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Luchtfoto K. L. M.
Baugrube fiir die kunsllichen Bauten im Abschlussdamm aul dem Korn¬
werderzand, vom Nordwesten aus gesehen, am 13. Juli 1929. Im Vordergrund die Grundplatten aus armiertem Beton fiir zwei Komplexe Entwasserungsschleusen.

Fouille de construction pour les ouvrages d’art dans la digue de fermeture au banc de Kornwerd, vue du nord-ouest, au 13 juillet 1929. Au
premier plan les plates-formes en beton arme (recouvrant les pilotis)
pour les fondations de deux groupes d’ecluses d’evacuation.

Foundation pit of the sluices and locks on the Kornwerderzand in th
enclosing dam, looking south-east, July 13th. 1929. In the foregroun
the reinforced concrete foundation slabs of two sets of sluices.

a.

(t

Bouwput voor de kunstwerken in den afsluitdijk op het Kornwerderzand,
gezien uit het Noordwesten, op 13 Juli 1929. Op den voorgrond de fundeeringsplaten van gewapend beton voor twee complexen uitwateringssluizen.

worden verzekerd, maar tevens omdat het baggeren van

Door

die kanalen de beste en goedkoopste oplossing biedt om
ze tot stand te brengen.

Oever,

Voor de vorming van de hoofdkanalen moest

rond

gende buitenwater verbinding hebben. De eerste twee

9.000.000 M- ., voor de tochten rond 6.000.000 M^. in

sluizen geven toegang tot normale polderkanalen, waar-

profiel worden gebaggerd, zoodat reeds in 1928 met de

van de afmetingen zijn berekend op de vaart met 80 a
1 00-tons vrachtschepen en 40-tons motorvaartuigen, ter-

scheepvaartsluizen

te

Medemblik

en

De

Haukes,

Den

Kolhorn, die thans

geheel voltooid zijn, zullen die kanalen met het omrin-

werkzaamheden moest worden aangevangen om tijdige
gereedheid te waarborgen.

wijl die te Kolhorn en Medemblik den toegang openstel-

VERKAVELINGSPLAN.

len tot een kanaal, geschikt voor 200 a 300-tons vracht¬
schepen en 80-tons motorbooten, daar dit kanaal de ge-

Nu zal het duidelijk zijn, dat het baggerwerk eerst kon
aanvangen, nadat een plan voor den polder was ontwor-

meenschap herstelt tusschen de haven van Kolhorn en
de Zuiderzee bezuiden den afsluitdijk.

pen, aangevende de richting van de hoofdkanalen, -toch¬

Voor het verkeer te land is gerekend op een

ten en -wegen, de plants van de gemalen en van de tus-

hoofdweg van Den Oever — en daar aansluitende op den

schen de polderafdeelingen te maken sluizen, benevens

hoofdverkeersweg

van het poldercentrum. Een dergelijk plan kwam in 1927
tot stand.

Friesland — naar de in het poldercentrum te stichten

over

den

afsluitdijk

Wieringen—

hoofdplaats, vanwaar weder hoofdwegen zullen leiden
naar Medemblik, Lambertschaag, Aartswoud en Kolhorn.

Het verdeelt den polder, in verband met de hoogteligging,
in 4 afdeelingen, elk met een eigen polderpeil, dat werd

Verder zal een hoofdweg worden aangelegd naar De

vastgesteld op 1.40 M. beneden de oppervlakte van het

Haukes op Wieringen, aansluitende op den Rijksweg
naar Van Ewijckssluis en verder. Door dit wegennet, dat

laagste land in den polder. De vier afdeelingen hebben
een voorloopig polderpeil van respectievelijk 4.60 M.,
5.30 M., 6 M. en 6.70 M.

Verkeer in en verbinding met den polder.
De

hoofdafvoer-,

tevens

scheepvaart-

kanalen, zijn grootendeels ontworpen langs de grens
van de polderafdeelingen en worden
schutsluizen (6 in aantal) verbonden.

onderling door

hoofdzakelijk is geprojecteerd langs de hoofdkanalen,
eveneens dus langs de grens der polderafdeelingen, wordt
eene behoorlijke verbinding binnen den polder en met
het aangrenzend Noordhollandsch gebied verkregen.

