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DE AFSLUITING EN
GEDEELTELIJKE DROOGMAKING
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ZUIDERZEE
SAMENGESTELD MET MEDEWERKING VAN
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UITGAVE:
N.V. HANDELSDRUKKERIJ HOLDERT & Co. - AMSTERDAM.

VOORWOORD
Palma sub pondere crescit.

JN het voorwoord van ons zesde, in September 1934 verschenen, album konden wrij mededeelen, dat het grootsche werk met de inpoldering van

den

N.O.-polder zou worden

voortgezet.
Van ons voornemen, om in
helaas afzien,

1935

met een nieuwe album uit te komen, moesten wij echter

omdat de stand van de werken daartoe o. i. geen voldoende aanleiding gaf.

Dit z e V e n d e album kan worden gezien als een afsiuiting van de periode, waarin de bouw
van den afsluitdijk tot stand kwam en ons land werd

verrijkt met een vruchtbaar nieuw

gebied : de Wieringermeer.
Met den dit jaar aangevangen arbeid voor de inpoldering van den N.O.-polder is een nieuwe
periode ingeluid, waaraan wij in ons achtste album aandacht hopen te schenken.
Nog zijn de tijden moeilijk en donker. Moge ons Volk in energieke, eendrachtige samenwerking
de kracht vinden om de nieuwe taak tot heil van ons Vaderland te volbrengen.

September

1936.

DE UITGEEFSTER.

De Afsluiting en Gedeeltelijke Droogmaking van de Zuiderzee
KUNSTWERKEN IN DEN AFSLUITDIJK.

1I

N het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft
genomen proeven wezen uit, dat de bestor-

ting van stortebedden, voorzien van eene bestorting met zware stortsteen (van 50—
I 000 kg) bij stroomsnelheden, behoorende bij vervallen
tot 2,25 m in rust blijft, dock niet meer bij grootere ver¬

y

vallen. Daar deze echter bij de uitwateringssluizen kunnen voorkomen, is tot het inbetonneeren van de nog niet
versterkte stortebedden overgegaan.
Ook op de stortebedden aan de IJsselmeerzijde van de
uitvs^ateringssluizen deed de onregelmatige toestrooming
plaatselijk steenverlies ontstaan. Op grond hiervan had
eveneens inbetonneering plaats van strooken van de bestortingen op rijzenbedden langs en aansiuitend aan de
met basaltsteen bekleede taludkegels.
Totaal werd plm. 14.740 m- stortebed ingebetonneerd,
waarin verwerkt werd plm. 7.542 m^ beton.

DE TOESTAND VAN HET IJSSELMEER.
Op de, kort na de vorming van het Ijsselmeer opgetreden
natte periode in October—November 1 932 volgden twee
jaren, welke als uitgesproken droog kunnen worden aangemerkt. Terwijl de watertoevoer naar het meer voor een
normaal jaar op bijna 1 3 milliard m'* kan worden gesteld,
bedroeg deze hoeveelheid voor 1933 en 1934 resp. ruim
7 en ongeveer 7 milliard rn'k tezamen dus niet veel meer
dan normaal is voor een jaar. Het geringe waterbezwaar
was minder een gevolg van kleineren regenval als wel van
den uiterst lagen IJsselafvoer, welke eerst in 1935 weer
steeg tot omstreeks de normale waarde.
Eendeels had dit tot gevolg, dat het Ijsselmeer zonder
moeite op peil kon worden gehouden, vooral daar ook de
zeestanden in het algemeen niet ongunstig waren voor de
loozing. Anderzijds oefende de droge periode 1933-1934
een sterk vertragende werking uit op de verzoeting van
het meer. Aan het einde van 1 934 bedroeg de achterstand
ten opzichte van de bij normaal waterbezwaar te verwachten verzoeting ruim 1 0 maanden.

De slechte toestand van het rijshout der stortebedden aan
de zuidzijde van de uitwateringssluizen, liggende 6,25 m
— N.A.P. deed er voorts toe overgaan deze ter conser-

Intusschen is het zoutgehalte van 5,9 gram chloor per
liter op 28 Mei 1 932 (datum van de afsluiting der Zuider¬
zee) bereids sterk gedaald. In het begin van de jaren

veering van het rijshout te bedekken met een dun laagje
beton. Voor plm. 7.000 m^ werd plm. 2.062 m'* beton
gebruikt.

1933, 1934 en 1935 bedroeg het zoutgehalte resp. 3,2,
1,8 en 1,2 gram chloor per liter, terwijl in October 1935
het gehalte op 0,6 gram chloor per liter werd bepaald.

Ter vergelijking diene, dat het gemiddelde eindgehalte
wordt verwacht te liggen tusschen 0,15 en 0,20 gram
chloor per liter, al kan dit nog niet met volkomen zekerheid Worden gezegd. Nauw hiermee verbonden is de
vraag, of het Ijsselmeer geschikt zal zijn om als prise
d’eau voor drinkwatervoorziening te warden gebruikt.
Door de Commissie voor Drinkwatervoorziening in het
Westen des lands wordt, in nauwe samenworking met
den Dienst der Zuiderzeewerken, hiernaar een uitgebreid
onderzoek ingesteld.
Voor doeleinden van landbouw en veeteelt kan water met
een chloorgehalte van minder dan 0,5 gram per liter als
gelijkwaardig met zoet water worden beschouwd. Hoewel
het IJsselmeerwater deze grens nog niet had bereikt, was
het gehalte in de zomers van 1934 en 1935 toch lager dan
van het in de meeste omringende polder- en boezemgebieden voorkomende water. Inlaten van ververschend meerwater is dientengevolge in de genoemde perioden veelvuldig toegepast. Desniettegenstaande is ook in de droge
periode van den zomer van 1 934 geen watertekort aanwezig geweest, hetgeen kan blijken uit het feit, dat in
iedere maand nog werd gespuid.
BEMALING VAN DEN POLDER.
Ondanks het over het geheel droge jaar 1934 kwamen
enkele overschrijdingen voor van de voorgeschreven peilen met meer dan 20 cm en wel een als gevolg van een
korte, doch zware regenperiode, de andere door opwaaiing.

In afdeeling I (het Hooge Land) werd gedurende de
maanden April tot en met November 1934 water ingelaten uit het Amstelmeerkanaal en uit het Waardkanaal
nabij Oostpunt en wel tot een berekende hoeveelheid van
8.1 46.000 m *.
Gedurende de jaren, dat de gemalen dienst doen, werkten
de pompen achtereenvolgens:

Lely.

omp :

1931

1932

1933

1934

I
II
I
II
III

1368
1677
1079
1314
1992

1752
2275
1268
1093
11 16

915
2062
1 139
898
684

1619
2044
1235
683
946

De totaal door de gemalen uitgeslagen hoeveelheid zout
beliep over de jaren 1932 tot en met 1934 resp. 1550,3
millioen kg, 1054,9 millioen kg en 1 1 16,1 millioen kg.
Het waterverzet der beide gemalen was als volgt:
1931

Leemans
Lely

41.689.000
96.625.000

138.314.000

1932

1933 :

1934 :

60.422.000
102.711.000

46.957.000
71.566.000

57.496.000
71.456.000

163.133.000 | 118.523.000

128.952.003

Van de ,,Lely” werden de 5-schoepige waaiers, waarmede de pompen aanvankelijk uitgerust waren, vervangen door 6-schoepige, waardoor een hooger nuttig effect
werd verkregen, hetgeen tot uitdrukking komt in afnemend stroomverbruik.
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Foto K. Maaskant. Wieringen

Beunponton met ingchangen Jcui in I.cIIchJc 11 stand.

