar te liggen. Hierin kwam later wel enige
verandering, maar desondanks bleef ze kenmerkend voor
het uitgiftebeleid in de IJsselmeerpolders.
Door de bijzondere omstandigheden vond er iets revolutionairs plaats. De grond was eigendom van de Staat en
de kosten van de verwerving van die grond kwamen ten
laste van de Staat. Om zeker te zijn dat die gronden goed
gebruikt zouden worden, wilde de Staat controle blijven
uitoefenen. Daarom werd bcsloten de gronden uit te
geven in pacht (12 jaar] en dus niet te verkopen. De over¬
heid beperkte zich niet tot het aanleggen van sloten en
kanalcn voor de ontwatering en de ontsluitingswegen,
maar nam ook de landbouwkundige exploitatie voor de
eerste vier jaren in eigen hand. Er ontstond een groot tijdelijk staatsontginnings- en landbouwbedrijf, dat zich
van polder tot polder zou verplaatsen en dat gemiddeld
zo’n 20.000 ha zou beslaan. De als verpachter optredende
overheid kreeg op deze wijze ook een instrument in handen om een vestigingsbeleid te gaan voeren. Uit een veelheid van gegadigden voor een bedrijf konden de besten
geselecteerd worden. Ook al waren dc pachters, na een-
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■ 13. Gemiddelde jaarlijkse watertoevoer naar en waterafvoer
vanuit het Ijsselmeer.

maal gevestigd te zijn, volkomen vrij om hun bedrijf te
voeren zeals zij dat wensten, tech kon dit selectiebeleid
bijdragen tot de ontwikkeling van een modetn geavanceetd agtatisch gebied.
Het ptobleem van schaalvergtoting deed zich bij de
ontwikkeling van de Nootdoostpolder ook voot op het
bedtijfseconotnische vlak. Uit econotnische ovetwegingen werkten er stetke krachten die de bedrijfseenheden
wilden vergtoten: meet machines, minder mensen. Uit

sociale overwegingen wilde men de schaalvergtoting
beperkt houden. Er was veel vraag naar boerenbedrijven
en hoe kleiner men de hedrij ven maakte, hoe meet gezinnen men een zelfstandig bestaan zou kunnen geven. Dit
leidde tot een compromis waarbij de grootste bedrijven
48 ha werden, de kleinste 12, en het gemiddelde 24. Ondanks deze al spoedig waargenomen knelpunten werd
deze tweede polder evenals de Wieringermeer een succesvol project. De agrarische produktie behoort tot de hoogste van de wereld en er ontstond een leefgemeenschap
met een grote vitaliteit.
De selectie van de pachters bleek tevens een instru-
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boerderijen hggen. Een kavel en een landbouwbedrijf
vallen vaak niet samen. Een bedrijf kan kleiner zijn dan
een kavel, maar 00k meer dan een kavel omvatten. Op een
kavel kunnen verschillende gewassen worden verbouwd.
De delen waarop dit plaatsvindt, worden percelen genoemd. De indeling in kavels heeft grote invloed op de
andere elementen van de polder [afb. 14). De lengte en
breed te van een kavel werden vroeger waarschijnlijk
gekozen op basis van ervaringen in bestaande polders.
Later werden de breedte, ofeventuele aanpassingen daarin, in hoofdzaak bepaald door de ontwatering. Voor het
eerst voor Oostelijk Flevoland zijn de kavelafmetingen
vastgesteld op economische gronden. De kavellengte
werd in verband met de kosten van de wegen en de waterlopen bij voorkeur zo groot mogelijk gekozen. Bij een te
grote kavellengte gingen echter landbouwkundige bezwaren optreden. De boer had dan naar verhouding te
veel tijdverlies en te hoge transportkosten op zijn eigen
land. De meest afgelegen delen van de kavel liepen daardoor gevaar niet meer voldoende aandacht te krijgen.
Bovendien kon het land in natte perioden worden stukgereden. Als uiterste kavellengte is in Zuidelijk Flevoland
1.800 m toegepast.
Naast het bepalen van de kavelafmetingen vormde
00k de omvang en de lokatie van de dorpen een belangrijk
aspect in de planning van de polders. Spontane ontwikke¬
ling van nederzettingen op kruispunten van wegen wilde
men vermijden. In de Wieringermeer zouden op drie
plaatsen dorpen worden gebouwd. De dorpen dienden
goede verzorgingseentra te zijn, met winkels, scholen,