Terp in den polder.
De te stichten hoofdplaats is gedacht in afdeeling III, op
de grens van afdeeling IV, waar alreeds een terp is ge-

maakt ter oppervlakte van -It 1 00 X 200 M., gelegen op
omstreeks 2 M. -!- N.A.P., waarop verschillende gebou-

gebracht; met het oog op het bezwaar van de hooge brugopritten voor het wegverkeer is mtusschen naar beper-

w'en zullen kunnen worden geplaatst en die bij onverhoopte doorbraak van den Wieringermeerdijk tijdelijk zal

king van het aantal bruggen gestreefd.

kunnen dienen tot wijkplaats voor de in de omgeving

Bewoningscentra.

gevestigde bevolking.

De bewoningscentra, waarvan de plaats eerst later definitief zal kunnen worden vastgesteld, zijn op onderhnge

Kavelgrootte.

afstanden van circa 4 K.M. over den polder naast de

De polder is in hoofdzaak verkaveld gedacht volgens het
stelsel, aanbevolen door de Commissi e-L o v i n k,

hoofdwegen verspreid gedacht.

waarbij de kavels omstreeks 20 H.A. groot zullen wor¬
den, met eene lengte van 800 M. en eene breedte van

BEMALING VAN DEN POLDER.

250 M., aan de korte zijden begrensd door een verharden
weg en door een voor kleine vaartuigen bevaarbaren

Het leegmalen van den polder geschiedt door twee ge-

tocht. Aan de lange zijden zullen in den regel droge

malen, een te Medemblik en een bij Den Oever, welke

slooten voorkomen.
In verband met de door bevoegde deskundigen bepleite
wenschelijkheid, is voor enkele gedeelten eene afwijken-

na afloop dienen zullen voor het drooghouden van den

de verkaveling ontworpen, waarbij de kaveldiepte afwis-

polder.
Bij de hooge eischen, welke de moderne landbouw aan
de capaciteit van de bemaling stelt, waardoor deze in staat

selt van 500—1500 M., terwijl ook in de breedte-afme-

moet zijn met schommelingen van slechts eenige deci¬

tingen als proef nog afwijkingen voorkomen. Hierbij is

meters het op

ruimschoots

gelegenheid aanwezig om met vaartuigen

polderpeil te handhaven, kunnen de gemalen, die bere-

van 80 a 100 ton laadvermogen de landbouwproducten

kend zijn op het op peil houden van den polder, deze in

rechtstreeks van het land naar de fabrieken te doen

ongeveer 8 maanden leegmalen, daarbij onafgebroken

vervoeren.

doorwerkend, zoodat dit vermoedelijk in het najaar van

Brughoogte.

1 930 zal hebben plaatsgehad.
De verdeeling van de bemaling over twee gemalen, waar¬

De aanvankelijk aangenomen doorvaarthoogte van de

van dat bij Medemblik electrisch wordt aangedreven en

'bruggen van 2.60 M. is zooveel mogelijk nader op 4 M.

dat bij Den Oever is toegerust met Dieselmotoren, is

1.40 M. onder het laagste land gelegen
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Luchtfoto K. L.M.

Bouwput voor de kurstwerken
met aansluitend dijksvak naar

in den afsluitdijk op het Kornwerderzand
de Friesche kust op 1 November 1929.

Fouille de construction pour les ouvrages dart dans la digue de lermeture au banc de Kornwerd avec trongon adjacent de la digue raccordant
les travaux avec la cote de la province de Frise, au 1 er novembre 1929.

Baugrube fiir die kiinstlichen Bauten im Abscblussdamm auf dem Kprnwerderzand mit der anschliessenden Deichstrecke nach der friesischen
Kuste hill am 1. November 1929.
Fondation
adjoining

pit of the sluices and locks on the Kornwerderzand, with
section of enclosing dam between Kornwerderzand and the
coast of Friesland, November 1st. 1929.
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van de peilers en landhoof-den van een complex uitwateringssluizen op het Kornwerderzand op 18 Febr. 1930.

Construction

des piles et des culees d’un groupe d’ecluses d’evacuation
au banc de Kornwerd, au 18 fevrier 1930.