Ponton mit eingehangtem Stemmtor in iiberhangender Stellung.

Ponton avec porte suspendue en position penchante.

Pontoon with inserted steel gate in inclined position.
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Foto K. Maaskant, Wieringen.

Deurenstelling met loopkraan en 10 ingehangen deuren

Die Aufstellung von zehn eingehangten Tiiren mit einem Krar.

Dix portes suspendues, mises au point a I’aide d’une grue.

The hanging of ten inserted steel gates by a crane.

SCHEEPVAARTBEWEGING.
De volgende tabel vermeldt het aantal aan de verscbillende sluizen gescKutte schepen en hun tonnenmaat.

Geschutte schepen :

Tonnage in 1000-tallen ;

S L U 1 S

Stontelersluis

OPMERKINGEN
1932 :

1933 :

151

599

Houkessluis.

4.447

2.662b

Westfrieschesluis

4.540

2.886

Overlekersluis

3.851

1.509c

. .

Totaal randsluizen

12.989

7.656

1934

382e

2.243

989f

2.556

1932 ;

1933 :

7,4

27,9

1934

17,2

237,9

176,5

140,6

209,7

181,4

65,5

238,5

10,73

191,5

a.

onvolledige gegevens.

b.

gestremd van 1 1 April—
1 8 Juni 1 933.

c.

id. van 21 Juli—17 Sept.
1933.

d.

id. van 22 Juni -18 Juli
1933.

e.

kanaal

6.170

693.5

493,1

Hoekvaartsluis

7.395

839a

Wester ha venslu'is

Medemblikkersluis

I October 1932 in bedrijf gekomen.
9 April 1932 buiten bedryf gesteld.

1.653

van

414,8
f.

Slootsluis

gestremd

1 Febr. 1934 — 30 April
1934.

3.750

2.518

1.746d

1.202

1.743

2.889

gestremd van 16 April —
25 Juni 1934. .

288.5

38,3a

33,5

195,4

134,1

133,6

54,2

57,6

209,7

EINDIGING GRONDOVEREENKOMST MET DE
MAATSCHAPPIJ TOT UITVOERING VAN
ZUIDERZEEWERKEN.
Op 4 September 1 926 sloot de Staat met de M.U.Z, een
overeenkomst (de z.g. grondovereenkomst), waarhij aan
deze maatschappij werd opgedragen het maken en tot de
volledige voltooiing onderhouden van den afsluitdijk tusschen Wieringen en Friesland, m.et de daarin gelegen sluizen en andere kunstwerken, zoomede de grondwerken,
noodig voor de bedijking van de Wieringermeer en eventueel het maken van een proefpolder bi j Andijk, benevens
andere werken, betrekking hebbende op de afsluiting van
de Zuiderzee en de indijking en droogmaking van de Wie¬
ringermeer, welke bij gemeen overleg tusschen contractanten onder de bepalingen van de overeenkomst zouden
worden gebracht.
Krachtens deze overeenkomst was aanvankelijk een werkplan opgemaakt, volgens hetwelk de Wieringermeerdijk
in 1 929 zou worden voltooid en de afsluitdijk — na sluiting in het jaar 1 934 — in het daarop volgende jaar vol¬
tooid opgeleverd zou worden. Alleen voor den afsluitdijk
was wijziging van dit plan noodig; de dichting geschiedde
in 1932 en in 1933 werd de dijk voltooid opgeleverd.
Voor de uitvoering van de werken, welke de M.U.Z. krach¬
tens de grondovereenkomst zelf moest maken, werden tal
van aannemingsovereenkomsten gesloten, waarin steeds
de aannemingssommen werden vastgelegd. Er bestond
derhalve gelegenheid rekening te houden met de gedurende voorafgegane jaren opgedane ervaring.

De grondovereenkomst verplichtte de M.U.Z. verder om,
indien de Minister van Waterstaat dit verlangde, den bouw
van de sluizen en andere kunstwerken in hun geheel of bij
gedeelten in het openbaar of ondershands aan te besteden
volgens door den Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken
opgemaakte plannen. Dit geschiedde voor den opbouw
van de kunstwerken te Den Oever en voor de levering van
ijzeren deuren, schuiven en bruggen, zoomede van electrische kracht- en lichtinstailaties.
Met de M.U.Z. werden de navolgende aannemingsover¬
eenkomsten gesloten:
Aannemin gsovereenkomst

Aantal

betreffende
Aanleg
proefpolderdijk
bij
Andijk.

1

Aanleg Wieringermeerdijk en
bouwput gemaal ,,Lely”
.

8

Aanleg afsluitdijk WieringenFriesland .

18

Bouw kunstwerken en aansluitende grondwerken ....

10

Werken betreffende afsluiting
en droogmaking, welke zijn
gebracht onder de bepalin¬
gen van de grondovereenkomst *).

7
44

,

Opmerkingen

) Baggerwerk vaargeul
Makkumerwaard, kanalen en tochten in
de Wieringermeer en
aanleg kanaal Aartswoud-Kolhorn.

Ook een door de M.U.Z. in openbare aanbesteding aangenomen werk
betreffende de militaire verdediging is onder de working van de grond¬
overeenkomst gebracht.

Het totaal van de aannemingssommen van de krachtens
de grondovereenkomst door de M.U.Z. aangenomen werken bedroeg, met inbegrip van verrekend meer- en minder
■werk, f I 18.844.008,90, verdeeld als volgt;

mingssommen), op grond van de overeenkomst een bedrag toekwam van f 3.792.267,44.
Na vaststelling van de eindafrekening en uitbetaling van
het den Staat toekomende wdnstaandeel was de met de
M.U.Z. gesloten grondovereenkomst geeindigd.

Afsluitdijk Wieringen-Friesland.

Dijkswerken
Kunstwerken

.
met

aansluitende

ONDERHOUD VAN DE IJZEREN WATER-

/ 71.124.986,74

KEERINGEN VAN DE SCHUT- EN

dijk-

UITWATERINGSSLUIZEN IN

vakken enz.

f

Den Oever
Kornwerderzand

6.432.295,72

DEN AFSLUITDIJK.

15.017.105,54 ,, 21.449.402,26

Bijkomende werken. ,,

1.222.929,01

f

93.797.318,01

Noordwestpolder (Wieringermeer).