ment te zijn om de polders re gebruiken als middel om
agrarische problemen elders op te lessen. Door voorrang
te geven aan sollicitanten uit gebieden waar bet aantal
boeren moest verminderen - door herverkavelingen, door
stadsuitbreiding of industrievestiging - kon verlies van
agrarisch land gecompenseerd worden. Geleidelijk deed
daarmee een nieuwe doelstelling haar intrede. N let alleen
landaanwinning om de agrarische produktie te vergroten, maar vooral landaanwinning om indirect ruimte te
scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in een dichtbevolkt en verstedelijkt en geindustrialiseerd land.
In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog en ving de ontginning aan. Nog steeds was de primaire doelstelling de
ontwikkeling van nieuw agrarisch gebied. Niet alleen om
de produktie te verhogen, maar steeds meet om nieuwe
gronden te verkrijgen als compensatie voor bet toenemende verlies aan agrarische grond elders in bet land, dat
door stedelijke en industriele behoeften steeds grotere
vormen aannam. De mechanisatie in de landbouw zette
zich krachtig voort. Wat vroeger gezien werd als een groot
bedrijf, door bet aantal mensen dat er werk vond onder
leiding van een boer, werd nu klein: een eenmansbedrijf,
waar niet eens voldoende arbeid was voor een vader en
een zoon samen, maar in kapitaalsinvestering gezien wel
groot. Op allerlei manieren werd gezocht naar oplossingen voor dit probleem; met name door samenwerking
tussen bedrijven en door uitbesteden van machinewerk
aan gespecialiseerde bedrijven. De spanning tussen bet
sociale doel - werk geven aan mensen - en bet economische - een hoog rendement halen - werd steeds groter.
Het compromis werd gevonden in een van jaar tot jaar
stijgende gemiddelde grootte van de uit te geven bedrij¬
ven. Uiteindelijk bereikte Oostelijk Flevoland een gemid¬
delde bcdrijfsgrootte van 40 ha, met minima van 18 ha en
maxima van 95 ha.
Ofschoon 00k deze aanpassing opnieuw leidde tot een
agrarisch-economisch succes, had de ontwikkeling wel
het neveneffect dat de bevolkingsdichtheid daalde. Het
draagvlak voor de voorzieningen werd geringer, en als
gevolg daarvan werd het streven van de stichting van
leefbare dorpen die op niet al te grote afstand van elkaar
lagen, steeds moeilijker te realiseren.

■ 14. Voorbeeld van een verkaveling.