-.i

Bau

>

der Pfeiler und Widerlagmauern eines Komplexes Entwasserungsschleusen auf dem Kornwerderzand am 18. Februar 1930.
Erecting the piers of a set of sluices on the Kornwerderzand,
February 18th. 1930.

uiteraard van belang bij mogelijke bedrijfsstoring aan een

De ,,LEE]VIANS”, het gemaal te Den Oever, bevat twee

der gemalen en heeft bet voordeel, dat die bemaling niet

geheel gelijke aggregaten, elk bestaande uit een centrifu-

afhankelijk is van een bepaalde soort brandstof (Medem-

gaalpomp, direct gekoppeld met een zescylinder Diesel-

blik: steenkolen, Den Oever: olie), hetgeen bij stagnatie

motor; de pompen zijn van het bovenslagtype met hori-

in den aanvoer van een dier

zontale as en dubbele instrooming. Zij hebben ieder een

brandstoffen van beteekenis is.

normale op’brengst van circa
250
per minuut, bij een
opvoerhoogte van 5.50 M.,

#

De ,,LELY ”, het door electromotoren gedreven gemaal te
Medemblik, bevat 3 geheel
gelijke pompaggregaten,

elk

>

bestaande uit een centrifugaalpomp, met verticaie as, met
een normale opbrengst van
± 400
. per minuut bij eene
opvoerhoogte van 6 M., ge¬

i

aantal omwentelingen van 1 07
per minuut.
normale

omstandigheden

I-

*7T

r-

dreven door een regelbaren
electromotor met een normaal

In

terwijl het aantal omwente¬
lingen regelbaar is van 125

'M

m

’t Breezand zit niet zonder
brood,
De bakke
helpt *t uit den
nood.

A1 zou men’t wellicht anders
gissen,
’t Breezand kan ,,de post”
niet missen.

tot 175 per minuut.
Ook hier bemaalt iedere pomp
in normale omstandigheden
het hoofdkanaal van een
polderafdeeling, en wel van
de afdeelingen I en III, terwijl
hier eveneens, zoo noodig, af¬
wisselend, door elk van de
pompen kan worden bemalen.

polderafdeelingen II, III en IV, terwijl het complex van toeleidingskanalen zoodanig is ontworpen, dat bij het buiten

In het gebouw is een gedeelte
gereserveerd voor een eventueel benoodigd derde pompaggregaat.
Blijkens het vorenstaande wordt de Ille en verreweg
grootste polderafdeeling dus op twee punten bemalen.

bedrijf raken van een der pompaggregaten elk van de

Te zamen kunnen de beide gemalen in normale omstan¬

polderafdeelingen afwisselend
pompen kan worden bemalen.

digheden 1700 M^. per minuut of rond 2.500.000 M'^.
per etmaal wegpompen.

bemaalt elk van de drie pomp¬
aggregaten een polderafdeeling en w^el respectievelijk de

door

de

overblijvende

Tijdens het leegmalen kan echter een veel grootere capa-

ongeveer 1200 K.M., aan de begreppeling van den polder

citeit bereikt worden in verband met de geringere opvoerhoogte en de toepassing van speciaal hiervoor berekende

ter lengte van omstreeks 40.000 K.M. (d.i. ongeveer de

waaiers in de centrifugaalpompen, als gevolg waarvan in

pels wordt gesteld op 5 M. en van 20.000 K.M., indien

de eerste maanden van het droogmalen ruim 4.000.000

deze afstand op 1 0 M. wordt bepaald. Deze cijfers kun-

M b per etmaal kan w^orden uitgeslagen.

nen eenigszins een denkbeeld vormen van de wachtende

omtrek van de aarde), wanneer de afstand van de grep-

taak.
WERKZAAMHEDEN IN DEN POLDER.
Het zal duidelijk zijn, dat — na het wegmalen van het

UITGIFTE VAN DE GRONDEN.

water — in den polder tal van werkzaamheden zullen

Wat er met de nieuwgewonnen gronden zal geschieden,

moeten plaatsvinden om deze voor bebouwing en bewo-

nadat zij bouwrijp zullen zijn gemaakt, m.a.w. op welke

ning geschikt te maken.
Naast den aanleg van wegen kan worden gedacht aan het
maken van kavel- en wegslooten, tot eene lengte van

wijze zij zullen worden uitgegeven, is nog niet beslist.
Hieromtrent is aan de Regeering advies uitgebracht door
de terzake ingestelde Commissie-Vissering.
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Luchtfoto K. L. M.

