Di: a?93 45
>

VERSLAft..pER COMMISSIE,
^#V*'

INGESTELD BIJ BESCHIKKING VAN DEN MINISTER
VAN WATERSTAAT VAN 1 NOVEMBER 1913
A.
AFD. WATERSTAAT, TOT HET ONDERZOEKEN DER
WIJZIGINbEN, WELKE IN f)E BEGROOTINGEN, VOOR»
KOMENDE IN HOOFDSTUK VII VAN HET VERSLAG
DER STAATSCOMMISSIE INZAKE AFSLUITING EN
DROOGMAKING VAN DE ZUIDERZEE VAN 14 APRIL
1894, ZULLEN ZIJN AAN TE BRENGEN, TENGEVOLGE
VAN STIJGING VAN ARBEIDSLOONEN EN VAN
PRIJZEN VAN MATERIALEN, ALSMEDE VAN TOE.
PASSING VAN NIEUWERE WERKWIJZEN BIJ UIT.
VOERING VAN GROOTE WERKEN
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De Commissie heeft bij het begin barer werkzaamheden als richtsnoer voor
haren arbeid aangenomen, dat het niet in den aard van de haar gegeven opdracht
ligt om wijzigingen voor te stellen of aan te nemen in den vorm en de samenstelling van de door de Staatscommissie (’) ontworpen werken en dat zij dus de
van haar verwachte nieuwe begrooting zou hebben te baseeren op de door deze
Commissie gemaakte ontwerpen en slechts de daarbij aangenomen begrootingsprijzen zou hebben te herzien.
Dit vastgesteld zijnde, was het eerste werk der Commissie, het instellen
van een onderzoek naar de tegenwoordige prijzen der belangrijkste materialen,
die zoowel bij het maken van den afsluitdijk, als hij de achter dien dijk te maken
meerdijken verwerkt zullen moeten worden, nl. rijshout, steen, zand en klei.
Nadat hieromtrent de noodige gegevens waren verkregen, zijn ook de prijzen
der overige voor deze dijken te gebruiken materialen nader vastgesteld, terwijl
het verder gewenscht bleek de posten, welke door de Staatscommissie in hare
begrootingen zijn opgenomen voor algemeene onkosten aan een nader onderzoek
te onderwerpen.
Ook bij het opnieuw hegrooten van de kosten der hijkomende werken van
de afsluiting, t.w. de sluis- en andere werken op Wieringen, het kanaal
Harlingen-Piaam, de verhooging van dijken en de verbetering van havens langs
de Zuiderzee, zoomede de verhetering van het Zwolsche diep, werden de plannen
der Staatscommissie aangehouden. en werden slechts de eenheidsprijzen, waar dit
noodig bleek, gewijzigd. Nadere inlichtingen omtrent deze plannen, die voor een
goed deel vrij uitvoerig bleken te zijn uitgewerkt, werden luet groote bereidwilligheid
verstrekt door Prof. W. K. Behrens c.i. te Delft, Secretaris der Staatscommissie.
Ten aanzien van de binnen de ontworpen inpolderingen te maken werken
en van de werken, welke met die inpolderingen gepaard zullen moeten gaan om
te voorzien in de belangen van afwatering en scheepvaart der omringende landstreken bleken minder uitvoerige gegevens te bestaan. Hier kon de Commissie
echter ten aanzien van een der inpolderingen, nl. de noordwestelijke, beschikken
over de volledige ontwerpen, welke zijn opgemaakt bij het pas beeindigde nadere
onderzoek van de plannen voor de indijking en droogmaking van de Wieringermeer, volgens het in 1907 ingediende en thans ingetrokken wetsontwerp.
Van deze gegevens heeft zij gebruik gemaakt, om door vergelijking van de
verschillende posten der nieuwe begrooting met die, welke de Staatscommissie bij
hare begrooting van den Noordwestelijken polder heeft aangenomen, tot een
nieuwe raming te komen voor de gelijksoortige werken in en hij de drie andere
inpolderingen.
De Commissie meent, dat zij op de hiervoor aangegeven wijze is gekomen
tot een voor de thans geldende omstandigheden zoo goed mogelijke en aan den
veiligen kant zijnde begrooting van de door de Staatscommissie voorgestelde
plannen.
Zij acht het intusschen geenszins uitgesloten en zelfs waarschijnlijk, dat bij
eenige werken door toepassing van andere constructien nog bezuiniging zal kunnen
worden verkregen. Ook acht de Commissie het wel mogelijk, dat voor sommige
hijkomende werken, en wel in het bijzonder voor de verbetering van het Zwolsche
Waar in dit verslag sprake is van de Staatscommissie, wordt bedoeld die,
vastgesteld bij Kon. Besluit van 8 September 1892, No. 21, tot het instellen van een
onderzoek omtrent eene afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee.
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diep een minder kostbare oplossing zal kunnen worden gevondffn, dan de Staatscommissie voorstelde. Zij acht bet echter niet voorzichtig om nu reeds op deze
bezuinigingen te rekenen. Komt toch bet groote werk tot uitvoering, dan is bet
evenmin uitgesloten, dat tengevolge van bet stellen van hoogere eischen, zoowel
aan de afmetingen als aan de samenstelling van verschillende onderdeelen de
kosten daarvan hooger zullen worden, dan thans werden geraamd.
Hieronder volgen de beschouwingen op grond van welke de Commissie
is gekomen tot de bepaling van de verschillende posten der nieuwe begrooting,
terwijl tenslotte worden gegeven de nieuwe begrootingen voor de verschillende
werken, alle zooveel mogehjk ingericht als die van hoofdstuk VIII van het
Verslag der Staatscomnaissie.