Dijkswerken
K-unstwerken
vakken enz.

.
met

aansluitende

Gemaal Medemblik

f

Gemaal Den Oever ,,

daartoe worden uitgenomen, netgeen evenwel niet kan
met de puntdeuren van de uitwaterings- en van de schutsluizen, welke derhalve voor dit doel moeten worden
verwijderd.
Bij de scbutsluizen kan men zicb hiertoe eenvoudig be-

/ 19.478.911,22

dijk-

1.673.639,09
58.561,26 ,,

Kanaalaanleg en baggerwerken . ,,

1.732.200,35
1.820.165,52 ,, 23.031.277,09

Proefpolder nabij Andijk.

Dijkswerken. ,,

1.513,167,71

Onder de grondovereenkomst gebrachte overige werken
en leveringen

Flet onderhoud van de scbuiven van de uitwateringssluizen geschiedt in opgetrokken stand zonder dat zij

. ,,

502.246,09

/■ 118.844.008,90

Blijkens de door den Rijksaccountant geverifieerde eindafrekening beliep de door de M.U.Z. terzake gemaakte
winst f 18.280.695,68, waarvan den Staat, al.s aandeel in
de overwinst (zijnde de vv^inst boven 6% van de aanne¬

dienen van een bok, doch voor de 50 ijzeren puntdeuren
van de uitwateringssluizen is een bij zonder werktuig noodig, omdat de tusschen onder- en bovenaanslag beschikbare ruimte niet toelaat de eenmaal gelichte deur in verticalen stand naar buiten te brengen.
Daar deze deuren, als derde vioedkeering, slechts noodig
zijn gedurende het stormseizoen kunnen zij buiten die
periode dus voor onderhoud en reparatie uitgenomen
worden zonder dat vervanging noodig is, zoodat -— met
uitzondering van een enkel stel — bij de uitwaterings¬
sluizen niet over reservedeuren behoeft te worden beschikt.

Vuor het verrichten van het onderhoudswerk worden de
deuren naet behulp van een, daarvoor geconstrueerde,
open beunponton gelicht, in schuin hellenden stand naar
buiten gedreven en vervoerd naar een gelascht ijzeren
deurenstelling, welke in portaalvorm en steunende op de
pijlers, boven den middelsten koker van een sluisgroep is
opgericht. Vervolgens w^orden zij door een op de deuren¬
stelling gemonteerde verrijdbare loopkraan met 2 electrische 1 0-tons takels opgeheschen en aan de stelling opgehangen. De stelling kan gelijktijdig 10 deuren, het
totaal van een sluisgroep dus, opnemen, terw^ijl stelling
en loopkraan elk afzonderlijk door een drijvende kraan
kunnen worden opgenomen, waardoor de geheele installatie zoowel te Den Oever als te Kornwerderzand kan
worden gebruikt.
Ook het inhangen van de deuren heeft met de installatie
plants.
VERANDERINGEN IN HET GEULENSTELSEL
BENOORDEN DEN AFSLUITDIJK.

Tengevolge van de afsluiting zijn niet alleen de stroomrichtingen, maar ook de verplaatste waterhoeveelheden
veranderd. Toe- en afvloeiing naar en van de Zuiderzee
heeft niet meer plaats maar door verhooging van het
hoog- en verlaging van het laagwater buiten de afsluiting
is de waterbeweging in de Waddenzee versterkt.
Daar bij wijziging van het geulenstelsel groote belangen
konden zijn betrokken, zooals het vermogen van de uitwateringssluizen, de veiligheid van de waterkeeringen en
de bruikbaarheid van de scheepvaartwegen, enz. zijn door
den Hydrografischen dienst der Zuiderzeewerken de noodige opnemingen verricht om de veranderingen van den
zeebodem voortdurend te volgen.
Behoudens plaatselijke verdiepingen, welke bij de uitvoering van de werken en in de onmiddellijke omgeving
daarvan zijn ontstaan, hebben de veranderingen zich kalm
voltrokken, hetgeen wordt verklaard door de bij eenigszins belangrijke wijziging van geulen in een zoo uitgebreid gebied te verplaatsen geweldige hoeveelheden zand.
Tot nog toe werd alleen de aanleg van een stroomleidend
hoofd aan den afsluitdijk ter plaatse van de bocht tusschen

Door den aanleg van den afsluitdijk ontstond wijziging
in de waterbeweging ter plaatse, hetgeen wederom verandering in het geulenstelsel benoorden den afsluitdijk
veroorzaakte.
De getijbeweging, welke in de Noordzee optreedt, dringt
door de zeegaten het achterliggende gebied binnen, eertijds tot achter in de Zuiderzee, na de afsluiting echter
slechts tot den afsluitdijk.

het Breezand en het Kornwerderzand in verband met de
nabijheid van de Doove Balg noodig geoordeeld.
In het algemeen waren de hoofdgeulen van den vroegeren
toestand ook bruikbaar voor de waterbeweging bij den
nieuwen toestand, zoodat een algeheele vervorming van
het geulenstelsel niet optrad. Het paste zich aan en de
opgetreden veranderingen zijn voornamelijk van plaatselijken aard.
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Foto K. Maaakant. Wi^ringen,

Ophaalbrug over de Wieringerwerfvaart, gelegen in den Slootweg
te Middenmeer.
Pont-levis a travers le Wieringerwerfvaart dans le Slootweg a Middenmeer

Aufziehbriicke iiber den Wieringerwerfvaart im Slootweg zu Middenmeer.
Bascule-bridge across the Wieringerwerfvaart along
Middenmeer.

the

Slootweg
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De Ho ornsche brug over de Westfriesche vaart, gelegen in Rijksweg No. 7.

Die H corner Briicke iiber den Westfriesche vaart im Nationalweg no. 7.

Le pont de Hoorn a travers le Westfriesche vaart dans la route nationale no. 7.

The Hoorn-bridge across the Westfriesche vaart along the highway no. 7,

De door de stroomingen ondergane veranderingen deden
de belangrijkste wijzigingen optreden in de omgeving
van de Balg, het Malzwin en den mond van het Amsteldiep, rond de oostpunt van Wieringen bij de samenkomst
van Doove Balg en Middelgronden en in het profiel van
het Amsteldiep en van de Doove Balg.
AANLEG VAN WEGEN IN DE WIERINGERMEER.
In aansluiting op het in album Y1 opgenomen staatje,
volgt hierna een overzicht van de vordering van het
w^egennet in de Wieringermeer.
Overzicht weger.aanleg

I/l

1/4

1/7

I

I/IO

1/1

Wieringermeer

1934

1934

1934

^

1934

1935

....

197

217

217

239

245

Wegen in aanleg .

34

Aan te leggen wegen.

14

Geree dgek omen wegen

|

|

14
14

|

28

6

—

Dwarsprofiel Rijksweg No.
sche vv^eg en Friesche weg).