Vetkavelingsplannen en bevolkingskernen
De inrichting van de Wieringermeer en de Noordoostpolder was gebaseerd op landbouwkundiggrondgebruik. Bij
de inrichting van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is vanaf het begin tokening gehouden met de te ontwikkelen
steden, bedrijfsterreinen, recreatie en natuurgebieden.
De kavel kan worden beschouwd als de elementaire
bouwsteen van een polder. In de regel is een kavel een
rechthoekig stuk land, aan de lange zijdcn begrensd door
een sloot. Aan de ene korte zijde is de kavel doorgaans
begrensd door een tocht, waarop de kavclslotcn uitmonden en aan de andere korte zijde door een weg, waaraan de
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kerken en woningen voor de mensen die in dc landbouw
in loondienst werkten cn het personeel da: in de dienstensecto: een bezigheid had.
Het plan voor de Noordoostpolder was veel minder
experimented van karakter dan dat voor de Wieringermeer. De technische, waterhuishoudkundige en bodemkundige problemen had men goeddeels ondcr de knie,
zodat men nu meet aandacht kon besteden aan het
nederzettingspatroon en het patroon van wegen en
waterlopen. Er kwam uiteindelijk een hierarchisch
patroon tot stand met een regionaal centrum in het mid¬
den en een krans van tien dorpen daaromheen. In het
licht van de toen gddende bevolkingsprognose, die stelde
dat er ongeveer i inwoner per ha zou zijn, werd aan het
regionale centrum een aantal van ro.ooo toegcdacht. De
andere dorpen zouden i.ooo tot 2.000 inwonets in de kem
ktijgen en elk nog eens 2.000-3.000 in het omiiggende verzorgingsgebied. Bij dit patroon zou bijna netgens de
afstand van de periferie van een dorpsgebied tot de kern
meer dan 5 km zijn. In een van oudsher dichtbcvolkt land
als Nederland was nanielijk een grotere afstand een ernstige handicap voor het gemeenschapslevcn zoals men
dat gewend was.
Spoedig bleek dat zo'n opzet te statisch was cn te weinig rekening hicld met een aantal ingrijpendc veranderingen die zich bij een groeiende welvaatt gingcn manifesteren. In de ecrste plaats vond er een zodanigc daling
van de arbeidsbezetting op de landbouwbedrijvcn plaats,
dat de bevolkingsprognose drastisch herzicn mocst worden: geen 50.000 maar ten hoogste 30.000 inwoncrs zolang
de landbouw de cnige sector zou blijven. Dc dorpen zou¬
den daardoor de gewenste inwonertallen niet halen. In de
tweede plaats stecg het behoeftenpeil van de agrarische
bevolking, zowel materieel als immaterieel. Het aanbod
van goederen en diensten dat de kleine dotpen konden
bieden, voldeed niet; het was te weinig gespecialiscerd en
te weinig gevaricetd. De leefbaarheid van de dorpen werd
daardoor een probleem. In de derde plaats vond ecu zodanige particuliere motoriscring plaats, dat de 5 km-notm,
die gebaseetd was op verplaatsing per fiets, volkomen in
de lucht kwam te hangen. Per bromfiets en later vooral
per auto kon men zich gemakkelijk richten op het tegionale centrum, hetgeen weer een uitholling van de functie
van het dorp betekende.
Het SLicces van het streekeentrum Emmcloord in de
Noordoostpolder leidde er toe dat 00k in Oostelijk Flevoland een dergelijk streekeentrum kwam; dit werd Dronten. Door de toegenomen mobiliteit van de plattelandsbevolking verminderde echter de gevoeligheid voor
afstand, waatdoor het stichten van dorpen in de laagste
trap van de hierarchic van functies steeds riskanter wetd.
Een aanvankelijk gemaakt plan van tien dorpen wetd
tetuggebracht tot een plan met viet dotpen; tijdens de
aanleg van de poldct kwam het slechts tot dc botiw van
twee van die vier.
In de periodc dat Zuidclijk Flevoland tot ontwikkeling
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werd gebracht, deden zich twee nieuwe ontwikkelingen
voot die voor de inrichting van het gebied grote gevolgen
hadden. Allcreerst was er de sterk toegenomen recreatie,
die de landschapsbouw een grote imptils gaf Ten tweede
was er dc toegenomen vetstedelij king, Icidcnd tot de New
Towns-gcdachte. Reeds voor de Wieringermeer was in de
jaren ’20 een landschapsplan ontworpen, dat veel meer
beoogde dan alleen maar het scheppen van een rationed
agrarisch produktiegebied. Ook de Noordoostpolder kende een landschapsplan. Het primaat van de agrarische
produktie blccf echter zo sterk, dat bossen slechts geplant
werden in gebieden die voor landbouw onbruikbaar
wareii. De nieuwe landschappen - grootschalig verkaveld, met jong en weinig gedifferenticerd groen, voornamelijk in vlak land - leken weinig aantrekkingskracht te
hebben. In het eind van de jaren ’50 en versneld in de
jaren ’60 begonnen de inzichten geleidelijk te veranderen.
In de jaren ’60 ging men inzien dat aan de kostenzijde van
de snelle welvaartsgroei een verlies van onvervangbare en
onherstelbare natuurwaarden stond, dat dc leefbaarheid
van het land grote schade zou kunnen toebrengen. Alhoewel het onmogelijk is om dit verlies in geld uit de drukken cn aldus tegenover economische winst te stellen,
bleek het groeiende besef hierover al voldoende om een
beleidswijziging in de landinrichting te bcwerkstelligen.
In een IJssclniecrpolder kon dit bcicid snel doorwerken,
omdat planning, ontwikkeling en bchccr in handen van
een organisatic waren. Naast een doorgaande rationalisatie in de landbouw werd in toenemende mate aandacht
geschonken aan het landschapsplan, waarbij veel meer op
ecologische basis werd gewerkt. Het leidde tot een grotere
differentiatic. De oppervlakte bos nam toe en op enkele
plaatsen werden vogelreservaten aangclcgd.
De toegenomen belangstelling voor natuur en landschap kan niet geheel los gezien worden van de explosieve
groei in de opcnluchtrecreatie. Het verblijf in tenten,
caravans en zomerhuisjes nam massale vormen aan. Een
stormachtige groei deed zich ook voor in de watersport;
het aantal zeilboten en motorjachten nam in korte tijd
aanzienlijk toe. Na een periode van ‘wildgroci’ begon
men te beseffen dat de opcnluchtrecreatie niet slechts een
randverschijnsel betrof, maar gezien mocst worden als
een wezenlijke functie van een getirbanisccrde samenleving, dat in het proces van ruimtelijke ordening gei'ntegreerd moest worden. Weldra manifestcerden zich tekorten aan ruimte en accommodatie voor de recreatie en
opnieuw bleek, door de eerdergenoemdc flexibiliteit van
het Zuidcrzccproject, de mogelijkheid aanwezig om in
Flevoland nieuwe functies in de planncn op te nemen.
De beide oudere polders werden tegen het oude land
aangelegd. Daar is echter het nadeel aan verbonden dat de
bemaling van de polder het waterpeil tot beneden dat van
de vroegcrc zeebodem brengt waardoor een dusdanig
niveauverschil met het waterpeil in het aangrenzende
oude gebied wordt veroorzaakt, dat er grondwaterstromingen naar de polder toe ontstaan. Dit leidde in de

