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Crkentelijk voor

de goede ontvangst van het eerste, in 1929 uitgegeven, Zuiderzee-Album en

daardoor aangemoedigd, rekenen wij het ons tot eene aangename

taak

op den

ingeslagen

weg

voort te gaan, in de overtuiging, daarmede te voldoen aan de wenschen van zeer velen in den lande.
Ditmaal is er, ten behoeve van eene vollediger voorlichting van

belangstellende landgenooten, van

afgezien om eene vertaling van den Hollandschen tekst in de moderne talen op te nemen,
is

bereikt,

dat

alle

beschikbare

ruimte aan dien tekst kan worden toebedeeld. Wei echter zijn ver-

talingen van dien tekst in het Fransch, Duitsch en Engelsch
naar

wij

hopen

en

vertrouwen

waardoor

—

ook

afzonderlijk

verkrijgbaar,

waarmede

—

de belangstelling in het buitenland in voldoende mate zal

kunnen worden bevredigd.
Ook thans spreken wij gaarne onzen dank uit jegens het Departement van Waterstaat en de Directie
der Zuiderzeewerken voor den ondervonden steun en medewerking.
Vol

vertrouwen

zenden

wij dit nieuwe

album

de

wereld in.

Moge het een even gunstig onthaal

vinden als onze vorige uitgave en bijdragen tot het levendig houden en, waar noodig, opwekken van
belangstelling voor de grootsche onderneming, die binnen ’s lands

grenzen en

geschraagd door den

durf en de kracht van ons volk op zoo energieke en voortvarende wijze wordt geleid.
1 Mei

1930.

DE UITGEEFSTER.

s»

SilvLutie wey^ken
a al

/Sch

Wieriyi^2^772eei
OOP.

1

\

IW.

\\^

waarbz iiozzw der
\ iSlziizeyz begz^zzyiezz
V

^i^emaal e/z-Shli^-.

%
V

Ozide \

Delbaukes

V Zeu^'.
77Z0teh
Oo0ij.
:

■ liai'erz. op de
Oiide Z^ngf

Jiolkorn.

ycz/zactl
A

Afedev/zhlih

/ylzzizezi.
j1 a z’f^Prozzd

NO

0 R D ~

H 0 L LAND
Verklariji^
Diepielyzz. ya.7z 2jLNf~LJi^
PP

->7

AL'ezzive dpLezz .

S

Verzwaaz''de dpTcero.
^i<x.7ia.le7z.

J>>
„

iodzieTz

\

PLAN VOOR DE VERKAVELING
. VANDEWIERINGERMEER, _

VERKURING.
NIEUWE WCRKEN.
DEN OEV^
OUK
WEIG VOORHOOFOVERKECR

OSmRLAN^

SCHAAL nOO.OOO.
O

SO*

IO«e ISO* too*

ASOO

WE6
KANAAL

AAL

&o*o S$o« 4ooo4so« SOOC

WAAR

0

TOCHTEN.
NIEUWl^ANO
KAVELSLOOT
POLDER .
SLUIS

HIPOL IT US/HO EF.

B.B.

BEWEEGBARE SRU0

VPP

VOORLOOPIG POLDERPEIL
GRENS POLDERAPOEELINS.

u.EWXKSSLUIS
STHdAN

Ela KERNEN VAN BEWONING

DETMUKES

^^l^AMSTEL-

SB

MEER.
OOSrPUTJT
PAtliLOWIA

POLDER

034:.IHrERR

NIEUWESLUIS

WIERUN&ER

WAAWD-

iVERKLARING.
I BESTAANDETOESTAND

WAARD

I

POL/DER^ f
= WEG,
= SPOOR

sCF' ^

HORN
— TRAM,
&

GEMAAL.

-----ONTWORPEN KANAAL.
—
= ==

GROsET-

MEDEMBLIK

B.B
EOORe

POL\DER
PER DOES

OGGE.

jj

GEMAAL

INKE
m

dAMifiERTSCHAA\G
AART3W0UD

D
POLDER
W^R

'/AS-

DE

VIlR

/NOORDCR

\ t

KOGGEN,

WEG.

/S^iiLiuite vaiz den
-^
/jchaal ^:rroo. OOO.

.

-I

--y

\ w

(Xe?

\

ZCZTZCL

\ \\-' /.I
■'i- f

Ki^7'7twe7*d

7c oel/erzzoLyzd

-d

<P:

r+~ .

C?
JifaJcJcZLTTZ,
-

</;

1

/. +
Ui
I />y»

'^

r ■ ±
/\

\

x
V r.X

V-\^MV
\ \ • .^^-v ii-.
y(P\

if /

r_y

r.

<v .

n

rypyv'-j.

/

J//^:^

/,
/'

k/ ■/// //.%#
//
// f i7 ^
//
I'.[
UTiz/ens op 7zfi
^reeza.7zd
^
//
iU-M
/ /
\\\ j
II
Xn
/
/ /
i /
it
/ !
/
'
^
'
/ /
/ //'\
i
/
Zi^^d.
/ (
/ ! ^^iee^zplaai

I

V'^.

-

^Pzaa/zz

yccazi

.

-

v,^ I

1.:.

—-V

/ ;
\
y\

\

I

*

In 7S^30 zn iziivoez^zrz^ 7e nezzze/z

«
/i- I ■'
■\ ■■\
\
/
-V -4_—Lv_
\
\

.. .

Lrjzz
yzz votzz.