—

7

—
-—

(Hoorn-

Het binnen de Wieringermeer gelegen gedeelte van den
Rijks'weg Amsterdam-Wieringen is aanvankelijk over de
geheele lengte aangelegd als klinkerweg, in het algemeen
ter breedte van 3,5 m. Zoolang de afsluitdijk niet gereed
was en met den aansluitenden weg te Lambertschaag nog
niet was aangevangen, bestond niet alleen behoefte aan
een breeden weg voor snelverkeer, maar ook de toestand
van de pas drooggevallen gronden maakte aanleg voor

een andere verharding dan met straatklinkers onmogelijk.
De bruggen in den weg verkregen intusschen aanstonds
een rijvloerbreedte van 6 m, met 2 verhoogde trottoirs,
elk van 1,50 m, zoodat de breedte tusschen de leuningen
9 m bedraagt.
De Minister van Waterstaat heeft nadien bepaald, dat het
toekomstig profiel van den weg zal bestaan uit 2 verkeersbanen, elk 6 m breed, met elk 2 kantstrooken van
0,50 m breedte; tusschen de beide verkeersbanen zal een
strook van 4,50 m vrijblijven, waarop beplanting zal
worden aangebracht, terwijl aan weerszijden van den weg
een 1,50 m breed rijwielpad aangelegd zal worden.
Verbreeding van

den

Slootweg.

Daar het in intensiteit toegenomen verkeer leidde tot beschadiging van wegbermen en van de verharding en de
bestaande wegbreedte van 3,50 m derhalve onvoldoende
is gebleken, werd de Slootweg, aanvankelijk tusschen
De Houkes en Slootdorp, en later ook tusschen Slootdorp
en Middenmeer, tot 5 m verbreed. Daar verbreeding van
de bestaande klinkerbestrating een minder gunstige oplossing bleek dan het opbreken van den weg en opnieuw
aanleggen als gewalste verharding werd tot dit laatste
besloten.
BOUW VAN BRUGGEN.
De vordering van de werkzaamheden aan de verschillende vaste- en beweegbare bruggen in de Wieringermeer is
in het volgende overzicht uitgedrukt.

Vaste bruggen

I/IO

I/I

1934

1933

l/I

1/4

1934

1934

1/7
1934

16

12

6

30

34

40

Nog te maken

9

In uitvoering .
Gereed.

1 I
27

47

Beweegbare bruggen

Nog te maken
In uitvoering .

3

3

Gereed.

10

10

13

VOORTZETTING DER INPOLDERING.

,,De Regeering heeft zich ernstig afgevraagd, of het verantwoord is, nu in den laatsten tijd zoo duidelijk spreekt,
dat beperking van de Staatsuitgaven dringend noodzakelijk is, zich nieuwe lasten van dezen omvang op te leggen.
Zij meent, dat het niet in overeenstemming zou zijn met
de gedragslijn, welke bij het samenstellen van deze Rijksbegrooting allerwegen is gevolgd, indien thans reeds in
beginsel zou worden besloten tot het ondernemen van een
werk, dat het Staatsbudget zeer aanzienlijk zou bezwaren
en daardoor verderen voortgang van openbare werken
zou belemmeren. Op grond van deze overweging heeft
zij besloten in deze begrooting g e e n post voor voortzetting van de verdere inpoldering in de afgesloten Zui¬
derzee op te nemen, en zulks, hoewel niet kan worden
ontkend, dat indijking van den Noordoostelijken polder

In verband met een door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen motie-C o 1 ij n, waarbij de Regee¬

aan de bestrijding van de werkloosheid ten goede zou
komen.”

ring uitgenoodigd werd v66r de indiening van de begrooting voor bet Zuiderzeefonds 1933 aan de Kamer te doen
toekomen een nauwkeurige berekening van de aan den
aanleg van den N.O.-polder verbonden kosten, deed de

Bij de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting 1933 deelde de Regeering mede, dat alsnog besloten
was gelden aan te vragen voor eenige werken, verband

Minister van Waterstaat de Staten-^Generaal als bijlage
van de memorie van toelichting tot voormelde begrooting
een nota toekomen betreffende de kosten voor een algemeen plan voor de droogmaking van den N.O.-polder en
de financiering daarvan. Volgens die nota zou de inpol-

In de Memorie van Antwoord betreffende de Zuiderzee-

dering een verlies doen ontstaan van f 66 millioen, in
verband waarmede de Regeering in de toelichting het
volgende opmerkte:

houdende met het maken van den N.O.-polder.
fondsbegrooting 1933, merkte de Minister van Water¬
staat op, dat de Regeering niet heeft getoond op zichzelf
een voorkeur te hebben voor een stopzetten van de Zuiderzeewerken, maar dat zij integendeel herhaalde malen
heeft doen blijken, dat zij de werken liefst zou voortzetten. Aan de opmerking, dat naar Regeeringsinzicht het
tempo van de uitvoering, behalve door de landbouw-

technische vraag, of op het tijdstip van het gereedkomen
van een inpoldering voldoende vraag naar grond zal zijn,
ook nog wordt beheerscht door de vraag, of de voordeelen van inpoldering opwegen tegen de daarvoor noodige
uitgaven, werden enkele beschouwingen toegevoegd
omtrent de kosten van de bereids uitgevoerde droogmakingswerkzaamheden. In elk geval zouden in de organisatie van de uitvoering ingrijpende, nader te onderzoeken, veranderingen moeten plaatshebben, teneinde de
inpoldering, meer dan tot dieir, te vestigen op een economischen en zooveel mogelijk commercieelen grondslag,
zoodat reeds om die reden in 1933 niet met den aanleg
van den N.O.-polderdijk aangevangen zou kunnen worden. Bij nota van wijziging werd evenwel een bedrag
van f 700.000 voor uitvoering van eenige w^erken aangevraagd, welke — volgens de Regeering — ,,met de inpol¬
dering in verband staan, daarvan een onmisbaar onderdeel of uitvloeisel vormen, maar niettemin grootendeels
ook zonder de inpoldering bun waarde hebben”.
Aan het slot van uitvoerige gedachtenwisseling bij de beraadslaging over het wetsontwerp omschreef de Regee¬
ring haar standpunt aldus, dat zij bereid was om, hangende het onderzoek naar en de instelling van den doelmatigsten vorm van uitvoering der inpoldering, er
voor te zorgen, dat de voorbereidende werkzaamheden voor die uitvoering met kracht warden ter hand
genomen en in den loop van 1 933 zoo ver zouden worden
beeindigd, dat de weg vrij zou zijn om in 1 934 de mpolderingswerkzaamheden

zonder

vertraging

te

kunnen

voortzetten. Bij de behandeling in de Eerste Kamer legde
de Minister er den nadruk op, dat de Regeering niet anders deed dan de mogelijkheid tot voortgaan voorbereiden, zoodat het aan haar opvolgster zou staan te dezen
aanzien eene beslissing te nemen.