RIJSHOUT. ,
Voor de uitvoering der werken, in het bijzonder voor den afsluitdijk,
zullen volgens de plannen der Staatscommissie zeer groote hoeveelheden rijshout
noodig zijn.
In de eerste plaats dient dan ook de vraag onder de oogen te worden
gezien of het mogelijk zal zijn, jaarlijks de benoodigde hoeveelheid rijshout te
verkrijgen en wel tegen een aannemelijken prijs.
Dit geldt vooral voor den afsluitdijk, die volgens de Staatscommissie in
negen jaren gemaakt zal worden, waarbij wordt gerekend, dat het daarbij benoo¬
digde rijshout in acht jaren zal moeten worden y^rwerkt.
Bij het maken der meerdijken, waarmede na de afsluiting zal worden
begonnen, zullen de jaarlijks te verwerkeii hoeveelheden rijshout steeds blijven
beneden die, welke voor den afsluitdijk noodig waren, zoodat deze bij de volgende
berekening buiten beschouwing kunnen blijven.
Blijkens de gegevens vervat in het verslag der Staatscommissie dient bij het
maken van den afsluitdijk gerekend te worden op het verwerken der navolgende
oppervlakten zinkstuk voor :
1°.

2°.
3°.
4°.
5°.
9°.

het Eiland :
Grondstukken ringdam.118.017
Zinkwerk rijzendam.169.012
Grondstukken
buiten de sluitgaten. 375.842
Zinkwerk rijzendam
,,
,,
,,
. 469.355
Grondbezinking in
,,
,,
. 1.650.000
Zinkwerk overstortdam. 1.181.920
Kraagstuk. 343.570

M^.
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Zinkwerk voor den Afsluitdijk. 4.307.716 M^.
Pakwerk voor den ringdam en plasbermen ongeveer gelijk te stellen met
92.284 ,,
Totaal in ongeveer 8 jaar.. 4.400.000 M^.
of ongeveer 550.000 M^. zinkstuk per jaar, welk bedrag nog met ongeveer 125.000 M^.
verhoogd moet worden in verband met den aanleg der dammen bij Wieringen en
langs het Zwolsche diep.
Daar het niet wel mogelijk zal zijn al het zinkwerk uit Hollandsch rijs samen
te stellen, zal een ruim gebruik van ander hout noodig zijn, waarbij men uit den
aard der zaak niet te veeleischend zal moeten wezen.
Voor de vulling der zinkstukken komt in de eerste plaats gebruik van ander,
en wel meer speciaal Geldersch rijs in aanmerking. De ervaring, o. a. aan den Gelderschen IJsel opgedaan, heeft intusschen geleerd, dat bij vulling uitsluitend van
Geldersch rijs geen onder alle omstandigheden voldoende dichtheid van het stuk
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wordt hereikt; veelal zal dit geen bezwaar zijri, maar het is tocli voorzichtig te
rekenen, dat in het algemeen een laag der vulling van HoIIandsch rijs zal worden
samengesteld.
Wiepen worden tegenwoordig w'el van Geldersch hout gemaal^t en voldoen
goed ; wiepenbinders kunnen het maken van wiepen van Geldersch hout echter
niet lang achtereen volhouden, hetgeen een, zij het misschien met bijzondere hulpmiddelen te ondervangen, bezwaar voor gebruik in het groot oplevert, zoodat voor
alsnog op het verwerken van HoIIandsch rijs voor de wdepen valt te rekenen.
Voor wiepen en een laag der vulling wordt gerekend noodig te zijn ongeveer
10 bos HoIIandsch rijs per ]\1~. zinkstuk en voor de overige vulling 2 bos Geldersch
rijs (ongeveer overeenkomende met 10 bossen HoIIandsch rijs) per
zinkstuk,
zoodat tijdehs het maken van den afsluitdijk (de bijkomende werken inbegrepen)
per jaar noodig zou zijn rond :
6.75 millioen bos HoIIandsch rijs en
1.35
,,
,, Geldersch rijs.
Uit verkregen inlichtingen is gebleken, dat in Zuidholland en Noordbrabarit
in het gebied der benedenrivieren ongeveer 6000 H.A. land voor griendcultuur
m gebruik is en per jaar ongeveer 6| millioen bos HoIIandsch rijs wordt geproduceerd,
terwijl bij eenige prijsverhooging de provincie Utrecht waar thans het rijshout wordt
gebruikt voor andere doeleinden, ook nog ongeveer 1| millioen bos Hollandscb rijs
per jaar voor deze werken zou kunnen leveren, totaal dus ongeveer 8 millioen bos.
Voorts zal bij eenige prijsverhooging wel te verkrijgen zijn per jaar van :
de omgeving van de Zuidwillemsvaart 250.000 bos Geldersch rijs.
Limburg en Belgie. 150.000 ,,
,,
,,
Utrecht.
... 350.000 ,,
,,
,,
Geldersche IJsel. 100.000 ,,
,,
,,
Waal en Rijn van Nijmegen tot Wezel . 150.000 ,,
,,
,,
Totaal.

1.000.000

en verder een ruime hoeveelheid akkermaalshout.
De gewone jaarproductie van 6 a 7 millioen bos Hollandscb rijs wordt in ons
land geregeld verbruikt; bij uitvoering van de afsluiting der Zuiderzee zullen ongetwijfeld de rijsprijzen stijgen, waardoor meer Geldersch rijs zal worden verbruikt
ter vervanging van het HoIIandsch rijs, maar men dient toch zeker te rekenen, dat
voor andere werken tenminste 31 millioen bos HoIIandsch rijs noodig blijft, zoodat
gedurende 8 a 9 jaar jaarlijks zeker 6.75 millioen bos voor do afsluiting der Zuiderzee
en 3.5 millioen bos voor andere werken of totaal mini 10 millioen bos HoIIandsch
rijs per jaar geproduceerd zou rnoeten worden, dat is dus 2 millioen bos meer, dan
thans mogelijk is.