DE ZUIDERZEEWERKEN EN DE DELTAWERKEN

hogere gcbieden tot droogteschade. Een middel om die
verlaging van de grondwaterstand tegen te gaan, is het
handhaven van een strook water tussen de oude kust en
de nieuwe polder, die zo als een buffer fungcert. Zo is Oostelijk Flevoland door een zogenaamd randnieer van het
oude land gescheidcn. Dit randmeer, aanvankelijk een
noodzakclijk kwaad, bleek echter een grotc recreatieve
potentic te bezittcn, Terstond werd dan ook een aanvang
gemaakt met de inrichting voor recreatief gebruik. Aan
de buitcnzijde van de dijk werden kunstmatige stranden
aangelegd, er werden enkele eilandjes gemaakt enjachthavens gebouwd. Aan de binnenzijde van de dijk werden
in de boscomplexen campings en zonierhuisjes gesticht.
Ook Zuidelijk Flevoland heeft een dergelijk randmeer.
Op deze wijze is een oeverlengte van too km toegevoegd
aan de bestaande en wordt de bruikbaarheid van het
water voor diverse vormen van watersport sterk vergroot.
Hoewcl met de opdracht om New Towns te gaan ontwikkelen wel een keerpunt werd bereikt in het Zuiderzeeproject, kan toch niet gesproken worden van een discontinuiteit. Evenals de recreatie harmonisch ingepast
kon worden in de planning, konden ook deze New Towns
ingevoegd worden in de totale opzet. Het is ook niet zo
dat er een plotselinge omwcnteling was van agrarische
naar urbane en recreatieve planning. Terwijl de nieuwe
taakstellingen werden ingevoegd, ging het werk aan de
agrarische ontwikkclinggestadig voort.
Bij de ontwikkeling van de New Towns gaat het om
Lelystad, genoemd naar de schepper van het plan, en
Almere. De eerste paal voor Lelystad werd in 19^5 geslagen. De stad zou in het jaar 2000 een aantal inwoners van
100.000 moeten hebben. Momenteel zijn dit er 60.000. In
Almere zouden tussen de 125.000 en 250.000 mensen moe¬
ten gaan wonen. Hiet werd de eerste paal in 1976 geslagen
en thans wonen er zo’n 80.000 inwoners. Beide steden, in
het bijzonder Almere, dienen om voor htiisvesting te zorgen van mensen die in het voile West-Nederland geen
geschikte woning kunnen vinden. De meeste van hen
zijn forensen, die htin baan in het westen hebben bchouden. Daarnaast is in beide steden ook in toenemende
mate eigen werkgelegenheid gecreeerd.
In Zuidelijk Flevoland is het oppervlak voor de landbouw slechts 20.000 ha; minder dan de helft van het
totaal. Een groter deel valt toe aan stcdelijke gebieden,
bossen, recreatieterreinen en natuurgebieden. Vooral
deze laatste bestemming is opmerkelijk. In het noordoostelijk deel van de polder is een leefgebicd voor watervogels van 6.000 ha ontstaan, dat van internationale betekenis is. Hoewel 20.000 ha agrarisch gebied toch nog een
respectabele oppervlakte is, is de bevolking er zo dun
gezaaid dat deze geen voldoende sterk draagvlak kan vor¬
men voor het bestaan van een zelfstandige verzorgingskern. Daarom heeft Zeewolde, gesitueerd aan de zuidzijde
en bestemd voor 25.000 inwoners, een recreatieve functie
(o.a. een jachthaven) en een verzorgende functie. De bouw
ervan begon in 1983. Het hicrarchisch principe in het
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nederzettingspatroon is met deze perifere ligging in feite
verlaten.
Bestuursvormen
Tenslotte bleek na verloop van tijd dat er ook een geheel
eigen vorm van lokaal besttiur opgebouwd moest worden.
De aangrenzende gemeenten bleken niet bij machte te
zijn om het nieuwe land onder htin hoede te nemen. Aangezien er in de begintijd te weinig inwoners waren om
terstond een gekozen gemeentebestuut te kunnen vor¬
men, werd besloten om de directeur van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders voorzitter te maken van een
benoemde raad die de gemeentelijke bestuurstaken tijdelijk zou waarnemen. Zo ontstond het openbaar lichaam;
te vergelijken met een gemeente, maar met een raad die
geen beslissende, doch slechts adviserende bevoegdheid
had. Voor de ruimtelijke ordening bleef de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders geheel verantwoordelijk.
Het tijdclijke besttiur maakte successievelijk plaats
voor normale gemeenten. Aanvankelijk, in de ‘agrarische
fase’, gebeurde dat als de gronduitgifte voltooid was, in de
‘urbane fase’ op een tijdstip dat het mogelijk geacht werd
de verantwoordelijkheid in handen te geven van een
gekozen lokaal besttiur. Met de instelling van de gemeen¬
ten Almere en Zeewolde in 1984 was het gehele drooggeIcgde gebied gemeentelijk ingcdeeld en verloor het open¬
baar lichaam zijn functie.
Het bestuLirlijk botiwsel was in 1986 voltooid met de
instelling van de provincie Flevoland. Deze omvat de vijf
gemeenten van de Flevopolders, alsmede de gemeente
Urk, dat, als een stukje oud land, als een eiland in de jonge
polders ligt. De otidste polder, de Wieringermeer, was
reeds eerder bij de provincie Noord-Holland gevoegd,