W/

■'z
*:

„

/

«

yereed zi/zzde
zyzzde yedeelie/x
C/ereed
c/edee
VOZ7Z de/z ctfdttiiidyZk..

2VZA..P.

Viepiel^ji vujz 3
*»

■.

99

-1_ .

S9
99

/

A*1

V
~-

.

&eieiiyeZzTzy^da7?z.

_

-—

dyAs^edeelierz

tiiiin«««mi»
^ll^■■^l■l^ll^l

BeieiiyelL/zyrdd(x/?Z7fzo7z .
Vei^ZTVota.i''de

dyAe7Z .

.

^PzTzdeloopezz

De Afsluiting en Gedeeitelijke Droogmaking van de Zuiderzee
ONDERDEELEN VAN HET WERK.
E uitvoering van de Zuiderzeewerken bestaat
uit twee onderdeelen, n.I.:

1

de

Afsluiting,

welke zal beletten, dat

het water van de Noordzee in bet af te sluiten
gedeelte van de Zuiderzee binnenkomt en de
Droogmaking, waarbij gedeelten van de afgesloten
Zuiderzee, na bedijking, worden leeggepompt en de
drooggevallen zeebodem voor bebouwing en bewoning
wordt geschikt gemaakt.
ALGEMEEN PLAN.
Op den grondslag van de door Ir. C. LELY ontwor-

voorloopig het

Ijsselmeer genoemd,

zal

moeten

overblijven om het water te ontvangen van den IJssel,
het Zwartewater, de Vecht en andere kleine rivieren en
boezems, benevens dat van de droog te malen polders.
Ten behoeve van de loozing van het IJsselmeerwater
worden in den afsluitdijk 25 uitwateringssluizen, elk wijd
12 M. gebouwd, n.I. te Den Oever 15 en op het Kornwerderzand 10, terwijl bij eerstgenoemde plaats voorts
een groote schutsluis en op het Kornwerderzand, na*ast
een dergelijke sluis, nog een kleinere ten behoeve van het
scheepvaartverkeer gebouwd worden.
Beoosten Amsterdam zal een door een dijk met sluizen
van het Ijsselmeer af te scheiden IJ m e e r worden gevormd, ongeveer 8000 H.A. groot, terwijl ter voorziening

pen plannen zal de afsluiting worden verkregen

in de belangen van afwatering en scheepvaart van de

door een dijk, loopende van de Noordhollandsche kust bij

landstreken, welke achter de inpolderingen komen te

Van Ewijckssluis naar de westzijde van Wieringen door
het z.g. Amsteldiep, lang plm. 2|/2 K.M. en verder door

liggen, voorzooveel noodig, ringkanalen langs de bestaande Zuiderzeekust zijn ontworpen.

een dijk van de oostzijde van Wieringen naar de Friesche
kust bij Zurig, lang plm. 30 K.M. Binnen die afsluiting
zal zich de droogmaking voltrekken door het im
dijken en droogmalen van vier gedeelten der Zuiderzee,
gezamenlijk groot ongeveer 225.000 H.A., terwijl een
oppervlakte water ter grootte van ongeveer 1 20.000 H.A.,

Zooals bekend mag worden verondersteld, steunt de Wet
van 14 Juni 1918 (Stbl. No. 354), waarbij de uitvoering
van de Zuiderzeewerken werd bevolen, op de overweging, dat de afsluiting van de Zuiderzee en de droog¬
making van gedeelten binnen die afsluiting in ’s-lands
belang behooren te worden ondernomen.

ning, in het bij zonder van Noordholland en Fries¬

BETEEKENIS VAN DEN AFSLUITDIJK

land, van groote beteekenis is (water voor land- en

NOORDHOLLAND—FRIESLAND.

tuinbouw, drinkwater voor het vee, bedrij fswater
Dat met landaanwinning, droogmaking dus in dit geval,

voor fabrieken, belang van de volksgezondheid bij

het landsbelang wordt gediend, zal menigeen zich kunnen

zoet water, belang voor de scheepvaart bij de water-

verklaren. De beteekenis van de afsluiting ontgaat echter

voorziening van Friesland’s boezem) ;

velen; immers ook zonder afsluiting zouden gedeelten
van de Zuiderzee kunnen worden ingedijkt.

2e.

eene betere afwatering van de omliggende landen;

In dit verband kan het van nut zijn er op te wijzen, dat

3e.

verminderde onderhoudskosten van de waterkeerin-

de ondernomen werken geheel liggen in de lijn van de in
vorige eeuwen tot stand gebrachte droogmakerijen. Daarbij w^as toch de landaanwinning vaak ondergeschikt aan

gen rond de Zuiderzee;
4e.

tengewone overstroomingen;

het belang, dat werd gezien in de verbetering van den
waterstaatkundigen toestand van het land. Zoo werd b.v.

5e.

het watervrij maken van bebouwde kommen van
sommige Zuiderzeegemeenten;

de Haarlemmermeer niet in de eerste plaats drooggemaakt
ter verkrijging van landaanwinst, maar ter verzekering

beveiliging tegen periodieke-, zoowel als tegen bui-

6e.

de gelegenheid voor zekerder en sneller verkeer

van de veiligheid van het aangrenzende land.

(spoorweg-, motor- en gewoon verkeer) tusschen

Bij de uitvoering van de plannen, welke aan de genoemde

Noordholland en Friesland over den afsluitdijk;

Wet van 1918 ten grondslag liggen, wordt nu eene oplossing beoogd, waarbij zoowel de waterstaatsbelangen als
die van landaanwinning behoorlijk tot hun recht komen.