Sluitgat

van

den

Wieringermeerdijk, van Den Oever
tweetal weken voor de sluiting.

uit

gezien,

een

Ouverture a fermer de la digue du Wieringermeer, vue de Den Oever,
deux semaines avant la fermeture.

Verschlussoffnung des Wieringerseedeiches, von Den Oever aus gesehen,
zwei Wochen vor der Schliessung.
Closing

gap of the bank between Den Oever and Medemblik, looking
south from Den Oever, two weeks before the final closing.
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Foto K. Maaskant, Hippolytiishoef

Siuitgat van den Wieringermeerdijk, een tweetal dagen voor de siuiting.
Met een drijvende grijperkraan wordt keileem in het siuitgat gestort.

VerschlussofFnung des Wieringerseedeiches, zwei Tage vor der Schliessung.
Mit einem schwimmenden Greifbagger wird der GescKiebemergel in die
Verschlussoffnung geschiittet.

Ouverture a farmer de la digue du Wieringermeer, deux jours avant le
barrage. A I’aide d’une grue a grappins flottante on precipite I’argile a
blocaux dans I’ouverture.

Closing gap of the bank between Den Oever and Medemblik, two days
before the final closing. Boulder clay is being dumped into the gap by
a floating crane.
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De Proefpolder nabi] Andi]k.
GOALS reeds in het eerste album is medegedeeld, werd in 1927 bij Andijk, tusschen

In een in 1 924 uitgebracht verslag, wees de C o m m i ss i e-L o V i n k met klem op de wenschelijkheid om de

proefpolder aangelegd, bestemd om proeven

practische toepassing van verschillende voor het in cul¬
tuur brengen van de gronden door haar aangegeven mid-

te nemen met het ontzilten en in cultuur brengen van

delen op kleine schaal in een proefpolder aan de practijk

den drooggelegden Zuiderzeebodem.
Voor de economische ontwikkeling van de te winnen

te toetsen, voordat deze middelen in den eersten Zuiderzeepolder in het groot toepassing zullen moeten vinden.

Zuiderzeegebieden toch is het een eerste eisch, dat de
uitoefening van den landbouw zal kunnen geschieden

werd in 1 926 begonnen met de indijking van een Zuider-

Medemblik en Enkhuizen, een 40 H.A. groote

onder zoo gunstig mogelijke voorwaarden, waartoe het
o.a. noodzakelijk is van meet af aan zorg te dragen voor
de uit landbouwtechnisch oogpunt meest juiste behandeling van den verkregen grond, hetgeen de opbrengsten

Met dit denkbeeld vereenigde de Regeering zich en zoo
zeegebied bij Andijk, geheel vallende buiten dat van de
voorgenomen inpolderingen, maar in geaardheid met de
in cultuur te brengen gronden veel overeenkomend en
derhalve voor het doel bijzonder geschikt.
De kosten van den proefpolder hebben rond f 1 .000.000

daarvan zal ten goede komen.
De droog te leggen gronden, die sinds eeuwen door het

bedragen, een bedrag, dat uiteraard tegenover een land-

zeewater zijn bedekt, bevatten uiteraard een hoog zout-

aanwinst van 40 H.A., groot is, maar daarom is het i n

gehalte;

dit g e

van de gronden, behoorende tot den Noord-

V

a 1 dan ook niet begonnen! In aanmerking

(de Wieringermeer), is het zoutge-

dient te worden genomen, dat de gronden In de Wierin¬

halte van het bodemvocht gemiddeld 2 pCt., voor de

germeer wellicht eenige jaren eerder hun normale cul-

gronden van den Z.W., Z.O. en N.O. polder is dit gehalte

tuurwaarde zullen hebben verkregen dan zonder aanleg

westelijken polder

welke

van den polder het geval zou zijn. Voorts zal deskundige

percentages duidelijk den invloed aantoonen van het in
de Zuiderzee afstroomende zoete water van de omliggen-

bebouwing in de opbrengst van den bodem tot uiting
komen, zoodat de verkoopw'aarde van de gronden althans

de landen, Eem, IJssel, Zwarte Water, enz.

niet nadeelig beinvloed zal behoeven te worden door

achtereenvolgens

resp.