De Markerwaard
Het plan van Lely, zoals hij dat meet dan een eeuw geleden concipieerde, is nooit een en ondeelbaar geweest. Hijzelfzag de mogelijkheid en niet de noodzaak om polders
droog te leggen. Voor hem was de afsluiting van de Zui¬
derzee hoofdzaak: voor de veiligheid en voor het verwerven van een zoetwaterbassin. Zijn inpolderingsplan is
daarom ook met stapsgewijze besluitvorming uitgevoerd. Elke polder kwam tot stand in een andere tijd, elk
besluit werd genomen met eigentijdse motieven. Bij de
besluitvorming omtrent de eerste drie polders waren
agrarische belangen doorslaggevend; eerst alleen agrari¬
sche produktie, daarna ook de overweging van werkgclegenheid voor agrariers. Bij Zuidelijk Flevoland speelde
vooral het vraagsttik van de verstedelijking een rol.
Bij de besluitvorming over de Markerwaard deed zich
echter het geheel nieuwe feit voor dat met meet alleen
gekeken werd naar de kosten en baten van landwinst,
maar ook naar de kosten van waterverlics. Het water
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werd, ofschoon her een bron van inkonisten voor vissers
vormde, nooit als sociaal-economisch goed van waarde
beschouwd. In de jaren ’70 is echter bet besefgegroeid dat
met elke transformatie van bet milieu ten beboeve van de
exploitatie voor menselijke beboeften, kostbare en onvervangbare en wellicbt voor de mens zelf essentiele natuurwaarden verloren gaan. Het staat wel vast dat met de
inpoldering van de Markerwaard [met een oppervlakte
van 41.000 ba) een landwinst wordt gemaakt met een
potentie voor velerlei voor de mens nuttige en welkome
gebruiksmogelijkbeden. De kosten biervan zijn relatief
laag. Doordat de waarde van de buidige natuurlijke toestand ecbter zo boog ingescbat werd, verlangde men niet
alleen een bescbrijving van de gebruiksmogelijkbeden,
maar 00k dat de noodzaak van dat gebruik aangetoond
zou worden. Ofscboon deze eis zeker als bonorabel gekenscbetst mag worden, is bet probleem dat er tussen bet
tijdstip van de aanvang van de werkzaambeden en bet
tijdstip waarop deze afgetond zijn een periode van 10 tot
25 jaar bgt. In een dergelijke periode kan veel veranderen.
Dit betekende dat bet slecbts mogelijk was bet belang
van de inpoldering aan te geven, maar niet de noodzaak
in een nog onbekende toekomst.
Door bet voornemen om de polder aan te leggen, maar
ook door het uitblijven van een uitspraak over tijdstip,
bestemming, organisatie en financiering, bleef het gebicd
speelbal van plannenmakers, van overheden en patticulieren. Enerzijds kwamen er steeds nieuwe bezwaren naar
voren: bedreiging van de natuur en overproduktie in de
landbouw, Aan de andere kant waren er steeds weer andere claims: ruimtebehoefte voor een luchthaven, voor stedebouw, voor recreatie, voor bosbouw, voor bloembollen,
en, niet te vergeten, voor meet water en dus een kleinere
polder. De tijd zal moeten leren welke argumenten uiteindelijk de overhand krijgen.
Een nieuw fenomeen was dat er, na anderhalve eeuw
inpoldering door de overheid, weer particuliere initiatieven ontplooid werden, die eventueel konden leiden tot
concessieverlening aan een onderneming en private
financiering. Dit past geheel in de geest van de jaren ’80
en go waarin de begrippen ‘terugtredende overheid’ en
privatisering ingang vonden. Op langere termijn gezien
is uitstel of afstel van projecten overigens niet ongewoon.
Misschien moet men het zelfs als ongewoon zien dat het
Zuiderzeeproject gedurende tachtig jaar, ondanks crises,
een wereldoorlog en allerhande andere veranderingen
vrij wel ononderbroken voortgang heeft gevonden!