Bij eenige verhooging van den rijsprijs, zal echter uit do Hollandsche rijswaarden
behalve het gewone Hollandsche rijs nog eene belangrijke hoeveelheid rijshout van
zwaarder afrnetingen, overeenkomende met die van Geldersch rijshout, verkregen
kunnen worden, welk hout in gewone omstandigheden tot lioepliout w'ordt verwerkt.
Dit rijshout, in hoofdzaak wilgenhouL, zal de heschikbaro hoeveelheid
HoIIandsch rijshout voldoende kunnen aanvullen.
De Commissie is dus overtuigd, dat de tijdens do afsluiting benoodigdc
hoeveelheid HoIIandsch rijshout verkregen zal kunnen worden en wel zonder te
groote prijsverhooging. Mocht men intusschcn een zekero limiet voor die prijsver¬
hooging willen stellen, dan zou tijdige aanplant van voor rijs geschikto houtsoorten,
b.v. van wilg en els op daartoe passendo Rijks- of door hot Rijk in gebruik te
nemen gronden wellicht in overweging kunnen worden genornen.
Ter vervanging van de 3.5 millioen bos Hollandscli rijs per jaar, welke
gerekend worden aan de uitvoering van de gewone w'aterstaatswerken te zullen
worden onttrokken, zal nu voor gewone werken nog ongeveer 0.7 millioen bos
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Geldersclr rijs geproduceerd moeten worden, dat is dus totaal ruim 2 millioen
hos, of ruim 1 millioen bos meer dan thans mogelijk is.
Deze lioeveelheid is zonder eenig bezwaar te betrekken nit de talrijke eikenhakhout- of zoogenaamde akkermaalsbosschen in Gelderland, Overijssel en elders,
vanwaar bet bout, dat tbans als scbilhout wfdnig opbrengt, ongetwijfeld tegen redelijken prijs zal kunnen worden verkregen.
De bovenstaande bescbouwingen zijn gebaseerd op de onderstelling dat de
uitvoering der werken gebeel volgens de plannen der Staatscommissie zal gescbieden.
De Commissie is intusscben van oordeel, dat bet bij den tegenwoordigen stand
der baggertecbniek aangewezen is om to trac.hten zoo veel mogelijk grond in bet
dijkslicbaam te verwerkon on slocbts dan tot afdekking met zinkstukken over te gaan,
wanneer blijkt, dat zonder dat bulpmiddel van bet gestorte zancf te veel zoii
wegstroomen ; zinkstukken zijn dus slecbts daar te gebruiken, waar de omstandigbeden, welke ziob bij de uitvoering zullen voordoen, zulks noodig maken.
Zoo meent de Commissie, dat bet niet noodig zal zijn om over de voile dijkslengte, dus ook buiten de sluitgaten en bij bet te maken eiland op bet Breezand
grondstukken toe te passen. Bij de gedacbte werkwijze zal bet buitenbeloop onder
water zeer flauw worden en men zal dus zonder eenig gevaar wat verdieping voor den
dijk kunnen krijgen. Mocbt deze ontstaan, dan kan men op die plaatsen waar dit
inderdaad noodig blijkt later nog bezinking aanbrengen. Op die wijze zou in elk
geval bet rijsverbruik tijdens den aanleg verminderen en zal geen zinkstuk
worden aangebracbt op plaatsen, waar dit niet bepaald noodig is.
Gezien de ervaring, elders opgedaan bij werken in met vrij groote snelheid
stroomend water gemaakt, meent de Commissie dat ongetwijfeld een deel van den
dijk buiten de sluitgaten zonder bebulp van zinkstukken gemaakt zal kunnen worden,
terwijl dan bij verder vooruit bouwen van den dijk geleidelijk meer rijsbout
gebruikt zal moeten worden. Om de gedacbte te bepalen rekende zij dat bij de
bedoelde werkwijze buiten de sluitgaten een boeveelbeid rijsbout gebruikt zal
worden, afwisselende tusscben 0 en | en dus gemiddeld ^ bedragende van de door
de Staatscommissie noodig geacbte boeveelbeid.
In de sluitgaten ware voorloopig op de volledige grondbezinking te rekenen,
maar voor den rijzendam op | van de door de Staatscommissie noodig geacbte hoeveelheid zinkwerk.
Langs den gebeelen aldus samengestelden dijk, die waarscbijnlijk nog wel
met minder zinkwerk dan gerekend werd zal kunnen worden gemaakt, dient dan
een kraagstuk van b.v. 30 M. breedte aangebracbt te worden, bebalve over 5 K.M.
lengte in de sluitgaten waar gerekend wordt dat een volledige rijzendam noodig
zal zijn, en waar bijgevolg bet kraagstuk zal kunnen vervallen.
Volgens eene gemaakte berekening zou bij deze werkwijze ongeveer 60.000 M*.
zinkwerk per jaar bezuinigd kunnen worden.
Door, zooals is voorgesteld door de Commissie, die door de Zuiderzeevereeniging werd uitgenoodigd om een onderzoek in te stellen omtrent de bezuiniging, welke bij de uitvoering der werken zou kunnen worden verkregen door
de toepassing van gewapend beton, den rijzendam in de sluitgaten te vervangen
door bakken van bet genoomde materiaal, zou nog opnieuw 80.000 M*. zinkwerk
per jaar bezuinigd kunnen worden.