De Memorie van Toelichting tot de Zuiderzeefondsbegrooting 1 934 vangt aan met de mededeeling, dat het
nieuwe Kabinet de vraag onder de oogen heeft gezien of
ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden de droogmakingsarbeid dadelijk moest worden voortgezet, waarna
in de tweede plaats moest worden nagegaan, op welke
wijze deze arbeid naar de tot dien toe opgedane ervaring
op meer economischen en commercieelen grondslag uitgevoerd zou kunnen worden. De totale waarde van alle
argumenten, welke de inpolderingsarbeid deden ondernemen, zooals de groote behoefte aan cultuurland voor
binnenlandsche kolonisatie en de werkverruiming in het
heden en voor de toekomst, was volgens de Regeering
nog niet verminderd, zoodat zij derhalve met den arbeid
wilde doorgaan, wanneer deze althans geldelijk practisch
mogelijk zal blijken.
De Minister van Waterstaat was van meening, dat — indien de productiekosten van I ha cultuurland, nadat op
de totale aanlegkosten een bedrag in mindering zou zijn
gebracht, hetwelk zonder den aanleg als steun uitgekeerd
zou moeten worden, niet hooger dan f 2500 zou zijn —
het risico zoodanig was, dat het verantwoord zijn zou dit
ten laste van de gemeenschap te nemen.

Daar volgens den Minister (ir. Kalff) meer dan voorheen
het landbouw-economisch- en kolonisatie-element op den
voorgrond zou treden, terwijl de eigenlijke civiel-ingenieurswerkzaamheden niet meer overheerschend werden
geacht, werd een reorganisatie van de diensten, waaraan
tot dusverre het Zuiderzeewerk was opgedragen, wenschelijk geacht en stelde hij zich voor die te bereiken door
instelling van een ,,Dienst voor de Staatsinpoldering in het
Ijsselmeer”. Deze dienst zou studie moeten maken van de
omzetting in een bedrijf, terwijl hij ook verantwoordelijk
moest zijn, zoowel voor het definitieve inpolderingsplan
als voor de raming daarvan. Onder die omstandigheden
meende de Regeering, dat van haar nog geen voorstellen
tot uitvoering van bepaalde werken voor den N.O.-polder
konden worden verwacht, in verband waarmede zij een
memoriepost uittrok, teneinde zoo noodig in 1934 bij
suppletoire begrooting de vereischte fondsen aan te
vragen.

De Minister verduidelijkte het Regeeringsstandpunt in
dien zin, dat naar haar meening het oogenblik om den
N.O.-polder ter hand te nemen was genaderd. Zoodra het
nieuwe orgaan, waaraan de inpolderingsarbeid zou wor¬
den toevertrouwd, in werking trad, zou met de verdere
voorbereiding voortgegaan worden en zoo mogelijk nog
in 1934 met de uitvoering een begin worden .gemaakt.
Een nota betreffende het beheer en de organisatie van de
inpolderingen in het Ijsselmeer werd ais bijlage bij de
Memorie van Antwoord gevoegd. Hierin is de mededeeling vervat, dat de Regeering een wetsontwerp in gereedheid deed brengen, waarbij de organisatie van alien arbeid
nader wordt geregeld, zoodat bij aanneming daarvan de
geheele inpolderingsarbeid, met de daaraan te verbinden
verordenende bevoegdheid op waterstaatkundig terrein,
zou worden geleid door een openbaar lichaam ex art. 1 94
der Grondwet, terwijl een zelfstandige afdeeling van dit
orgaan met een eigen bestuur het gemeentelijk beheer zou
verzorgen, met dien verstande, dat in de hoofdleiding bin-

Het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal drong allereerst aan op een stellige verklaring van de Regeering betreffende haar plannen t.a.v.
verdere inpoldering; gemeend werd, dat er tusschen verschillende van hare verklaringen terzake geen overeenstemming bestond. Ook met betrekking tot de voorgenomen instelling van een Dienst voor de Staatsinpolderingen
in het Ijsselmeer, waarvan men vertraging in den aanvang van de het eerst in aanmerking komende werken
vreesde, werden inlichtingen gewenscht.

dend contact wordt gelegd.
In afwachting hiervan achtte de Minister centralisatie van
de bestaande diensten noodig, mede omdat hij het niet
verantwoord vond zonder gecentraliseerde leiding tot uit¬
voering van den N.O.-polder over te gaan. Bij geleidelijken overgang van den bestaanden naar den nieuwen toestand zou de nieuwe dienst moeten passen in de na totstandkoming van de wet op te bouwen organisatie, terwijl
de inrichting van dezen nieuwen dienst zou worden bespoedigd, omdat hij den verderen inpolderingsarbeid en
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Gezicht op het eiland Urk.

Gesicht auf die Insel Urk.
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Gesicht auf die Insel Schokland und IJsselmeerkuste.

Gezicht op het eiland Schokland en de IJsselmeerkust.

View of the isle of Schokland and the coast of the Yssel lake.

Vue sur Tile de Schokland et la cote du lac Yssel.
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den overgang naar de definitieve organisatie op wettelijken grondslag zou moeten voorbereiden.
Bij de mondelinge behandeling drongen de voorstanders
van voortzetting andermaal aan op een duidelijke verklaring der Regeering terzake. De Minister merkte op, dat
de Regeering inderdaad de bedoeling had voort te gaan,
waarbij hij de wijd vertakte werkverruiming bij den inpolderingsarbeid aantoonde, maar eveneens vs^erd gewezen op de risico’s verbonden aan de kostenbegrooting en
de grondwaarde in verband met de conjunctuurwisselingen en op de technische risico’s van groote waterbouvs^kundige werken. Op grond van de beschouw^ingen in bet
verslag van de Commissie-Lovink en een denkbare pachtwaarde werd aangetoond, dat een landprijs van f 2500
per ba geen onoverkomelijke risico’s zou opleveren.
Wanneer de waarde t.z.t. slecbts eens f 2000 zijn zou,
dan vv^erd van den N.O.-polder een verlies verwacbt van
f 20 millioen — een voor den Staat niet onoverkomelijk
risico — orndat de verkregen indirecte voordeelen, zooals
de uitbreiding van bet afzetgebied van onze industrie binnen eigen landsgrenzen, de uitbreiding van bet bedrijfsleven in bet nieuwe land en de recbtstreekscbe inkomsten
in de Rijksscbatkist uit bet nieuw^e land, opwegen zullen
tegen de annuiteit, welke jaarlijks ten laste van de gewone Staatsmiddelen zou komen.
Aangedrongen vv^erd op spoedige indiening van bet w^etsontw^erp tot instelling van een licbaam ex art. 194 der
Grondwet, opdat de Kamer vrij zou staan in de regeling
daarvan en niet zou worden bemoeilijkt door verboudin-