en wateren tussen Rotterdam en Antwerpen omvatten,
en dus de gehele pro vincie Zeeland beslaan met delen van
Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Plannen tot beveiliging van het Deltagebied
Zoals reeds eerder is vermeld, was Hendric Stevin de eerste die de suggestie lanceerde om de zeegaten in het zuidwesten van het land afte sluiten. Na een behandeling van
het verschijnsel van de verzilting, motiveert hij zijn voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee met de daardoor geboden mogelijkheden over veel zoet water te beschikken en
veel nieuw land te bedijken. Hij besluit dan met een
enkele passage over het zuidwestenb ‘hoe nu de Zeeuwse
en Zuidhollandse stromen tot zulk een einde zijn aan te
tasten dat zal de u zeggen zodra de Zuiderzee afgedamd
en grotendeels bedijkt zal zijn zo gij dan nog niet en kunt
verzinnen’.
Natuurlijk was er door het ontbreken van een voldoende technische kennis in die tijd en ook drie eeuwen
daarna geen sprake van uitvoerbaarheid van de afsluitingen. Het bleefbij een suggestie. Wel werd er in de iSde en
ipde eeuw een viertal grotere verbindingsdammen tus¬
sen de eilanden gemaakt.
Van een serieuze bestudering van de mogelijkheid van
afsluiting van de estuaria was pas sprake nadat in 1932 de
afsluiting van de Zuiderzee had bewezen dat men
beschikte over een machtig arsenaal aan waterloopkundige kennis en mcchanische hulpmiddelen om een dergelijk werk uit te voeren, althans in beginsel. Bij de studie
in de periode 1930-15)53 lag het zwaartepunt niet bij een
afsluiting aan de zeezijde van alle estuaria, maar op par¬
ticle projecten in het noordelijk deel van het gebied. Hier
zijn dc zeegaten minder moeilijk te beteugelen dan in het
zuiden en zijn de rivierarmen tussen de eilanden smaller.
Het ligt voor de hand om in eerste instantie te denken aan
het vormen van grotere eenheden door het combineren
van vier of vijf eilanden door middel van afsluitingen,
waarbij de rivierarmen binnenwateren worden. Van Veen
kwam met voorstellen in deze richting. Ook werd wel
gedacht aan een afsluiting van een groter estuarium,
namelijk het Haringvliet, maar dan niet buitenwaarts in
de kustlijn maar meer landinwaarts. Melding moet ook
worden gemaakt van het feit dat in de periode tot 1953 het
waterloopkundig onderzoek in het gehele Deltagebied
systematisch werd opgezet en uitgevoerd, wat een eerste
vereiste bleek te zijn voor het opstellen van bovengenoemde plannen.