V/2>

%

en

|/2

pCt.,

tegenslagen als gevolg van bebouwing zonder behoor-

het aanleggen van proefvelden ter verkrijging van

lijke voorlichting. Niet de kostprijs van den grond van

aanwijzingen welke de cultuurmogelijkheden zijn in

den proefpolder mag dan ook tot maatstaf dienen bij de

de verschillende stadia van ontwikkeling van deze

beoordeeling van de aanlegkosten, maar die kosten moe-

jonge gronden. Het ligt voor de hand, dat deze aan¬

ten op hare w^aarde als economischen maatregel worden

wijzingen geen vasten maatstaf vormen, omdat de

getoetst.

omstandigheden

Wat aangaat de cultuur in den proefpolder, daarmede

zullen verschillen van die te Andijk, maar de inzichten

kon uiteraard niet worden aangevangen, voordat de pol¬

worden er toch door verruimd, hetgeen er ongetwij-

in de Wieringermeer vaak geheel

der op 1 2 Augustus 1927 door be-

feld

maling was drooggevallen en ver-

komstige Zuiderzee-gronden op de
meest rationeele wijze in cultuur

schillende werkzaamheden tot

ont-

watering van het terrein waren
verricht. Daarna werd begonnen met

r-!
t

de oprichting van enkele gebpuwen,
als een boerderij en laboratoria voor
landbouwkundig-, bodemkundig
microbiologisch onderzoek.

mI

en

i i

i£L.

’t Breezand, nu veriest van plagen.
Meet Zuster wel op d’handen dragen.

De proefnemingen in den polder toch
bewegen zich in drieerlei richting :
a.

m

toe

zal

bij dragen

de

toe-

te kunnen brengen.
Een van de belangrijkste kwesties,
waaraan in den proefpolder aandacht
geschonken wordt, is die van de
begreppeling :
zal op de nieuwe
gronden moeten worden vastgehouden aan de in vroegere polders onmisbaar gebleken open greppels, die

het chemisch-physisch grondonderzoek, ten doel heb-

hinderlijk zijn en veel zorg vereischen,
of kan het vereischte nuttig effect met een meer econo-

bende gegevens te verschaffen met betrekking tot de

mische ontwateringsmethode worden verkregen? Te An¬

ontzilting van den grond, de omzetting van natron-

dijk heeft stelselmatige vergelijking plaats van 60—90

klei in kalk-klei, alsmede aangaande de eigenschap-

c.M. diepe, open greppels, gelegd op afstanden van 9 M.

pen, van beteekenis voor de structuur van den grond;

met de op gelijke afstanden aangelegde drainreeksen, ter

het micro-biologisch onderzoek,

beoogende een in-

diepte van 90 c.M. tot 1.10 M., terwijl eveneens aanleg

zicht te verkrijgen in den geleidelijken overgang van

plaats heeft gehad van ondiepe greppels ter diepte van

den zeebodem tot cultuurgrond, voor zoover lagere

30—45 c.M. op afstanden van 4.5 M.

organismen hierbij een rol vervullen;

De met verschillende gewassen in den polder tot nu toe
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Foto de Vos. Medemblik

Het voltooide gebouw van de ,,LELY’’, het electrisch gemaal nabij
Medemblik bij stormweder. Noordgevel (links) en westgevel (rechts).
Le batiment acheve de la station de pompage electrique ,,LELY”, pres de
Medemblik, lors d’une tempete. Facade nord (a gauche) et fagade
ouest (a droite).

Das fertige Gebaude der ,,LELY*’ der elektrischen Pumpmiihle in der
Nahe von Medemblik bei Sturmwetter. Nordgiebel (links) und Westgiebel
(rechts).
The finished building of the electric pumping station called the ,,LELY”
near Medemblik, in stormy weather. Northern facade to the left, western
fa5ade to the right.
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Luchtfoto M. L. D. „De Kooy '

Het wegbaggeren van de omringdijken van den put voor den bouw van
de schutsluis te Den Oever en van de ,,LEEMANS , bet Dieselgemaal
ter plaatse. Links de schutsluis, in het midden de zuidgevel van het gemaal
met de bordessen boven de zuigkanalen.
La demolition par dragage des digues peripheriques de la fouille de
Tecluse a sas a Den Oever et de la station de pompage a moteurs Diesel
,,LEEMANS‘', au meme endroit. A gauche i’ecluse a sas, au milieu la
facade sud de la station de pompage avec les plates-formes au dessus des
canaux d’epuisement.