gen, voortvloeiende uit de inricbting van den overgangsdienst. De vraag w^erd gesteld, of deze overgangsdienst
noodig was en of de Dienst van de Zuiderzeewerken niet
zonder bezwaar zou kunnen worden belast met de uitvoering van de eerste dijksvakken, wanneer de defini¬
tieve regeling niet spoedig genoeg in werking zou kun¬
nen treden.
Volgens den Minister zullen na reorganisatie alleen nog
aanwezig zijn de Zuiderzeeraad, als eenig adviseerend en
toezicbtbebbend licbaam, benevens de gecentraliseerde
dienst onder een drieboofdige directie. De Zuiderzeeraad
zou een beperkt werkcollege dienen te zijn, niet een col¬
lege van specialisten; hij zou in de nieuwe figuur van
organisatie ongeveer op dezelfde wijze moeten optreden
als een raad van commissarissen in een vennootschap.
Zonder wijziging wat de personen betreft was de organi¬
satie zoo gedacht, dat zij zou kunnen optreden als orgaan
van bet in te stellen openbaar licbaam, waaraan op grond
van art. 1 94 der Grondwet verordenende bevoegdbeid zal
worden toegekend.
Bij behandeling van de begrooting in de Eerste Kamer
voerden vele leden ernstige bezwaren aan tegen verdere
drooglegging van Zuiderzeegronden, waartegenover verscheidene andere leden zich, ondanks de ingebrachte be¬
zwaren, konden neerleggen bij bet plan van den N.O.polder. Het beslissend motief hiervoor was, dat daardoor
voor de eerste jaren een object van werkverruiming van
beteekenis zou worden verkregen, al werd bet speculatief element van de geheele zaak geenszins voorbijgezien.

Het denkbeeld om den nieuw in te stellen dienst op te
dragen een definitief inpolderingsplan te ontwerpen werd
de meest aannemelijke wijze geacht om de zaak van den
beginne op gezonden grondslag te vestigen en zooveel
mogelijk teleurstellingen achteraf te voorkomen.
In haar antw^oord gaf de Regeering o.m. te kennen, dat
niet het standpunt kan worden ingenomen om in crisistijd de uitgaven tot een minimum te beperken, daar de
inpolderingsarbeid h.i. een economisch te verantwoorden
arbeid blijft, die niet uitsluitend mag worden bezien van
het standpunt der oogenblikkelijke verhoudingen. Werken van dezen omvang worden uitgevoerd in een reeks
van jaren, waarin de economische aspecten voortdurend
wisselen en zelfs meende zij, dat er iets voor te zeggen
was dergelijke werken van Overheidswege uit te voeren
in minder gunstige tijden in de verwachting, dat zij in een
later tijdstip vruchten zullen dragen. Opgemerkt werd
nog, dat de Regeering eerst den nieuwen dienst wenschte
in te stellen, waartoe bereids de eerste stappen werden
gedaan, om dan te komen tot een definitief plan, waarvoor die dienst de verantwoordelijkheid zou kunnen aanvaarden.
De Memorie van Toelichting tot de Zuiderzeefondsbegrooting 1935 herinnert er aan, dat bij de behandeling
van de begrooting voor 1 934 besloten is den inpolderings¬
arbeid voort te zetten, zoodra zou zijn gebleken, dat het
daaraan verbonden financieele risico onder de tegenwoordige omstandigheden en vooruitzichten aanvaard-

baar wordt geacht. Daartoe zou moeten worden beschikt
over een ontwerp met kostenbegrooting en een financieel
werkplan, waarvan het opmaken zou behooren tot de
taak van een in te stellen Dienst voor de Staatsinpolderingen in het Ijsselmeer, waaromtrent overleg loopende was
met den Minister van Financien. Hoewel de Regeering
nog niet een definitief plan voor den N.O.-polder kon
overleggen, bleef haar streven nochtans gericht op bespoediging van deze aangelegenheid, in verband waarmede zij een bedrag uittrok van f 2 millioen, teneinde in
1935 enkele voorbereidende werken aan te vangen en het
mogelijk te maken de eerste termijnen van een begin van
de indijking te betalen.
Hoewel blijkens het voorloopig verslag vele leden het
overigens betreurden, dat de vordering der plannen niet
toeliet met de werkzaamheden aan te vangen, vertrouwden zij toch, dat de Minister ten spoedigste met de voor¬
bereidende werkzaamheden zou doen aanvangen en een
definitief plan voor den N.O.-polder zou overleggen.
Zoowel de groote behoefte aan cultuurgrond als de te
verwachten werkverruiming deden hun de inpoldering
van groot belang achten en niet ingezien kon worden,
waarom de Minister de verdere inpoldering mede afhankelijk stelde van de instelling van een nieuwen dienst.
Ten zeerste werd betreurd, dat met de voorgenomen
reorganisatie zoo weinig spoed werd betracht en dit temeer, nu de voortzetting van den arbeid blijkbaar van de
reorganisatieplannen afhankelijk werd gesteld. Men vroeg
naar de bestaande voornemens, waarbij het vertrouwen

werd uitgesproken, dat de Minister terzake niet zou beslissen zonder vooraf de Volksvertegenwoordiging in de
gelegenheid te hebben gesteld haar oordeel omtrent een
en ander uit te spreken.
Uiteraard deden zioh ook andere stemmen hooren, die van
meening waren, dat met de verdere inpoldering niet
doorgegaan behoorde te worden, w^aarvoor verschillende
gronden werden aangevoerd.
Bij de door den Minister van Staat, Minister van Waterstaat a.i. Dr. H. C o 1 ij n onderteekende Memorie van
Antwoord werd een nota van wijziging ingezonden,
waarbij o.a. bet aanvankelijk voor den N.O.-polder aangevraagde bedrag van f 2 millioen werd teruggenomen.
Weliswaar sloot de Regeering zich aan bij de vele leden,
die op verschillende gronden in verdere inpoldering op
den duur meer voor- dan nadeelen zien, maar bij den
financieelen toestand, zooals deze zich liet aanzien, oordeelde zij nocbtans groote voorzichtigheid geboden bij
besluiten tot bet ondernemen van groote werken, waarin
belangrijke kapitalen worden vastgelegd. Voor de wer¬
ken zou toch gedurende tal van jaren een beroep op bet
Staatscrediet rnoeten worden gedaan, hetgeen echter niet
onbegrensd geschieden kan, zoolang bet herstel van de
Staatsfinancien nog niet zoover zou zijn gevorderd, dat
een in hoofdzaak sluitende Rijksbegrooting zal zijn verkregen. De mogelijkheid daarvan zou eerst kunnen wor¬
den overzien na totstandkoming van de BezuinigingsweLsontwerpen, waarom er de voorkeur aan werd gege-