Voorspel van de Deltawerken

Inundatie van Walcheren en twee lokale afsluitingen

De Deltawerken vormen het tweede grootschalige project
van de zoste eeuw tot verbetering van de veiligheid en de
waterbehcersing van Nederland [afb. 15). Het Deltagebied bestaat hoofdzakelijk uit een archipel van eilanden.
In de context van dit boek zal het gebied alle lage gronden

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de
geallieerden getracht de toegang tot dc haven van Antwer¬
pen veilig te stellen door het uitschakelen van de Duitse
artillerie-opstellingcn op het eiland Walcheren. Dit
gebeurde in oktober 1944 door het slaan van bressen op
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een viertal plaatsen in de omdijking van het eiland met
behulp van vliegtuigbommen. Het sluiten van de dijkgatcn moest onder bijzonder moeilijke omstandigheden
van schaarste aan materialen en matetiele ootlogsontreddering worden uitgevoerd. Et moest worden gemproviseerd met onconventionele wetkmcthodcn. Hierdoot
moesten risico’s worden genomen die onder normale
omstandigheden niet aanvaardbaat zouden zijn geweest.
Maar daardoor kwamen ook onvcrwacht geheel nieuwe
werkmethoden naar voren. Dit gold in de eerste plaats
voor de toepassing van drijvende caissons voor de sinking
van dijkgaten. Deze waren reeds overwogen voor de slui¬
cing van de Afsluitdijk, maar destijds op grond van onvol-

doende ervaring verworpen. Op Walcheren was men wel
gedwongen deze elementen, die in de oorlog bij landingsoperaties waren toegepast en waarvan nog een voorraad
beschikbaar was, te gebruiken. Door de hulp van geallieerde zijde kwam men ook in aanraking met de in de
Verenigde Staten ontwikkelde bulldozer die een zeer effectiefhulpmiddel bij het grondverzet bleek te zijn.
Zo leidde de droogmaking van Walcheren in 1945 tot
een aanzienlijke versterking van de technische kennis in
het samenspel van factoren waarvan de realisatie van grote technische projecten afhankelijk is. Daarmee weed het
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risico ten kostc zou moeten gaan van de andere urgente
zaken.
Het aantal slachtoffers was kleincr geweest wanneer
de niet-structurcle voorzieningen - voorspcllingen, alarmering, mobilisatie van hulpmiddelen cnz. - beter waren
geweest. Wcliswaar had het Koninklijk Ncdcrlands Meteorologisch Instituut (knmi] de gebruikclijkc waarschuwingen doen uitgaan en waren lokale instanties gemobiliseerd, maar er was geen centrale leiding, bijna geen
helikopters en de verbindingen vielen uit. Ferguson wijst
op de frappantc analogieen met de toestand vddr en tijdens de militaire aanval op Nederland op 10 mei 1940.^^ Er
is namelijk ook een sterk psychologisch clement aanwezig: de stormvlocdrampen van 1809 en 190^ waren allang
weer vergeten en de dijken hadden andere aanvallen met
succes doorstaan. Maar bij alles moet men wel bedenken,
dat de waarschuwingen van Van Veen en de daaraan
gekoppelde voorstellen te lang waren genegeerd. Toen
men tenslotte tot uitvoering overging, was op 1 februari
1953 slechts dc afsluiting van de Brielse Maas gerealiseerd.
De schadc in 1953 was omvangrijk. Nict minder dan
800 km dijk was zwaar beschadigd en ongeveer 100
stroomgaten waren geslagen, dat wil zeggen bressen
waarin cb- cn vioedstromen optreden (afb. 16]. In de fijnzandige bodem van de geulen trad sncl erosie op waardoor de gaten steeds breder en dieper werden, soms tot 20
m en mcer. Gci'nundeerd werd 200.000 ha land, merendeels met zout water (afb. 17). Meer dan 3.000 huizen wer¬
den vernield cn 43.000 beschadigd. Tweccnzcvcntig duizend personen moesten worden geevacucerd. De totale
materiele schadc werd geschat op 1 a yymiljard gulden in
de valuta van die tijd. De kosten van het hcrstel werden
geraamd op zo’n 1 miljard gulden.
Het onderzock naar de oorzaken van het bczwijken van
de dijken levcrde belangrijke resultaten op. Er waren dij¬
ken bczwcken doordat de kruin van de dijk lager was dan
de buitenwaterstand, zodat het water gcruime tijd over de
dijk kon stromen en het binnenbeloop wegsehuurde. Dat
was ter plaatsc van havens waar de dijken lager waren dan
elders, doordat de golven daar geen toegang hadden en de
dijken dus nict op golfoploop tegen het buitentalud
waren berekend. Daar ontstonden ook de grootste
stroomgaten. Waar dc kruin boven de hoogste buitenwa¬
terstand lag, blcck de dijkbreuk te zijn ingelcid door overslaande golven die het binnenbeloop aantastten. In het
merendeel van die gevallen bleef het buitcnbeloop met de
beschermende stcenbezetting nagenoeg onbeschadigd.