7e.

veiliger scheepvaart over het Ijsselmeer;

8e.

de mogelijkheid om op het Ijsselmeer de zoetwatervisscherij tot ontwikkeling te brengen.

Afgescheiden van het feit, dat zonder den afsluitdijk
ontoelaatbare verhoogingen van de hoogwaterstanden in

Door aanleg van den afsluitdijk kan voorts voor de inpol-

de overblijvende Zuiderzee, in het bij zonder in den trech-

deringen worden volstaan met m e e r d ij k e n (met uit-

ter voor de Overijsselsche kust, zouden ontstaan, zijn aan
de afsluiting van de Zuiderzee de volgende

zondering uiteraard voor wat betreft den Wieringermeer-

voordeelen verbonden:

zeedijk moest worden gebouwd), hetgeen kostenbespa-

1 e.

dijk, die — gelijk met den afsluitdijk ondernomen — als

het

ring geeft, terwijl ook handel, Industrie en verkeer gun-

Ijsselmeer, hetwelk voor de zoetwatervoorzie-

stig zullen worden beinvloed door verbetering van voor-

de

vorming

van

een

zoetwater-binnenmeer,

t-IjLb-£3. ji»>
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Luchtfoto K. L. M.

Het in aanleg zijnde dij>ksvak van den afsluitdijk der Zuiderzee met werkhavens op het Breezand op 1 1 Mei 1929. Met het werk werd 3 April 1929
aangevangen.

Die sich im Bau belindliche Deichstrecke des A'bschlussdammes der Zuidersee mit den zum Betrieb gehorigen Hafen auf dem Breezand om 1 1. Mai
1929. Mit den Arbeiten wurde am 3. April 1929 angefangen.

Trongon de la digue de fermeture du Zuyderzee, avec ports de construc¬
tion au Breezand en cours d’execution, le 1 1 mai 1929. Cette partie de
I’ouvrage fut entamee le 3 avril 1929.

Section of the enclosing dam of the Zuyderzee with construction harbours
on the shallows of Breezand, in course of construction, May 1 1th. 1929.
This part of the work was started April 3rd. 1929.

-

__

„_
Luchtfoto K- L. M.

Dijksvak van den afsluitdijk, lang 2000 M. op het Breezand met werkhavens, op 1 November 1929.

2000 m lange Deichstrecke des Abschlussdammes auf dem Breezand mit
den zum Betrieb gehorigen Hafen am 1. Novembre 1929.

Trongon de la digue de fermeture, d’une longueur de 2000 m.
Breezand avec ports de construction, au ler nuveinber 1929.

Section

au

—

10

(length 2200 yards) of the enclosing dam on the shallows of
Breezand, with construction harbours, November 1st 1929.

uitzichten voor de cultuur, nog daargelaten, dat de uit-

gestort en daar achter het zand. Dit geschiedt met z.g.

voering van een zoo groot werk ook uit een oogpunt van

onderlossers, welke een beun hebben met kleppen in den

werkverruiming niet zonder beteekenis is.

bodem, welke kleppen geopend worden ter plaatse van

Voorzooveel het mogelijk werd geacht de verschillende

den te maken dijk, waarna de inhoud dus op die plaats

voordeelen in geld te waardeeren, is het hiervoor onder

in zee wordt gestort. De keileemdam wordt dan verder op

1 e genoemde voordeel geschat op ten minste f 1 00 mil-

de vereischte hoogte gebracht met behulp van drijvende

lioen, terwijl de overige voordeelen, bedoeld onder 2e tot
en met 8e, voorzooverre die in geld kunnen w^orden ge-

grijperkranen, welke de in vaartuigen aangevoerde kei¬
leem verder op den dam uitstorten. Het bovendeel van

waardeerd,

het zandlichaam wordt daarna achter den keileemdam

geacht worden een kapitaalw^aarde te ver-

tegenwoordigen van omstreeks f 1 8 millioen. Op grond

gespoten, waartoe het in vaartuigen aangevoerde zand

hiervan heeft de Regeering zich indertijd op het standpunt

zoodanig met water wordt vermengd, dat het opgepompt

gesteld, dat de afsluiting van de Zuiderzee voor een voornaam deel van ons land van zoo overw^egend belang is en

en in den dijk kan worden geperst; gezorgd wordt, dat
het water in zee kan wegioopen, zoodat het zand, hetwelk

van zoo uitnemende waarde, dat het afgescheiden van de

bezinkt, blijft liggen.

overige werkzaamheden, in ’s-lands belang dient te wor¬

De bekleedingsgrond van het zandlichaam wordt in den

den tot stand gebracht.

regel met transporteurs of drijvende grijperkranen met
langen arm op den dijk gebracht en daarna verwerkt. De

SAMENSTELLING VAN DEN AFSLUITDIJK.
Het lichaam van den dijk wordt gemaakt van aan den

benoodigde keileem wordt in zee gebaggerd, het zand in
den regel gezogen, maar ook wel gebaggerd.

bodem der Zuiderzee ontleenden grond; aan de buiten-

Het grondlichaam van den dijk wordt vervolgens tegen

zijde komt een dam van keileem, aan de binnenzijde

afslag beschermd: onder water door z.g. kraagstukken

daarvan zand, afgedekt door een laag keileem of klei.

van rijshout, bezwaard met steenen, en boven water, ter

Keileem is een taaie bodemsoort (leem met kleine en

plaatse waar de golfaanval zich doet gelden, door steen-

grootere keien), die op verschillende punten in den

glooiingen van basalt of Belgische bloksteen en daar-

bodem der Zuiderzee alsook op Wieringen en aan de zuid-

boven door een grasmat.