Wanneer men beide wijzigingen toepaste, zou gemiddeld nagenoeg 140.000 M^.
zinkstuk per jaar minder te verwerken zijn, en zouden er 1.4 millioen bos Hollandsch
rijs en 280,000 bos Geldersch rijs per jaar minder te leveren zijn. In dat geval zou
dus tijdens de uitvoering van bet werk de productie van Hollandscb rijs niet
zulk eene belangrijke uitbreiding beboeven te ondergaan.
Bij bet opmaken der begrooting worden intusscben de plannen der Staatscom¬
missie aangebouden en daarom moet er bij bet bepalen van den rijsprijs in de eerste
plaats op worden gerekend, dat zoowel voor bet verkrijgen van rijsbout uit
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Utrecht, als voor het verkrijgen van zwaarder rijshout uit de Hollandsche rijswaardfcii
een hooger prijs voor alle rijshout zal moeten worden betaald. In verband met de
ervaring in de laatste jaren tijdens perioden van groot rijsverbruik opgedaan, dient
gerekend te worden op een kostprijs van 7 cents per bos voor Hollandsch rijshout
en van 35 cents per bos voor Geldersch rijshout, aangevoerd op het werk.
De begrootingsprijs *) voor 1 i\U. zinkwerk inclusief de door de Staatscommissie vastgestelde hoeveelheden van 0.14 scheepston zinksteen en 0.16
respectievelijk 0.10 scheepston stortsteen, dient dan bepaald te worden op /3.10
voor de grondstukken en de kraagstukken en / 2.85 voor de overige zinkstukken.
De begrootingsprijs voor 1 ]\U. rijspakwerk is dan vast te stellen op / 3.50.
De bovenstaande prijzen zijn aan te houden, zoowel voor den afsluitdijk
als voor de meerdijken, voor welke laatste toch altijd belangrijke hoeveelheden
rijshout verwerkt zuilen moeten worden boven hetgeen voor de gewone waterstaatswerken noodig is, zoodat de prijsverhooging zich waarschijnlijk ook bij de
uitvoering hiervan zal doen gevoelen.

STEEN.
Zooals de werken door de Staatscommissie zijn ontworpen zal voor de uit¬
voering daarvan een belangrijke hoeveelheid steen noodig zijn, en hoe men de plannen
later ook wijzigen moge, altijd zal een belangrijke oppervlakte steenglooiing zijn te
maken waarvoor het gebruik van basalt, uit de groeven in het Rijngebied, wel
aangew'ezen schijnt ; ook voor stort- en zinksteen zal als regel wel basalt in aanmerking komen. Opgemerkt zij intusschen, dat de mogelijkheid om steenglooiing door
glooiing van gewapend beton te vervangen of om voor stortsteen steen uit andere
streken, b.v. uit Zweden, te betrekken, een tegenwicht vormen tegen te hooge
eischen, welke mogelijk zouden zijn bij het monopolie, dat zich bij de levering van
basalt bier te lande doet gevoelen.
Volgens de plannen der Staatscommissie zal voor den afsluitdijk en de tegelijkertijd uit te voeren werken ongeveer benoodigd zijn 1.200.000 ST zuilenbasalt,
gemiddeld 0.40 M. lang, ongeveer evenveel stortsteen van 10—80 K.G. per stuk,
zoomede nog ongeveer 800.000 ST stortsteen van 100—200 K.G. per stuk.
Rekent men dat deze levering ongeveer in 8 jaar zal moeten plants hebben,
dan valt dus per jaar ongeveer te rekenen op den aanvoer van :
150.000 ST zuilenbasalt gemiddeld lang 0.40 M.,
150.000 ST stortsteen van 10—80 K.G. per stuk en
100.000 ST stortsteen van 100—200 K.G. per stuk.
Voor den aanleg der meerdijken zou benoodigd zijn ongeveer 800.000 ST
zuilenbasalt gemiddeld lang 0.30 M. en ruim 600.000 ST stortsteen van 10—80 K.G.
per stuk ; daar met deze werken ongeveer 20 jaar gemoeid zou zijn, valt dan ongeveer
te rekenen op een gemiddelden jaarhjkschen aanvoer van ;
40.000 ST zuilenbasalt gemiddeld lang 0.30 M. en
30.000 ,, stortsteen van 10—80 K.G. per stuk.
Tcneinde voor een dergelijke belangrijke steenleverantie eenige zekerheid te
verkrijgen. zoowel omtrent de mogelijkheid om de benoodigde hoeveelheden regelmatig te kunnen ontvangen, als omtrent de te bedingen prijzen, heeft de Commissie
zich gewend tot de Basaltmaatschappij, welke haar schnftelijk volledig heeftingelicht.
Uit de inlichtingen is gebleken, dat bij tijdige voorbereiding, waartoe de
Maatschappij minstens 2 jaren tijd voor het begin der levering zou moeten worden
{*) Onder begrootingsprijs verstaat de Commissie den kostprijs van het werk zonder verhooging met
d-e algemeene kosten.
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gelaten, de jaarlijks benoodigde hoeveelheden zullen kunnen worden geleverd,
en wel tegen de onderstaande prijzen:
a. Voor den afsluitdijk :
/ 6.40 tot / 6.60 per ST zuilenbasalt, gemiddeld lang 0.40 M.
/ 2.70 ,, / 2.90 ,, ST basaltstortsteen van
10—80 K.G. per stuk.
/3.50 „ /3.70 „ ST
„
„ 100—200 „
„
„
b. Voor de meerdijken :
/ 6.40 tot / 6.60 per ST zuilenbasalt, gemiddeld lang 0.30 M.