Das Wegbaggern der Ringdeiche, welche die Grube fur den Bau der
Schiffahrtsschleuse bei den Oever und der ,,LEEMANS”, der dortigen
Dieselpumpmuhle umschliessen. Links die Schiffahrtsschleuse in der
M'itte der Siidgiebel der Pumpmiihle mit den Terrassen uber den
Saugrohren.
Removing by dredging the dam around the foundation pit of the Diesel
pumping station called the ,,LEEIVIANS'’ near Den Oever. To the left a
small shiplock, in the centre the southern front of the building with the
platforms above the pumpraces.

bereikte

bevredigend.

noodig zal zijn. Ook met stalmest werden proeven geno-

Zoo gaven reeds in 1 928 de grasklavermengsels een uit-

men. Verder vonden in een deel van den polder proef-

stekend gewas met hooge

en wierpen de

nemingen plants met tuinbouwgewassen en werd over-

de ontwikkeling van de

gegaan tot aanplant van voor jonge polders van belang
zijnde boomsoorten.

klavers

resultaten

zijn voorloopig zeer
opbrengst

goede resultaten af;

duivenboonen was matig, de overige gewassen bereikten
een flinken stand.
Als gevolg van den strengen winter was de structuur van

In bet algemeen kan worden gezegd, dat bij de verbouwde
gewassen bet stroo

(resp. loof) kort is gebleven; naar

den bodem in bet voorjaar van 1 929 buitengewoon mooi.

verhouding is dus de zaad-(resp.

In tegenstelling met bet voorgaande jaar kon in 1929

opbrengst hooger dan de stroo-(loof-) opbrengst. De
bectolitergewichten waren normaal. De resultaten met

vrijwel de geheele polder in cultuur worden gebracbt,
waarbij de gelegenheid werd verkregen om de ontwikke¬
ling van de gewassen bij verschillende ontwateringssystemen na te gaan.

grasland-aanleg kunnen over bet
genoemd worden.
^

wortel- of knol-)-

geheel

bevredigend

^

Door aanleg van bemestingsproefvelden is op haver,
erwten, bieten en mosterd nagegaan of de grond behoefte

Voor hen, die den proefpolder mochten willen bezich-

beeft aan stikstof, fosforzuur en kali. De stand van ver¬

tigen zij aangeteekend, dat daartoe iederen Dinsdag en

schillende op niet bemeste gronden uitgezaaide gewassen

Vrijdag, om 2 uur, onder geleide gelegenheid wordt

en de buitengewoon welige onkruidontwikkeling deed
vermoeden, dat bemesting van dezen jongen, zwaren

geboden. Voor bezoek op andere tijdstippen is schriftelijk
overleg noodig met den landbouwkundig ambtenaar

kleigrond met uitmuntende structuur voorloopig niet

Ir. W. A. BOSMA te Andijk (West).

Kosten der Werken.
i

vraag, wat nu ten slotte de ondernomen wer-

Volgens nadere mededeelingen der Regeering echter, zal

ken het Nederlandsche volk zullen kosten, is

— berekend naar de in 1 928 geldende prijzen — de aan-

van te groot belang dan dat zij hier voorbij-

leg van den afsluitdijk in totaal een bedrag vorderen

gezien zou mogen worden.

van

In

naar

ver-wachting

f 128.000.000.—,

derhalve

f 38.000.000.— meer dan in 1924 werd geraamd, terwijl

924 werden de kosten en baten van de werken als
volsft seraamd:

de bedijking van de Wieringermeer met bijkomende
werken f 60.000.000.—, of f 23.000.000.— meer zal

Uit te voeren

Kosten der

Totale

Geschatte

werken

onderdeelen

uitgavcn

baten

f

A. Afsluitiiig.

90.000.000.—

f

90,000.000.—

f

kosten dan indertijd werd aangenomen.
Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door een drietal

120.000.000.-

factoren, t.w.:

B. De Droogmakingen:
a. N.-W. polder . . .

37.000.000.-

43.916.000.

. .

101.000.000.

123.780.500.

c. Z.-O. polder. . . .

143.000.000.

222.069.000.-

d. N.-O. polder . . .

84.000.000.

120.972.500.

b. Z.-W. polder

le.

werken, in het bijzonder van de baggerwerken;
2e.