kust van Friesland, wordt aangetroffen en die getoond
heeft uitstekend weerstand te kunnen bieden aan stroo-

VOLGORDE BIJ DE AFSLUITINGSWERKEN.

mend water. Bij den aanleg van den dijk wordt daarom

Wie ziet, hoe de bouw van den afsluitdijk op verschillen¬

eerst onder water de keileemdam zoo hoog mogelijk op-

de punten wordt ondernomen, zoodat dus niet, b.v. van

noord- en zuidzijde van den dijk werkend materieel en

Wieringen uit, in de richting van de Friesche kust aan een
stuk w^ordt doorgewerkt, neigt allicht tot de vraag, of

voor aanvoer van materialen, terwijl de zuidelijke haven

daarvoor een bepaalde reden bestaat. Inderdaad is die

ook bestemd is als berghaven voor bet op zee werkend

reden aanwezig.

groote materieel,

Bij den bouw van den afsluitdijk toch zit de gedachte voor
om een zoo groot mogelijk deel van bet werk te maken

ontworpen.
Het is verder in de praktijk gebleken, dat de doorstroo-

zonder den bestaanden toestand der w^aterbeweging be-

mingsopening van geulen ter plaatse van den te maken

langrijk te veranderen. Ffierdoor wordt bet mogelijk

dijk zeer aanzienlijk kan worden beperkt door het bouwen

groote dijksgedeelten te bouwen,
voordat
de
w^aterbeweging
ter
plaatse beteekenend zal zijn toegenomen.
Uit dien hoofde was bet in de eerste
plaats aangewezen, dijksgedeelten te
bouwen op plaatsen waar — in de
lijn van de afsluiting — weinig

in verband waarmede zij grooter is

van een dam onder water, zonder
dat het vermogen tot het doorvoeren
van water van dergelijke geulen
dientengevolge beteekenend afneemt.

mi

Dit komt dus bier op neer, dat door
het maken van dammen in de diepe
geulen (z.g. beteugelingsdammen)
*

W

een belangrijk deel van de noodige
werkzaamheden kan worden uitgevoerd, zonder dat de algemeene toe-

stroom aanwezig is, hetgeen bet
geval is op de in de Zuiderzee voorOp ’t Breezand zullen baard en haren
Aan niemand langer zorgen baren.
stand van de waterbeweging hierdoor
komende platen. In 1 929 werddan ook
veel zal veranderen. Ook stroomde afsluitdijk tusschen den sluisput
op bet Kornwerderzand en de Friescbe kust in hoofdzaak
versterking op plaatsen, waar thans weinig stroom gaat,
over de Makkummerwaard gebouwd, eene lengte van
behoeft dientengevolge niet te worden gevreesd, zooomstreeks 3600 M., terwijl eveneens een

dijksvak ter

dat de bouw van den afsluitdijk op die punten niet

lengte van 2000 M. met twee werkhavens op bet Breezand, liggende ongeveer balverwege tusscben Wieringen

zal worden bemoeilijkt.
Op grond van een en ander Is in bet eerste stadium van

en bet Kornwerderzand, werd voltooid. Hierdoor is op bet

de afsluiting ook de beteugeling van verschillende diepe

Breezand een steunpunt verkregen, vanwaar de verdere

geulen aan de orde. Zoo is in 1 929 de beteugeling van

dijksbouw naar beide zijden kan geschieden.

de geul ,,de Middelgronden”, een geul bewesten bet

De havens doen dienst als berghavens voor bet aan de

Kornwerderzand, voltooid, terwijl eveneens een aanvang

i-::

%

m
s.
■

m m
iii*

m

Dijksvak van den afsluitdijk, lang I ] 00 M. gelegen tusschen de geulen
,,Het Gaatje” en ,,Het Z'win” op I November 1929. Op den achtergrond
de bouwput voor de sluizen beoosten Wieringen.

1100 m lange Deichstrecke des Abschlussdammes zwischen den Fahrrinnen ,,Het Gaatje" und ,,Het Zwin” am 1. November 1929. Im Hintergrund die Baugrube fiir die Schleusen ostlich von Wieringen.

Trongon de la digue de fermeture, d’une longueur de 1100 m, entre les
passes ,,Het Gaatje” et ,,Het Zwin”, au 1 er novembre 1929. A I’arriereplan la fouille de construction pour les ecluses a Test de Wieringen.

Section (length 1200 yards) of the enclosing dam between the channels
,,Het Gaatje” and ,,Het Zwin”, November 1st 1929. In the background
the foundation pit of the sluices near (eastward of) Wieringen.
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K. Maaskant. Hippolytushoef

Een zwaar zinkstuk voor de beteugeling van de geul ,,de Vlieter” beoosten
Den Oever.

Ein scKweres Sinkstiick fiir den Bau eines Stauwehres in der Fahrrinen
,,de Vlieter’ ’, ostlich von Wieringen.

Un matelas de fascinages renforce pour la defense du seuil artificiel dans
la passe ,,De Vlieter”.

A heavy mattress of brushwork destined for the sill dam in the channel
,,De Vlieter” eastward of Wieringen.

is gemaakt met de beteugeling van de geul ,,de Vlieter”,

bodem ter weerszijden van de dammen met zinkstukken

ongeveer 5 K.M. beoosten Wieringen.

wordt beschermd om ontgronding van den teen door de

De snelle vordering van de werkzaamheden in

1929

zeer sterke stroomen te voorkomen.

maakte het verder nog mogelijk op de platen beoosten

VOLTOOllNG VAN DEN AFSLUITDIJK.