ven den post voorshands terug te nemen. Staking van de
voorbereiding van een financieel aannemelijk plan voor
den N.O.-polder zou hiervan evenwel niet bet gevolg zijn;
voortbouwende op den reeds verrichten arbeid was aan
de diensten der Zuiderzeewerken en van de Wieringermeer opdracht verstrekt gezamenlijk een dergelijk plan
verder te onderzoeken en uit te werken, zulks in afwachting van de reorganisatie van de bestaande, op bet terrein
der Zuiderzeewerken arbeidende diensten en licbamen,
wier zooveel noodig ongerept behoud geraden voorkwam,
totdat zij door de nieuw te vormen organen zouden kun¬
nen worden vervangen. Het terzake betrekkelijk wetsontwerp had het Departement verlaten en over de daarin
neergelegde organisatie zou na indiening vanzelf van gedachten kunnen worden gewisseld.
Medegedeeld werd voorts, dat bet stadium van de werken
toeliet eenige bezuinigingen in de personeelbezetting aan
te brengen, o.a. hierop neerkomende, dat de DirecteurGeneraal van de Zuiderzeewerken als zoodanig zou wor¬
den ontheven en elders te werk gesteld op zoodanige
wijze, dat bij zijn tegenwoordige taak voorshands nog
zou kunnen blijven waarnemen.
Bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal werd sterke aandrang op de Regeering
uitgeoefend om tot spoedige voortzetting van de inpolderingswerken over te gaan, waaraan uiting werd gegeven door hot indienen van de volgende, zonder hoofdelijke stemming aangenomen, motie:

,,De Kamer, van oordeel, dat geen verdere vertraging in de uitvoering der werkzaamheden ten behoeve van de inpoldering van den N.O.-polder be-

van Zuiderzee^werken een meer overzichtelijk beeld zal

hoort voor te komen;
verzoekt de Regeering de voorbereiding van die
■werkzaamheden met zoodanige voortvarendheid ter
hand te nemen, dat met de uitvoering dier -werken

cieel opzicht jaarlijks eischen.

in 1935 kan 'worden aangevangen,

staat mede, dat met kracht ■wordt ge^werkt aan de voor¬
bereiding van een plan, voldoende aan den eisch, dat de

en gaat over tot de orde van den dag.”
Blijkens het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal betreurden verscheidene leden het
terugnemen van den aanvankelijk uitgetrokken post,

■worden gegeven van hetgeen de dienst der Zuiderzee■werken en de exploitatie der cultuurgronden in finan-

In de Memorie van Toelichting tot de begrooting van het
Zuiderzeefonds voor 1936 deelde de Minister van Water-

dat het Kabinet het gezondmaken van ’s Rijks financien
■wenschte te laten voorafgaan aan het inpolderen van den
N.O.-polder. In de Memorie van Antwoord zei de Minis¬

kosten van aanleg een bedrag van ongeveer f 2500 per
ha niet zullen overschrijden en dat de l^weede Kamer nog
voor de mondelinge behandeling een uitvoerige nota zou
bereiken van het geheele plan, ■waaruit zou kunnen blijken of inderdaad aan den gestelden eisch redelijker^wijze
■wordt voldaan, opdat de Volksvertegen^woordiging alle
aan de uitvoering daarvan verbonden financieele gevol-

ter o.a. toe, dat — zoodra de Regeering het oogenblik
gekomen zou achten de ■werkzaamheden ter plaatse aan

gen vooraf zou kunnen overzien. In afwachting van een
en ander ■werd de destijds teruggenomen post van f 2

te van gen — daarbij voorstellen zullen ■worden gedaan
tot uitvoering van bepaalde ■werken voor den N.O.-polder,

millloen weer uitgetrokken, onder opmerking, dat dit be¬
drag voorloopig voldoende ■werd geacht om een aanvang
te maken met de voor uitvoering het eerst in aanmerking

maar anderzijds juichten een groot aantal leden het toe,

■waarbij een uiteenzetting gegeven zou ■worden van de
mogelijkheid, het plan zoo uit te voeren, dat de kosten
van landaanwinning ongeveer j 2500 per ha (behuisd)
zullen bedragen. Voorts ■werd in het vooruitzicht gesteld,
dat bij het aanvragen van gelden voor verdere uitvoering

komende ■werken.
De toegezegde nota is inmiddels verschenen als bijlage
van de onder dagteekening van 1 1 December 1935 ingezonden Memorie van Ant^woord.
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Gezicht op Lemmer.

Gesicht auf die Stadt Lemmer.

Vue sur la ville de Lemmer.

View of the old town of Lemme:
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Eine combinirte mah-dresch-maschine in Tatigkeit.

Maai-dorschmachine (combine) in werking.

Threshing and reaping engine (combined) in action.

Combiraison de moissonneuse et batteuse en pleine activite.
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In cultuur brengen van de Wieringermeer
A. De Landbouwkundige afdeeling.
BODEMKUNDIGE KAART.
AN de hand van de onderzoekingen van talrijke
in de Wieringermeer genomen grondmonsters
is de bodemkundige bouwvoorkaart samengesteld, w^aarvan een globaal overzicht als
bijlage bij dit album is gevoegd.
ONTZILTING.
Uit vroeger verschenen uitgaven is reeds voldoende gebleken, dat de ontzilting van den bodem bij bet incultuurbrengen van de Wieringermeergronden een voorname rol
speelt. De voortgang van de ontzilting is immers beslissend bij de beantwoording van de vraag of de gronden al
dan niet geschikt zijn om in cultuur te worden genomen.
De controle op deze ontzilting vraagt dan ook aanhoudende zorg. Zij heeft regelmatig plants doch meer intens
in bet voorjaar na de winterperiode, in welke periode
door regenval de ontzilting als regel bet sterkst voortschrijdt. De bemonstering van de gronden gescbiedt in
twee lagen, n.l. de z.g. bouwvoor tot een diepte van
20 cm en de ondergrond tot een diepte van 50 cm. De
monsters worden geanaliseerd in bet bodemkundig laboratorium te Medemblik. Met voldoening kan worden geconstateerd, dat in bet overgroote deel van de Wieringer¬
meer bet zout gccn schade meei aan de ontwikkeling van
de gewassen toebrengt. Plaatselijk treden evenwel bier

en daar nog zoutconcentraties op en in eenigszins beteekenende mate nog in bet oostelijk deel van den polder, in
bet z.g. kwelgebied, waar een meer dan normale capillaire
opstijging, welke aan de kwelbeweging wordt toegeschreven, werd waargenomen. Ook bier kan evenwel een geleidelijke vermindering van bet zoutgehalte geconstateerd
worden.
Toch biedt de zoutbeweging bier en daar nog een onzekere factor, vooral tot uiting komende in droge perioden,
wanneer bet bodemvocht in de bovenste grondlagen verdampt, hetgeen een opstijging van niet zoutvrij bodem¬
vocht uit de diepere grondlagen tengevolge heeft. Zoo is
bet voorgekomen, dat gronden bet eene jaar een bevredigenden oogst leverden, terwijl daarentegen bet volgende
jaar door de droogte en de daarmede gepaard gaande
zoutopstijging duidelijk zoutschade kon worden waar¬
genomen.
In bet z.g. kwelgebied werden enkele proeven genomen
om de capillaire verzouting tegen te gaan, waarbij is gebleken, dat stroobedekking de verzouting praktisch volkomen belemmert. Hierdoor wordt uitdroging van den
bovengrond voorkomen, zoodat een waterverplaatsing
naar de bouwvoor niet mogelijk is en zouttransport dus
niet kan plants vinden.
PROEFVELDEN.
ON 1 WATERINGSPROEEVELDEN.
De waarnemingen op de ontwateringsproefvelden werden