Totale kosten totdat de

tot welk

tijdslip

opbrengst
gronden

f

365.000.000.

- 3e.

een

van
werd

kostbaarder uitvoering van de werken in open zee
dan kon worden voorzien.

die
ver-

wacht van:

95.000.000.
1 e zamen:

f

270.000.000.

De eerste factor is van het grootste belang, daar toch van

360.000.000,—

de f 38.000.000.— hoogere kosten voor den afsluitdijk

Rentelast, iberekend a 5 %, totdat de
gronden norm, kapitaalwaarde bezitten :

f 23.000.000.— en van de stijging van f 23.000.000.—

183.777.600.—

voor de Wieringermeer f 13.500.000.— daaraan zijn toe
te schrijven.

/* 543.777.600.— /* 630.738.000.C.

hoogere eischen, tijdens de uitvoering aan de wer¬
ken gesteld;

gronden normale kapitaalwaarde bezitten :

de stijging van het prijsniveau van de openbare

Voorziening

visscherijbelangen

in

aeiensie-

en
M emorie

Intusschen is gebleken, dat de kosten van de dijkswerken

—
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Overzicht van den proefpolder te Andijk met te velde staande gewassen
op 28 Juni 1929. Geheel rechts de boerderij, links daarvan het laboratorium.

''

-'

'

-'.f-

"

Uberblick des Versuchspolders bei Andijk mit den auf dem Felde stehenden Gewachsen am 28. Juni 1929. Ganz rechts der Bauernhof, zur linken
Seite desselben das Laboratorium.

Vue d’ensembie du polder d’essai a Andijk avec le cru sur pied, au
28 juin 1929. Entierement a droile la ferme, a gauche de ceile-ci le
lab oratoire.

—

‘

.'"'

General view of the experimental polder near Andijk with the standing
crops, June 28th. 1929. To the right the farm with the laboratory.
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Overzicht van den proefpolder te Andijk, gezien van den Drechterlandschen dijk af; Ket grootste gedeelte der gewassen is gezicht en staat aan
hokken.

Uberblick des Versucbspolders bei Andijk vom Drechterlandschen DeicK
aus gesehen; der grosste Teil der Gewachse ist abgemaht worden und
steht in Hocken.

Vue d’ensemble du polder d’essai a Andijk, vu de la digue de Drechterland; la majeure partie de la recolte a ete moissonnee et mise en meules.

General view of the experimental polder near Andijk, as seen from the
old sea bank. The larger part of the crops has been reaped and stacked.

in 1929 ongeveer

8J/2 pCt. lager zijn geweest dan zij op

,,per jaar belast en daarvoor verkrijgt 220.000 H.A.

grond van de in 1928 geldende prijzen geweest zouden

,,goeden cultuurgrond?

zijn; blijft deze toestand bestendigd, dan zal de afsluitdijk

,,Dat is niet eens veel en zeker niet te veel! Als men

120.000.000.— of f 8.000.000.— lager kunnen

,,althans niet over het hoofd ziet wat de bewoners der

op f

worden gesteld.

,,nieuwe polders straks aan belastingen zullen opbrengen

Ten aanzien van de uitvoering van de verdere inpolderin-

,,en als men let op alles wat met de droogmaking samen-

gen zijn nieuwe ramingen vooralsnog niet verstrekt,
aangezien hieromtrent bij de verdere voorbereiding meer

,,hangt.
,,Doch er is nog een andere kant aan dit vraagstuk.

gegevens ten dienste zullen staan.

,,leder volk, dat gelooft in eigen kracht heeft van tijd tot

Bij gelegenheid van de inwerkingstelling van de bema-

,,tijd behoefte dit zelfvertrouwen te voeden door zulke

ling voor de Wieringermeer op 10 Februari 1930 deelde

,,grootsche ondernemingen als de drooglegging der Zui-

de beer COLIJN, Voorzitter van den Zuiderzeeraad,

,,derzee.
,,In de 1 7de eeuw was ons Nederlandsche volk niets te

mede, dat hij —

00k zonder de kosten voor de Wieringer¬

meer te aanvaarden als maatstaf voor de verdere inpolderingen — niet wilde betwisten, dat de drooglegging in
haar geheel geld zal kosten, zoodat die kosten niet door
de waarde van de te verkrijgen gronden zullen worden
gedekt. Persoonlijk meende hij het te kort te moeten