Wieringen tusschen de geulen ,,het Gaatje” en ,,de Vlie¬
ter” een dijksgedeelte ter lengte van 1 1 00 M. aan te leg-

Met den bouw van den afsluitdijk werd in 1924 aange-

gen. Het is de bedoeling de dijksvakken geleidelijk uit te

vangen door de afsluiting van het Amsteldiep, terwijl in

bouwen tot de diepe geulen, waarin de beteugelings-

1927 een begin werd gemaakt met den aanleg van het

dammen worden gemaakt, zoodat ten slotte op deze

dijksvak Wieringen—Friesland.

dammen door het opwerpen van een keileemdam boven

Hoewel aanvankelijk voor de algeheele voltooiing het

water de sluiting zal plaatsvinden. Het zal duidelijk zijn,

jaar 1934 werd aangehouden, doet de voorfvarende uit-

dat die dammen dus in den winter v66r de sluiting, wan-

voering van de werken verwachten, dat de bouw reeds in

neer derhalve de wateraan- en afvoer naar en van de

1932 zal kunnen worden beeindigd. Daartoe is het de

Zuiderzee er overheen zal plaatshebben, aan de bij storm-

bedoeling van de ongeveer 20 K.M. van den afsluitdijk,

vloeden alsdan te verwachten zeer sterke stroomingen

die nog moeten worden aangelegd, in de jaren 1930,

zullen zijn blootgesteld en daaraan weerstand moeten

1931 en 1932 achtereenvohgens omstreeks 8.5, 7.8 en

kunnen bieden.
Met het oog op het welslagen van de afsluiting is het

4.2 K.M. te bouwen.

noodzakelijk, dat de dammen tot het oogenblik van de
sluiting volledig in stand blijven en niet aan eenigszins
belangrijke beschadiging zullen blootstaan, daar hieruit
ernstige gevolgen zouden kunnen voortvloeien. Als onderdeel van den keileemdam in den afsluitdijk zijn de

KUNSTWERKEN IN DEN AFSLUITDIJK.
De ten behoeve van de afstrooming van het IJsselmeerwater en van het scheepvaartverkeer in den afsluitdijk
ontworpen sluiscomplexen, omvatten:
a. te

Den

Oever,

beoosten

W i e r i n g e n:

beteugelingsdammen ook van keileem gemaakt, doch

3 groepen, elk van 5 uitwateringssluizen, ter lengte

daar zij onbeschermd aan de zeer sterke stroomen tijdens
de afsluiting geen weerstand zouden kunnen bieden, was

van 50 M. en ieder 12 M. wijd, eene gezamenlijke
wijdte derhalve van 1 80 M., benevens een schutsluis,

het noodig hen te bezinken en te bestorten, d.w.z. de

wijd 14 M. met een middenhoofd en eene grootste

dammen werden als het ware afgedekt met zinkstukken

lengte van 142 M., berekend voor het doorschutten

van rijshout, met stortsteen bezwaard, terwijl de zee-

van 2000 tons schepen met sleepboot.

Elke groep van vijf sluizen rust op een doorgaande

omringd en daarna drooggemalen: kleine polders derhalve

fundeeringsplaat van gew^apend beton, dik 1 .30 M.,

(30 FI.A.

groot), die als bouwput dienst doen. Deze

lang 88 M. en breed 50 M., direct aangebracht op den

omringdijken zullen, voorzooveel noodig, weder moeten

keileembodem. Met den bouw werd in Februari 1927

warden opgeruimd zoodra de kunstwerken in gebruik

aangevangen.

moeten warden gesteld. Wat de schutsluizen aangaat, die

b. op
4

het

K.M.

Kornw^erderzand,

ongeveer

uit de Friesche kust:

2 van der-

gelijke groepen, w^aarvan de gezamenlijke wijdte dus
120 M. bedraagt, terwijl hier 2 schutsluizen zijn ontw^orpen, een 14 M. wijd (zonder tusschenhoofd) en
een met een wijdte van 9 M. en 70 M. schutlengte,
welke laatste bestemd is voor 600 tons schepen.
Op grond van de uitkomsten van verrichte boringen

reeds dienst moeten doen voordat de afsluitdijk geheel
kan worden gesloten, zal dit omstreeks einde 1930 of
begin

1931

het geval zijn; ongeveer een jaar daarna

volgt dan de ingebruikstelling van de uitwateringssluizen.
De kokers van deze laatste sluizen zullen worden afgesloten door een stel ijzeren puntdeuren en door twee
ijzeren schuiven, welke tusschen torens van gewapend
beton verticaal kunnen worden opgetrokken.

werd besloten deze werken niet als te Den Oever op
staal te fundeeren, dock eene fundeering van bouten
palen aan te brengen, waarop doorgaande platen van
gewapend beton werden aangebracht, vrijwel gelijk
aan die te Wieringen. Vereischt werden 1 2.000 heipalen. De bouw van de werken ving in Maart 1 928
aan.