/ 2.70 ,, / 2.90 ,, ST basaltstortsteen van 10—80 K.G. per stuk.
alles franco voor den wal in vlot water ter plaatse van bestemming. Hierbij is
gerekend, dat de aanvoer zal geschieden met Rijnschepen, met voile lading tot
ongeveer 2000 tonnen in Zuiderzeehavens waar zonder bezwaar geladen en gelost
kan worden, en dat de levering zooveel mogelijk regelmatig zal geschieden, terwijl
de losinrichtingen zoodanig moeten zijn, dat 2000 ton steen per dag tijdens de
levering voor den afsluitdijk gelost zal kunnen worden.
Voor levering bij lagere waterstanden op den Rijn dan een waterstand van
1.80 M. aan de Oude Schaal te Keulen zou dan / 0.25 tot / 1.25 per ton steen bijbetaald
moeten worden naar gelang van den waterstand.
De Rasaltmaatschappij aclit zich, onvoorziene omstandigheden uitgesloten
aan de bovengenoemde prijzen gebonden tot aan bet tijdstip waarop de overeenkomst tot levering tot stand zal komen.
Op' deze opgaven van de Rasaltmaatschappij, welke geenszins overdreven
zijn te achten, heeft de Commissie gemeend hare begrootingen te kunnen gronden.
De steen zal aangevoerd en gelost worden in de verschillende nabij de werken
gelegen of te maken havens en van daaruit naar de plaats van bestemming worden
gebracht.
Op grond van deze cijfers meent de Commissie dat voor den afsluitdijk de
begrootingsprijs zal moeten bedragen van :
1 ST zinksteen van 10—80 K.G. per stuk leveren op T werk./ 3.80
1 ST stortsteen van 10—80 K.G. per stuk leveren en verwerken . . ,. 3.90
1 ST
„
„ 100-200 K.G. „
„
„
„
„
. . „ 4.70
1 M^. zetwerk van zuilenbasalt gemiddeld dik 0.40 M.,, 9.60
1 ,, steenstrook op de bermen.. 5.—
Voor de meerdijken zijn de prijzen van zink en stortsteen gelijk te stellen
aan die voor den afsluitdijk gerekend, terwijl de begrootingsprijs van 1 M^. zetwerk
van zuilenbasalt gemiddeld dik 0.30 M. is vastgesteld op / 7.20.
Hierbij is gerekend op het gebruik van 0.3 M^. puin per IVD. steenglooiing
voor 2 platte lagen, 12 c.M. pumvulhng onder de steenbezetting en eenige puin voor
stoppen, zoodat ongeveer 340.000 M^. puin voor den afsluitdijk noodig zou zijn of
gemiddeld ongeveer 40.000 M®. per jaar.
De Commissie meent, dat deze hoeveelheid met eenige prijsverhooging wel
te krijgen zal zijn, daar vooral langs de Schelde boven Antwerpen, b.v. in de buurt
van Doom, zeer groote hoeveelheden puin te verkrijgen zijn.
In verband hiermede is echter gerekend dat de puin, aangevoerd op ’t werk
/ 4.— per M^. zal kosten.
ZAND.
Het is gebleken dat de hoeveelheden zand, volgens de Staatscommissie
benoodigd voor den afsluitdijk, met groote nauwkeurigheid zijn berekend, maar
dat die hoeveelheden voor de meerdijken slechts uit gemiddelde profielen dier
dijken zijn bepaald. Daar intusschen nagegaan is dat bij laatstbedoelde wijze van
berekening slechts fouten van enkele percenten kunnen zijn gemaakt heeft de Commissie
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gemeend bij haro bcgrootingen iiit to mogen gaan van do door do Staatscommissie
aangenomen hoeveelheden.
De Staatscommissie heeft verschillende begrootingsprijzen aangenomen voor
zand verwerkt beneden en boven laagwater bij den afsluitdijk on beneden en bo.ven
bet peil van 1 M. — A.P. bij de meerdijken. De Commissie heeft gemeend dezo
onderscheidingen niet over te moeten nemen, rnaar te kunnen volstaan met bet vaststellen van gemiddeldc begrootingsprijzen voor zand verwerkt in do verschillende
dijken. Ongetwijfeld zal eon gedeolto van liet zand in de dijken gostort kunnen worden.
maar hiermede zal men vermoedelijk met bet oog op den diepgang van hot te
l)ezigen materiaal niet z(m ver gaan als de Staatscommissie blijkbaar veronderstelde ; welke hoogte men intusscben met opstorten zal kunnen beroiken, zal goeddecls afhankelijk zijn van den diejtgang van bet te bezigen materioel, Een bepaaldo
hoogte waar beneden bet zand gestort en waarlmven bet zand opgespoten zal worden,
is dan ook minder gesebikl aan te geven.
De Commissie is van oordeel dat de begrootingsprijzen voor bet zand tbaus
wel iets lager gesteld kunnen worden dan door de Staatscommissie is gedaau.
In d(', laatste twintig jaren tocb is de baggertecluuek stork vooruitgegaan ; groot(?
baggerinolens en zuigers werken tbans veel voordeeliger en verzetten veel grooter
boeveelbeden dan vroeger, waardoor do kosten van grond-verzet aanzienlijk zijn gedaald. Daarlegenover staat editor een beteekenende verbooging van do arbeidsloonen en van den kolenjirijs, terwiji voorts de geringe vaardiepto in de Zuiderzee,
welke eene belemmering vomit voor bet bezigen van diepgaand baggermateriecl,
ongetwijfeld een nadeeligen invloed op den prijs van bet grond-verzet zal bebben. Een
en ander is oorzaak dat de liegrooLiugsprijzen voor zand niet zooveel vorlaagd kunnen
worden als wellicbt aanvarikelijk zou w'orden gemeend.