,,groot of te moeilijk. Ook in de 19de eeuw heeft ons volk
,,zijn expansiekracht getoond, met name in Indie. Doch
,,Indie is zoo ver weg. Daarom is het goed, dat ook hier
,,te lande, op eigen bodem, van tijd tot tijd zulke groote
,,werken als de drooglegging der Zuiderzee worden on-

200 millioen en de zijnerzijds ge-

,,dernomen. Dan blijkt, dat ons volk geen uitgedoofde

stelde vraag, of dat veel is, aanstonds beantwoordend,
besloot hij:

,,natie is, doch dat het ook nu nog tot zulke daden In

stellen op omstreeks f

,,staat is.
,,Het werk, voor zoover het thans is uitgevoerd, is geze-

4J/2 pCt.

,,gend geworden. Bijzondere tegenslagen hebben zich

,,leening, af te lessen in 50 jaren, wordt gesloten, dan zou

,,niet voorgedaan. God, onder Wiens beschikking ook

1 0 millioen gulden, of, wil

,,deze werken staan, moge geven, dat ook de verdere

,,men ’t juiste cijfer, op f 10.120.430 per jaar. Is het te

,,voortgang van dit grootsche werk, even gezegend zal

,,Laat ons aannemen, dat voor dit bedrag een
,,de annu'iteit neerkomen op

,,veel, wanneer men de Rijksbegrooting met

f

1 0 millioen

,,verloopen.”
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De Wieringermeerdijk kort voor het sluiten op 26 Juli 1929
Foto : Maaskout

M.U.Z.

Gedeelte van den afsluitdijk op Breezand, lengte 2 K.M., met havens en
opslagterreinen. 1 November 1929
i.urhifoio K.i.ji.

Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken
Opgericht door de Aanneming- en Baggermaatschappijen :

Van Hattum en Blankcvoort, Beverwijk
A. Bos Pzn , Dordrecht

—

N, V. Hollandsche Aanneming Mij., Den Haag
—

L. Volker Azn., Sliedrecht

is de bouw opgedragen van den AFsluitdijk en den Wieringermeerdijk.

%

Gedeelte van den afsluitdijk nabij Wieringen, lengte llOOM. 1 Nov. 1929
Luclilfoto K.L.M.

Tot de belangrijkste door
de M.U.Z. in 1929 uitgevoerde werken behooren
het laatste gedeelte van
den
Wieringermeeirdijk
(de dijk werd op 29 Juli
1929 gesloten): het 2 K.M,
lange dijkvak met havens
en
opslagterreinen op
Breezand, dat in 8 maanden voltooid werd; een
1100 M. lang gedeelte van
den
afsluitdijk
nabij
Wieringen; het baggeren
van een groot gedeelte
der kanalen in de Wieringermeer; een uitwaterings- en scheepvaartkanaal van Aartswoud
naar Kolhorn en
de
sluizen en bruggen op
Kornwerderzand.

SCg

IS

Bouw van

de uitwateringssluizen op Kornwerderzand.

Maart

1930

Foto: SIriipperf

WERKSPOORW AMSTERDAM
WERKSPOOR LEVERDE BEIDE BEMALINGS-INSTALLATIES VOOR DEN WIERINGERMEERPOLDER
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GEMAAL NABIJ DEN OEVER

GEMAAL NABIJ MEDEMBLIK

2 WERKSPOOR Dl ESELMOTOREN; lEDER 600,P.K.
TOTAAL VERMOGEN
500 M*. PER MINUUT

3 ELECTROMOTOREN, lEDER 1000 P. K.
TOTAAL VERMOGEN 1200 M’. PER MINUUT

DIESELMOTOREN
POLDERBEMALINGEN
BRUGGEN

-

SLUISDEUREN

■
BELAST ZICH MET
HET MAKEN VAN
KANALEN,

HET

UITVOEREN VAN

m

BAGGER,
OPHOOGINGS- EN
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BETONWERKEN.

r •«» ^

-^.5sVTt‘^'“
A’’
';J* 'w*

I-!--:

%
I,

AMSTERDAMSCHE BALLAST-MAATSCHAPPIJ
DIRECTIE :

A.F.deVILDER
C.F.deVILDER
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KANTOREN;

P. H. KADE 134
AMSTERDAM
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