BALGZANDKANAAL. — OVERBRUGGING.
De in de jaren 1920—1925 in het Amsteldiep aangelegde
afsluitdijk tusschen Noordholland en Wieringen deed
eene aanzienlijke aanslibbing bij het aansluitingspunt aan
de Noordhollandsche kust en eene verhooging van de
laagwaterstanden verwachten, hetgeen derhalve de afwa-

Ten dienste van het over den afsluitdijk te leiden spoor-

tering van den Anna Paulownapolder, welke geschiedde

weg- en gewone verkeer wordt over de toegangswegen

door de Van Ewijckssluis even bezuiden het aansluitings¬

tot de schutsluizen de bouw vereischt van draaibruggen.

punt, zou hebben belemmerd.
Ter voorziening hierin werd in de jaren 1923—1925 het

De groepen uitwateringssluizen staan omstreeks 90 M.
uiteen, over welken afstand de normale afsluitdijk wordt

Balgzandkanaal buitendijks langs de Noordhollandsche

aangebracht.
De bouw van de kunstwerken geschiedt op den droog-

kust,

aangelegd. Hierdoor werd de afwatering dus verlegd naar

gelegden zeebodem; nadat ze eerst door dijken werden

het Nieuwe Diep bij Den Helder. Het Balgzandkanaal

loopende van Van Ewijckssluis naar Oostoever,
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Luchtfoco K. L. Af.,

Bouwput voor de kunstwerken in den afsiuitdijk beoosten Den Oever op
1 Nov. ’29, gezien uit Ket Noorden. Op d en achtergrond drie complexen
elk van vijf u'it-vvateringssluizen.

Baugrube fiir die kiinstlicKen Bauten im Abschlussdamm ostlich von Den
Oever am 1. November 1929, vom Norden aus gesehen. Im Vordergrund
drei Komplexe, jeder aus 5 Entwasserungsschleusen zusammengesetzt.

Fouille de construction pour les ouvrages d’art dans la digue de fermeture a Test de Den Oever, au ler novembre 1929, vue du nord. Au
premier plan trois groupes de 5 ecluses d’evacuation.

Foundation pit of the sluices and lock in the enclosing dam near Den
Oever, looking south, November 1st. 1929. In the foreground three sets
each of five sluices.
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Luchtfoto K. L.M.
Bouwput voor de kunstwerken in den afsluitdijk beooslen Den Oever op
I Nov. '29, gezien nil het Zuiden. Op den voorgrond de schutsluis met
aangebouwd dokje voor schipdeuren.

Baugrube fiir die kiinstlichen Bauten im Abschlussdamm ostlich von Den
Oever am 1. November 1929, vom Suden aus gesehen. Im Vordergrund
die Schiffahrtsschleuse mit angebautem kleinem Dock fiir Schifftore.

Fouille de construction pour les ouvrages d’art dans la digue de fermeture a Test de Den Oever, au I er novembre 1929, vue du sud. Au premier
plan I’ecluse a sas avec le petit bassin de radoub pour bateaux-portes,
construit a cote.

Foundation pit of the sluices and lock in the enclosing dam near Den
Oever, looking north, November 1st. 1929. In the foreground the shiplock with small dry dock for repairing sluice-gates.

vormt een onderdeel van het kanaal, dat noodig is om bij

werd tevens dienstbaar gemaakt aan de verbinding van

de droogmaking van de Wieringermeer het water van

Wieringen met den vasten wal, in afwachting van den

alle daarop voorheen loozende polders en boezems op te

bouw van een overbrugging over het kanaal, die zoowel

nemen en dat langs de Noordhollandsche kust is aange-

het gewone- als het spoorwegverkeer over den afsluitdijk

legd van Aartswoud naar Oostoever; dit kanaal is tevens

zal moeten dienen.

bestemd om diensten te bewijzen als scheepvaartkanaal

De overbrugging voor gewoon verkeer werd 1 8 Septem¬

voor de plaatsen, welker scheepvaart door de afsluiting van
het Amsteldiep en de indijking van de Wieringermeer

ber 1 929 voor het verkeer opengesteld, waarna een aan-

van de zee en de binnenscheepvaartwegen wordt ge-

lijken verbindingsdam, hetgeen op 25 September d.a.v.

stremd.

tot stand kwam, zoodat dien dag de Wieringermeer in

Het Balgzandkanaal werd bij Van Ewijckssluis door een

verbinding werd gebracht met het Balgzandkanaal door

vang werd gemaakt met de doorbaggering van den tijde-

dam tusschen het beginpunt van den afsluitdijk en den

de in stand gehouden buitengeul te Kolhorn, het kanaal

Balgdijk afgesloten, ten einde te voorkomen, dat — zoo-

Kolhorn—Oostpunt en het Amstelmeer. Deze tot stand

lang de Wieringermeerdijk nog niet voltooid zou zijn —

gebrachte verbinding opende tevens de gelegenheid om

stormvloeden uit de Wieringermeer in het kanaal konden
doordringen en schade zouden aanrichten. Deze dam

bij lage waterstanden te Oostoever over te gaan tot afspuiing van de Wieringermeer.

De Indijking en Droogmaking van de Wieringermeer
L zal voor velen het nut van landaanwinning
geen nadere verduidelijking behoeven, toch
kan het van belang zijn de beteekenis na te
gaan, w^elke
voor ons land heeft.

de

ondernomen

droogmaking

de cultuurgronden met ruim 400.000 H.A., of gemiddeld
per jaar met 4000 H.A. zijn toegenomen.
Tegenover die jaarlijksche aanwinst staat evenwel een
zeer beteekenend verlies.
In de jaren 1833—1922 bedroeg de toeneming van de

Het is bekend, dat de vorming wordt beoogd van 4 pol¬
ders, t.w.
een Noordwestelijken polder, groot

20.000 H.A.

(de Wieringermeer)

oppervlakte van de bebouwde eigendommen in ons land
ruim 31.000 H.A., waaruit kan blijken, dat de groei van
de bevolking tot vermindering van cultuurland leidt, eene
vermindering, w^elke steeds voortschrijdt.