in de periode tot 1^53 mogelijk over te gaaii tot dc uitvoering van twee lokalc afsluitingen, die van de Brielse Maas
in 1950 en die van dc Braakman in 1952. Bij bcide sluitingen werden caissons toegepast. De sluiting van de Brielse
Maas was daarbij ecn begin van de realiscring van de
reeds voor de oorlog overwogen Vier en Vijf Eilandenplannen.

Uitdaging van een ramp
Stormvloed van r februari r953
De stormvloed van 1 februari 1953 veroorzaakte een van
de grootste natuurrampcn die in de Nederlandse geschiedenis bekend is. Her dodencijfer van 1.835, cen voor
Nederlandse omstandigheden ongehoord hoog getal,
maakte diepe indruk en wekte emoties op die aan oorlogstijden deden dcnken. Het leidde tot een onmiddellijk
grootschalig tegenoffensiefen een snelle besluitvorniing
en beslissing over de tcchnische verwezenlijking.
De waterstanden die bij deze stormvloed bij Hock van
Holland, dat maatgcvcnd is voor het noordelijk dcel van
het Deltagebied, zijn opgetreden, zijn vernicld in hoofdstuk 1, afb. 23. Hicmit blijkt dat een hoogste waterstand
is opgetreden van 3,85 m+NAP hetgeen 0,57 m hoger is
dan de in Hoek van Holland hoogst bekende waterstand
van 3,28 m+NAP van 1894. Een frequentic-analyse van de
hoogste jaarstanden over een periode van circa 100 jaar
laat zien dat de waterstand als die van 1953 ecn frequentie
heeft van gemiddeld eens per circa 300 jaar. Waarschijnlijk zijn dus zulke hoge waterstanden in de laatste duizend jaar wel mcer opgetreden en er zijn aanwijzingen
dat de bekende stormvloeden van 1421 (Sint Ehsabethsvloed) en 1570 (Allerheiligenj even ernstig mocten zijn
geweest.
Nederland was op zo’n grote stormvloed nict voorbereid.
Toch wist men heel goed dat waterstanden zoals die op 1
februari 1953 optraden, mogelijk waren. De zogcnaamde
Stormvloedcommissie had dit in 1942 uitecngezet en
tevens twijfcl uitgesproken over de kwaliteit van de dijken.” Kort voor de ramp van 1953 verscheen een rapport
over de toestand van dc dijken; deze werd als onvoldocnde
gekwalificeerd.^'
Men kan zich afvragen waarom toen geen maatregelen
werden genomen om de veiligheid van het Deltagebied te
vergroten. Deze vraag klemt te meet, omdat dc dijken die
na 1945 weer mocsten worden opgebouwd, aanzienlijk
hoger werden opgctrokken dan voordien. Men dient echter te bedenken dat de rcgcring in de moeilijke na-oorlogsejaren met talloze problemen werd geconfrontcerd, zoals
wederopbouw, defensie, woningbouw, sociale voorzieningen en infrastructuur. De veiligheid van ecn groot deel
van Noord-Nederland was in 1932 reeds aanzienlijk vergroot. Bleef over ecn kans van enkele promillen dat cr in
het zuiden iets zou gebeuren terwijl eliminatie van dit

Respons op de stormvloed
Zoals reeds vermeld heeft de stormramp van 1953 het
Nederlandse volk diep aangegrepen. Toch maakte men de
regering weinig vcrwijten over de ontoereikendheid van
de verdedigingsmiddelen. Vooral onder de bevolking van
de getroffen gebieden overheerste ecn gevoel dat men
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