voortgezet. De intensiteit van de detailontwatering bleef
den grondwaterstand duidelijk beinvloeden. Op de op
1 0 m afstand gedraineerde en begreppelde vakken was
de grondwaterstand lager dan op de 1 5 m vakken en bier
weer lager dan op de 20 m vakken, terwijl op de niet ontwaterde vakken de hoogste grondwaterstand werd waargenomen. Hoewel de diepere lagen meer en meer aan de
waterbeweging gaan deelnemen, bleek deze zich toch nog
in hoofdzaak te beperken tot de bovenste lagen, waardoor in natte perioden het regenwater bij gedraineerde
vakken nog in hoofdzaak over den bovengrond naar de
drainsleuven trekt. Daar bleef het staan op de gronden,
welke zijn gedraineerd in de eerste jaren, toen nog niet
in voldoende mate voor een goede doorlatendheid was
gezorgd en door scheurvorming afvloeiing niet mogelijk
was. Dit euvel werd in versterkte mate waargenomen bij
machinaal gedraineerde gronden, waar een goed doorlatende drainsleuf ontbreekt. Deze ervaring heeft mede
geleid tot de conclusie, dat machinale drainage voor deze
jonge gronden minder wenschelijk is.
De controle van de ontwateringsvakken werd tenslotte
beperkt tot handdrainage, machinaal getrokken en met
de hand gelegde houten kokers en greppels, terwijl tcvens
proefvakken met verschillende draindiepte worden vergeleken.
GEWASSENPROEFVELDEN.
Het is

gebleken,

dat de gewassenproefvelden

groote

waarde bezitten voor het incultuurnemen van de Wieringermeergronden en de op deze proefvelden opgedane er¬

varing heeft ongetwijfeld heel wat teleurstelling voorkomen. Ook omtrent de vruchtwisseling werden waardevolle gegevens verkregen, waarvan bij het voortgezet
incultuurbrengen van de Wieringermeer een nuttig gebruik kan worden gemaakt, terwijl deze tevens in staat
stellen om de pachters in de Wieringermeer voor te
lichten.
BEMESTINGSPROEFVELDEN.
Ook op het gebied van de bemesting werden ruime ervaringen verkregen, waardoor het mogelijk is de gewenschte
soort en hoeveelheid voor de diverse grondsoorten en
gewassen met vrij groote nauwkeurigheid aan te geven
ter verkrijging van de grootst mogelijke opbrengst.
Groenbemesting op bouwland, meer speciaal de ruime
hoeveelheid stikstof leverende klavers, lucerne en wikken,
toonde een gunstigen invloed op de ontwikkeling van het
volgende gewas. Ook op grasland bewerkte toediening
van stikstofbemesting vermeerdering van de opbrengst,
echter in veel mindere mate.
Werd op de lichtere gronden reeds vrij spoedig na het
incultuurbrengen behoefte aan fosforzuur geconstateerd,
op de zwaardere gronden bleek toediening daarvan in het
derde cultuurjaar voor een normalen oogst nog niet noodig, hoewel vergelijking aan het licht bracht, dat een
kleine fosforzuurgift opbrengst-vermeerderend werkte.
Een tekort aan fosforzuur had op grasland verdwijning
van de witte klaver tot gevolg, gepaard gaande met een
gewijzigde scheikundige samenstelling en kwaliteitsver¬
mindering van het hooi.

Bij de kali-bemestingsproefvelden werd de ervaring opgedaan, dat toediening van kalizouten onder bepaalde,
nog niet bekende omstandigheden, een vermindering van

pelgewas zooveel mogelijk verbouwd, om in den laten
berfst te warden ondergeploegd.

de opbrengst teweegbrengt. Op zand-grasland bleek reeds
kort na bet incultuurnemen behoefte aan kalibemesting

INFILTRATIEPROEFVELDEN.

te bestaan. Voor de fijne kleihoudende zandgronden is de
kalibehoefte na een 3-jarige cultuur nog twijfelachtig.
GRONDBEWERKINGSPROEFVELDEN.
De ten aanzien van bet incultuurbrengen van zoute gronden vroeger opgedane wetenscbap bracbt aan bet licbt,
dat oppervlakkige bewerking van den bodem gedurende
de eerste jaren aan de structuur van den bodem en de
cultuurresultaten ten goede komt. Na verloop van enkele
jaren blijkt een bewerking van 1 5—20 cm diepte geen
bezwaren meer op te leveren, terwijl een nog diepere
bewerking na 3 jaren cultuur op de proefvelden geen nadeelige gevolgen bad. Tocb dient in dit opzicbt eenige
voorzicbtigbeid te warden betracbt, omdat bet risico nog
bestaat, dat bij een diepe bewerking de bovenkomende
grond vervloeit en daardoor zou kunnen dichtslempen.
Bovendien is gebleken, dat een diepere bewerking van de
jonge gronden geen enkel voordeel oplevert.
Ook een veelvuldige grondbewerking, welke bier en daar
voor bestrijding van opslag en onkruid noodzakelijk was,
toonde structuurbedervend te werken, vooral in natte
perioden, waarin de grond fijn verkruimelt, vervloeit en
dan dichtslempt, waardoor de opdroging sterk wordt belemmerd. Teneinde dit te ontgaan wordt klaver als stop-

Het gunstige effect van de infiltratie kon vooral op de
uit een dikkere laag grover zand bestaande gronden duidelijk Worden waargenomen. Werd in 1 934 op de infiltratieproefvelden nog zoutschade waargenomen, welke
veroorzaakt werd door een nog te hoog zoutgehalte, betzij
van den ondergrond, dan wel van bet infiltratiewater,
door voortgezette ontzilting trad in 1935 de zoutscbade
meer op den acbtergrond. Op fijner zand (ter dikte van
ca. 50 cm) met klei-ondergrond reageerde bet gras/
klavergewas ook in de droge periode zelfs niet waarneembaar op het ingelaten water, terwijl de zoutbeschadiging
voor de toekomst ook vrijwel uitgesloten mag worden
geacht.
ENTPROEFVELDEN MET WORTELKNOLBACTERIEN.
In bet algemeen kunnen de met enting van wortelknolbacterien verkregen resultaten bevredigend worden genoemd. Bereikt is n.l. dat bij lucerne en klaver op de geente terreinen a 1 1 e kiemplanten knolletjes op de wortels vormden. In hoofdzaak is dit verkregen door dikkere
enting en het bewaren van de gekweekte reincultuur bij
lage temperatuur, terwijl ook een wijziging van den voedingsbodem van de gekweekte cultuur nuttig heeft gewerkt.