,,

Noordoostelijken

,,

,

,,

55.000

„

Door stadsuitbreiding, straataanleg en wegenbouw, aan-

,,

Zuidoostelijken

,,

,

,,

95.000

„

leg van kanalen en havens werd zoodoende in de 10-

,,

Zuidwestelijken

,,

,

,,

55.000

„

jarige periode van

1912—1922 eene oppervlakte van

meer dan 24.000 H.A., meer dus dan door droogmaking
225.000 H.A.

van de Wieringermeer op het water zal worden veroverd,

te zamen derhalve ongeveer 7 pCt. van de totale en rond

aan den landbouw onttrokken, een gemiddeld verlies der¬

10 pCt. van de bebouwbare oppervlakte van ons land,

halve van 2400 H.A. per jaar, dat op de gemiddelde winst

een gebied omstreeks gelijk aan de provincie Groningen.

moet worden in mindering gebracht.

TOE- EN AFNEMING VAN CULTUURGROND.

GEBREK AAN CULTUURGROND.

Volgens in 1924 gepubliceerde gegevens is sinds 1816

Er zijn dan ook tal van aanwijzingen, welke wijzen op

door droogmaking en bedijking in ons land omstreeks

gebrek aan cultuurgrond in ons land en de toenemende

99.290 H.A. cultuurgrond gewonnen, terw^ijl de ontginning van w^oeste gronden aan het cultuurgebied ruim

plattelandsbevolking doet dit gebrek steeds scherper naar
voren komen.

310.000 H.A. heeft toegevoegd, zoodat de laatste eeuw

Die aanwijzingen zijn gelegen in de hooge koop- en
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Luchtfoto K. L. lA.

Overzicht van de werken aan de oostpunt van Wieringen op 13 Juli 1929,
gezien uit het Noorden. Op den voorgrond de visschershaven en de werkhaven te Oen Oever met den ibouwput voor de kunstwerken beoosten
Wieringen. Verder de Wieringermeerdijk, loopende van Wieringen naar
Medemblik, waarin het Noordelijk sluitgat is te zien.
Vue d’ensemble des travaux a la pointe est de Wieringen, au 13 juillet
1929, vus du nord. Au premier plan le port de peche et le port de con¬
struction a Den Oever avec fouille des ouvrages d’art a Test de Wieringen.
Plus loin la nouvelle digue du Wieringermeer, de Wieringen a Medemblik, dans laquelle on peut voir le dernier pertuis a fermer.

Uberblick der Arbeiten an der Ostspitze Wieringens am 13. Juli 1929,
vom Norden aus gesehen. Im Vordergrund der Fischerhafen und der zum
Betrieb gehorigen Hafen bei Den Oever mit der Baugrube fiir die kiinstlichen Bauten ostlich von Wieringen. Weiter der Wieringerseedeich
zwischen Wieringen und Medemblik, worin die nordliche Verschlussoffnung zu sehen ist.
Bird’s eye view of the works near the east point of Wieringen on July 13th.
1929, looking south. In the foreground the fishing-port and the con¬
struction harbour at Den Oever, with the foundation pit of the sluices
near Wieringen. More in the background the bank of the Wieringermeer
(first area to be reclaimed) running from Den Oever to Medemblik; in
which the northern opening for final closing is visible.
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Foto K. Maaskant, Hippolytushoef

Een

Un

van

des

de

groepen uitwateringssluizen te Den Oever, n.l. de oostelijke,
gezien van de Waddenzee uit, begin Maart 1930.

groupes

d’ecluses d’evacuation a Den Oever,
commencement de mars 1930.

vu

du nord, au

Eine

der Gruppen von Entwasserungsschleusen bei Den Oever, namlich
die ostliche, vom Wattenmeer aus gesehen, Anfang Marz 1930.

One of the sets of sluices near Den Oever (i.e. the eastmost one) looking
south, beginning of March 1930.

pachtprijzen, uit het groot aantal gegadigden bij koop of

Het is daarbij aangetoond, dat vooral op de zeeklei en in

verhuur, het verlaten van het platteland door jonge land-

de weidestreken — gebieden dus, w^elke het meest over-

bouwers, het gezamenlijk exploiteeren door kinderen van

eenkomen met de te winnen Zuiderzeegronden — aan

het bedrijf der ouders bij gebrek aan gelegenheid tot zelf-

cultuurgrond groote behoefte bestaat en mag het dus als

standige vestiging, de onnatuurlijke uitbreiding van den

een onafwijshare

tuinbouw, het trekken naar nieuwe ontginningen op het

regelen worden genomen om hieraan tegemoet te komen.

zand door jonge kleiboeren, hetgeen hen plaatst voor ge-

Hoewel het aanvankelijk voornemen is geweest de afslui-

heel andere omstandigheden en de steeds voortgaande

ting van de Zuiderzee tot stand te brengen om daarna te

eisch worden beschouwd, dat maat-

splitsing van bedrijven bij gebrek aan
grond, wat op den duur de econo-

beginnen met den droogmakingsarbeid, is dan ook met het oog op

mische kracht van den landbou-w
aantast. Vanzelfsprekend is dit voor
ons land, dat voor een belangrijk
deel op zijn landbouw^ steunt, niet
zonder bedenking.