De begrootingsprijs voor 1 i\D. zand, gemeten in de middelen van vervoer
en verwerkt in den afsluitdijk, is tbans door do Commissie bepaald op / 0.27. Ilierbij
is er rekening mede gobouden, dat de dijk in bet algemeeii op con vasten ondergroud
komt te riisten, en de specie in de nabijbeid govonden zal kunnen worden, maar dat
stormaebtig weder don voortgang van bet work zal kunnen belemmeren.
De begrootingsprijzen voor 1 M^. zand, gemeten in de middelen van vervoer
en verwerkt in den rneerdijk respectievelijk van den Noordwestelijkon, Zuidwestelijkeu, Zuidoostelijken on Noordoostelijken polder, zijn door de Commissie bepaald
op / 0.23, / 0,27, 0.27 en / 0.25.
Daar dit zand verwerkt zal worden na afsluiting dor Zuiderzee zal storm¬
aebtig weder hierbij minder liinderlijk zijn. De dijken komen ecliter, vooral in bet
Zuidelijk decl van de Zuiderzee, te rusten op een slappen ondergrond, welke onge¬
twijfeld ter zijde zal oppersen, en daardoor bet werken zal bemoeilijken. Voor den dijk
van den Noordwestelijkon polder is bet benoodigde zand m do nabijbeid te vinden,
voor de dijken van de beide Zuidelijke polders zal bet daarentegen over tamelijk
groote afstanden vervoerd moeten worden, terwiji bet voor den dijk van den NoordOostelijken polder niet ovoral in do nabijbeid te vinden zal zijn. Do invloed dozer
verscbillende factoren maakt bet iiaar bet oordeel der Commissie noodig voor de
verscbillende dijken vorsidiiilende e(mbeidsprijzon aan te nemen.
KLEI.
Blijkens bet verslag der Staatscommissie zou voor den afsluitdijk benoodigd
zijn ongeveer 1.500.000 M'b klei en voor alio werken der afsluiting en droogmaking
van do Zuiderzee te zamen ruiin 7.000.000 M'^. klei.
De Commissie beeft nagegaan, op welke wijze doze boeveelbeden klei zouden kunnen worden verkregen.
Hot eiland Wieringen zal slocbts een zeer geringe boevcclbeid klei kunnen
leveren en op den vasten wal van Noord-llollaud zal bezwaarlijk gesebikt materiaal
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te vinden zljn. Het vergraven van lagere kleilanden in Friesland schijnt
minder wenschelijk, daar hiermede verlies van goed land gepaard zou gaan, terwijl aanvoer van klei van de hoogere gronden in het Bildt zeer bezwarend zou zijn. Langs
den Gelderschen IJssel zijn de ineeste kleigronden reeds voor de steenfabrieken afgegraven en de terreinen. waarmede zulks niet is geschied, zouden bezwaarlijk in handen
zijn te krijgen en zijn bovendien op grooten afstand van zoo gelegcn. Van do
gronden nabij do IJssel-inonden zou wel klei vorkregen kunnen worden, maar doze
specie is niet van al to goedc kwaliteit, terwijl voor bet verkrijgon daarvau ook
bier bet vergraven van vruchtbaar land noodzakelijk zou zijn. Bovendien zou
aidus verkregon klei vcrmoedelijk wel / 2 per M^. kosten.
Kleiafzettingon in zee, welkc zoo vast zijn, dat do daarvan gobaggerde
specie rechtstrooks aan den dijk verwerkt zou kunnen worden, zijn slechts
zeer plaatselijk en dan nog slechts binnen een der ontworpen inpolderingen te
vinden, zoodat in bet algemeen op bet verkrijgen van die specie niet valt to rckcnen.
De Staatscommissio beeft zich voorgcsteld, dat uit zee gebaggerde kleispecio gedroogd on daarna voor dijkbeklecding verwerkt zou worden.
De gunstige rosultaten, verkregen met bet drogen van de zeer dunne slib,
gebaggerd o. a. uit do haven van Kjndcn en uit die van Marken, wettigen bet
vermoeden, dat men met bet drogen van uit zee gebaggerde moer vasto kleispccie lot
cen zeer bevrodigond resultaat zal kunnen komcn. De Commissie beeft nagogaan,
boeveel de kosten zouden moeten bedragen van de aidus verkregen bekloedingsspecie.
Zij rokende daarbij, dat de klei in zee gebaggerd zou worden van daartoe
goschikte kleibanken zoo dicht mogelijk bij de plaats van droging on vervolgcns
gebracht zou worden op tot droogvelden ingerichte terreinen, alwaar de specie na
ongeveer een jaar tijd tot de helft van bet oorspronkelijk volume zou worden teruggebracht. De verscbillende droogvelden zouden door kaden van elkaar gescbeiden
moeten zijn, zoodat een conlinu drogingsbedrijf ingericbt zou kunnen worden, terwijl
do bodem der droogvelden zou moeten bestaan uit een gedraineerde zandlaag en
voor voortdurende goedo drooghouding der velden gezorgd zou moeten worden.
Telkens zou de opgebaggerdo specie tot geen grooter boogte dan 1 M. op do velden
gebracht mogen worden, zoodat er gerckend diont te worden, dat telkens een
laag van | M. gedroogde klei afgegraven zou kunnen worden.
Voor den afsluitdijk zouden droogvelden ingericbt moeten worden zoowel op
Wieringen als nabij Piaam waar, zooals uit een voorloopig onderzoek bleek, de
benoodigde terreinen wel te vinden zullen zijn; vanuit deze velden zou de klei deels
naar’t werk gespoord kunnen worden voor die dijksgedeelten, welke vanaf den vasten
wal gemaakt worden, deals per vaartuig vervoerd moeten worden naar die dijks¬
gedeelten, welke vanuit het door de Staatscommissie in zee ontworpen eiland worden
gemaakt. De gemiddelde begrootingsprijs voor aidus verkregon klei is door de
Commissie vastgesteld op / 1.60. In het midden latende de vraag op welke wijze
bij de uitvoering van bet werk alle benoodigde klei verkregen zal worden, is de
Commissie van oordocl, dat met voormelden begrootingsprijs een grens voor den
kostprijs der klei verkregon is en deze prijs veilig voor de begrooting van den
afsluitdijk aangohouden kan worden.
Ook voor de meerdijken zal deze prijs aangebouden kunnen worden ; eenerzijds zal men de klei voor deze dijkcn diebter bij do droogvelden kunnen vinden,
maar anderzijds zal bet vervoor naar bet w'crk over grooter afstanden moeten plaatsvinden,
Voor diverse begrootingsprijzen, welke nog benoodigd waren voor hot opmaken
der begrooting van den afsluitdijk, nadat do biervoor genoemde wareu vastgesteld,
w'ord aangenomen voor :
1 M. eikenpaalrij van 3 M. lange palen per M./ 5.—
1 Ml bezoding..„ 0.30
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1 M^. bezaaiing.
/ 0.05
1 ,, verharding van den weg.,, 2.50
1 ,, plasberm ..,, 3.—
ALGEMEENE ONKOSTEN.
De Staatscommissie heeft den post \oor algemeene kosten niet steeds op
dezelfde wijze in rekening gebracht.
Voor den afsluitdijk bracht zij ruim 15 % in rekening voor ,,Onderhoud,
tijdelijke voorzieningen, kosten van administratie en toezicbt gedurende den aanleg,
alsmede voor winst en onvoorzien.” Hetzelfde werd gedaan voor de bijkomende
werken der afsluiting, terwijl verder voor onvoorziene werken in verband met de
afsluiting en ter afronding nog een post van /1.185.000 werd in rekening gebracht.
Bij de begrooting der inpolderingen daarentegen is in de begrooting van elk
onderdeel begrepen 15 % voor winst en onvoorziene werken, terwijl tenslotte nog
een post van ongeveer 10 % wordt uitgetrokken voor toezicbt, onderhoud enz.
te zamen dus ongeveer 26| %. Dit cijfer heeft de Staatscommissie zooveel liooger
aangenomen, dan in den regel bij dergelijke ramingen bet geval is, in verband met de
onzekerheid, omtrent de inzakking der meerdijken in den ondergrond.
De Commissie is op bet voetspoor van de Staatscommissie van oordeel dat geen
kosten van besteding in den vorm van zegels, leges en registratie in rekening behoeven
te worden gebracht, daar deze kosten wel de aannemingssom bezwaren, evenwel
onmiddellijk weder in ’s Rijks kas terugvloeien. Zij meent verder dat voor algemeene
onkosten voor alle werken gelijkelijk in rekening dient gebracht te worden :
10 % voor winst en administratiekosten van den aannemer
5 % ,, kosten der Directie
2 % ,. onderhoud der werken
3 % ,, gewoon risico en onvoorzien
Te zamen 20 % voor Algemeene onkosten.
Bovendien meent de Commissie dat bij den afsluitdijk nog 5 % in rekening
moet gebracht worden voor buitengewoon risico der afsluiting waarmede bedoeld
wordt ongevallen, welke tijdens de uitvoering van dit werk kunnen voorkomen.
Verder meent zij, evenals de Staatscommissie deed een bedrag te moeten
uittrekken voor onvoorziene werken in verband met de afsluiting, d.w.z. voor
werken, waarop tlians niet is gerekend, doch waarvan de uitvoering tijdens of
kort na de uitvoering van de afsluiting wellicht noodig of gewenscht zal blijken.
KOSTEN VAN DEN AFSLUITDIJK.
Met de gegevens hiervoor vermeld heeft de Commissie opgemaakt de begroo¬
ting van kosten van den afsluitdijk, welke sluit op een totaal bedrag van / 41,200,000,
en welke als Bijlage I is overgelegd.
KOSTEN VAN DE WERKEN NOODIG IN VERBAND MET DE AFSLUITING.
Onder de werken noodig in verband met de afsluiting dienen in de eerste
plants de werken op Wieringen beschouwd te worden. Uit bet archief der Staats¬
commissie werden een aantal detailbegrootingen verkregen van verschillende onderdeelen dier werken, terwijl omtrent de begrooting en de details van andere onderdeelen geen gegevens te vinden waren. Van de constructie van de voornaarnste
van laatstbedoelde onderdeelen gaf de Commissie zicli eenigermate rekeiischap
door bet opmaken van een glohale scliets, w'aarvan dan eerie begrooting gemaakt
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werd ; de posten voor de overige werken werden verlioogd naar gelang dit de Gommissie noodig voorkwam in verband met de algemeene prijsstijging sedert het tijdstip
waarop de begrooting der Staatscommissie werd opgemaakt. Waar detailbegrootingen der Staatscommissie beschikbaar waren, werden deze opnieuw opge¬
maakt met behulp van door de Commissie vastgestelde eenheidsprijzen.