Wieringermeer-indijking gelijktijdig
met de afsluiting te ondernemen.
Van de totale droogmaking wordt

die
.

u

i!

ONTGINNING DE OPLOSSING?
Nu is en wordt nog menigmaal de
vraag gesteld, waarom men dan toch
eigenlijk niet veel meer overgaat

—-f.'r

’t Breezard gaat ook niet op zij
Voor koek, banket en lekkernij.

groote

behoefte

besloten

de

verwacht, dat zij zal leiden tot eene
uitbreiding van omstreeks 6000 landbouw-bedrijven van
economische
grootte, waarop een financieel krach¬
tige landbouwbevolking tot welvaart
zal kunnen komen.

tot ontginning van w^oeste gronden op groote schaal.
Hierbij moet men echter wel bedenken, dat de oppervlakte woeste grond, geschikt voor stichting van boerde-

In 1928 was de Wieringermeerdijk, met den bouw waar-

rijen, reeds zeer belangrijk is verminderd. Van de 460.000

van werd aangevangen in 1927, zoover gereed gekomen,

DIJKSVAK WIERINGEN—MEDEMBLIK.

H.A. woestliggende gronden zal daarenboven een groot

dat nog overbleven openingen in den dijk ter lengte van

deel, als ongeschikt voor landbouw^doeleinden, beboscht

1462 M., gelegen 4.5 K.M. benoorden Medemblik, en

moeten worden, terwijl zelfs krachtige bevordering van

van 4740 M., gelegen tusschen Wieringen en Oude-Zeug.
De werkzaamheden aan den dijksbouw verliepen het

het ontginningswezen in de behoefte aan land voor de
zandboeren nog geenszins zou kunnen voorzien.

afgeloopen jaar gunstig;

de sluiting van het gat nabij

Medemblik kwam 3 Juli 1929 tot stand. In overeenstem-

vormde Boezemmeer, Amstelmeer heet het thans offi-

ming met de op grond van berekeningen steunende verwachting werd geen beteekenende last van optredende

cieel, hetwelk daar is ontworpen om het kanaal een in

stroomsnelheden ondervonden, noch w^at uitschuring van

groot oppervlak te kunnen geven. Dit meer ligt ten zui-

bet keileem of den zeebodem, noch wat het gebruik van

den van den afsluitdijk tusschen Noordholland en Wierin-

bet materieel betreft.
De sluiting van het noordelijk vak van den Wieringer-

gen, waar verschillende diepe geulen worden aangetroffen,

meerdijk kwam 29 Juli 1929 tot stand door het boven

toch zouden beletten. Het 700 H.A. groote meer wordt

water brengen van den keileemdam, waarna met het verder afbouwen van het dijkslichaam geregeld werd voort-

in het zuiden begrensd door den omringdijk van de Wie¬
ringermeer ter plaatse, thans Amstelmeerdijk geheeten, en

gegaan.

staat met het Balgzandkanaal in open verbinding.
KANAAL

AARTSWOUD—KOLHORN—BOEZEMMEER.

verband met de eischen van de afwatering voldoende

die de drooglegging van dit gedeelte van den zeebodem

Deze Amstelmeerdijk loopt van

Oostpunt

naar den

Haukesdijk op Wieringen en sluit tegen dien dijk zoodanig aan, dat de haven van De Haukes bestaan blijft en
hare uitmonding verkrijgt in het Amstelmeer. Door om-

Hiervoor is reeds vermeld, dat aan de westzijde van de
Wieringermeer langs de Noordhollandsche kust een

buiging van den Amstelmeerdijk is een tweede haven-

kanaal noodig was ter voorziening in de afwatering van

kom gevormd, groot 260 X

100 M. en dlep 3.50 M.

de polders en boezems, die voorheen op de Wieringer¬

— N.A.P., welke tot voorhaven dient van de te De

meer loosden, en welk kanaal dus een verlengstuk is van

Haukes gebouwde schutsluls,

het Balgzandkanaal.

W ieringermeer.

toegang gevende tot de

Van De Kooi tot Kolhorn is dit kanaal geschikt voor
schepen van 600 ton.

BAGGEREN VAN KANALEN EN TOCHTEN

De in het kanaal bij Oostpunt ontworpen en op 16 Sep¬
tember 1929 voor het scheepvaartverkeer opengestelde

IN DE WIERINGERMEER.

keersluis, zal normaal openstaan en is alleen bestemd om

Met het baggeren van de vereischte kanalen en tochten

bij onverhoopt doorbreken van den afsluitdijk door het

werd reeds een aanvang gemaakt tijdens den aanleg van

Amsteldiep te worden gesloten, waardoor het overstroo-

den Wieringermeerdijk, niet alleen omdat tijdens het af-

mingsgevaar uit de Wieringermeer kan worden gekeerd.

malen en bij het geleidelijk droogvallen van den bodem

Bij Oostpunt mondt het kanaal n.l. uit in het daar ge-

de toevloeiing van het water naar de gemalen diende te
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Paalfundeering voor een complex uitwateringssluizen op het Kornwerderzand, voorjaar 1929, gezien uit het Noordwesten.
Fondation de pilotis pour une groupe d’ecluses d’evacuation
Kornwerd, vue du nord-ouest, en juin 1929.

S'l

au

banc

de

Pfahlgriindung fiir einen Komplex Entwasserungsschleusen auf dem Kornwerderzand, Friihling 1929, vom Nordwesten aus gesehen.
Pile foundation of a set of sluices on the Kornwerderzand, spring of 1929,
looking south east.