De begrooting voor de werken van het kanaal Harlingen—Piaam is op
overeenkomstige wijze opgemaakt als die voor de werken op Wieringen; in zooverre
is echter van de wijze van begrooting der Staatscommissie afgeweken, dat geen
afzonderlijke post voor grondberging is opgenomen maar dat een gemiddelde prijs
voor het grondverzet werd aangenomen, onafhankelijk of de grond bestemd is om
in de kanaalwerken, in de verhooging van den zeedijk of elders geborgen te worden.
Voor de kosten voor verhooging van den Balgdijk en verbetering van havens
langs de Zuiderzee is bet daarvoor door de Staatscommissie aangenomen eindbedrag
van / 600.000 overgenomen. Deze post is voornamelijk bestemd voor kleine baggerwerken, in een aantal havens waaromtrent geen nadere gegevens bekend waren,
en de kosten van dergelijke werken zijn sedert de Staatscommissie hare begroo¬
ting opmaakte niet veel veranderd.
De geheele post bedoeld voor verbetering van den toegang naar de haven
van Enkhuizen zal na de thans voltooide verbetering van het Krabbersgat zeker
niet meer noodig zijn, maar daarentegen zal verhooging van den Balgdijk ongetwijfeld meer vorderen, dan waarop de Staatscommissie heeft gerekend, terwijl het
ook niet uitgesloten is dat thans hier en daar hoogere eischen gesteld zullen worden.
Voor het kapitaal tot vorming van een fonds, uit de rente waarvan te zijner
tijd hinderhjke slibneerzettingen zijn weg te baggeren, meent de Commissie, eveneens
hetzelfde bedrag te mogen aannemen als de Staats-Commissie, daar de kosten
van baggerwerken, sedert deze Commissie hare begrootingen opmaakte, niet belangrijk zijn veranderd.
Van de kosten voor de verbetering van het Zwolsche Diep verkreeg de Com¬
missie de door de Staatscommissie opgemaakte gedetailleerde begrooting, welke
zij slechts had te herzien volgens de door haar vastgestelde nieuwe eenheidsprijzen.
Met behulp der op de hiervoor aangegeven wijze verkregen gegevens heeft
de Commissie ten slotte opgemaakt, de begrootingen der kosten van de werken
noodig in verband met de afsluiting welke als bijlage II zijn overgelegd en welke
sluiten op bedragen van / 8.700.000 voor de werken op Wieringen, op / 3.550.000
voor het kanaal Harlingen—Piaam, op / 600.000 voor verhooging van den Balgdijk
en verbetering van de havens langs de Zuiderzee op / 300.000 voor het kapitaal
tot vorming van een fonds, uit de rente waarvan te zijner tijd hinderlijke slib¬
neerzettingen zullen zijn weg te baggeren en op / 5.000.000 voor de verbetering
van het Zwolsche Diep.

KOSTEN VAN DE INPOLDERINGEN ACHTER DEN AFSLUITDIJK.
De werken ter voorziening in de belangen van afwatering en scheepvaart
zijn in details uitgewerkt en begroot bij het in de inleiding nader vermelde onderzoek van de plannen voor indijking en droogmaking van de Wieringermeer, en wel
nadat omtrent die werken met de betrokken waterschaps- en andere besturen volledige overeenstemming was verkregen.
De kosten dezer werken, uitgezonderd die ter voorziening in de belangen van de
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waterkeering, welke bij de door de Comniissie opgemaakte begrooting ten laste van
de afsluiting zijn gebracht, zijn begroot op / 3.300.000.—.
De Commissie heeft gemeend bet eindbedrag dezer nauwkeurige begrooting
voor de noordwestelijke inpoldering te moeten overnemen. En waar bet voorts met
vrij groote zekerheid is te voorzien dat bet bij de andere inpolderingen met de betrokken besturen te plegen overleg ook daar zal voeren tot uitbreiding van de aanvankelijk
ontworpen voorzieningen en nog niet bekend kan zijn hoever daarbij zal moeten
worden gegaan, heeft de Commissie gemeend bet veiligst te rekenen door de bedragen,
welke voor deze voorzieningswerken in de begrootingen der Staatscommissie in
rekening zijn gebracht te verhoogen in dezelfde reden als voor den noordwestelijken
polder reeds noodig is gebleken, en dus met ongeveer 70 %.
De gedetailleerde begrootingen der meerdijken, door de Staatscommissie opgemaakt, stonden ter beschikking van de Commissie, zoodat bet haar mogelijk was
met behulp van de door haar opnieuw vastgestelde en hiervoor bereids aangegeven
begrootingsprijzen, te komen tot nieuwe eenheidsprijzen per
lengte voor de
meerdijken voor de verschillende inpolderingen.
Bij de begrooting van de stoomgemalen, de droogmaking en de drooghouding
der inpolderingen is de Commissie op soortgelijke wijze te werk gegaan als bij de
begrooting der werken ter voorziening in de belangen van afwatering en scheepvaart.
Voor den noordwestelijken polder kon zij beschikken over bet ontwerp voor
bemaling van de Wieringermeer opgemaakt door Professor F. K. Tn. van Iterson te
Delft. Uit een onderzoek, dat in verband met bet opmaken van dat ontwerp plaats
had, bleek dat bet voor drooghouding van den polder benoodigde machinevermogen
niet beteekenend afwijkt van bet door de Staatscommissie noodzakelijk geachte
vermogen. Wei bleek echter uit bet ontwerp dat bet voor bet verkrijgen van
een goede machine-installatie bij den Wieringermeerpolder noodig zal zijn, bet te
installeeren machinevermogen ongeveer 10 % grooter te nemen dan bet voor de
drooghouding als noodzakelijk berekende vermogen.
De prijs per te installeeren waterpaardenkracht (W.P.K.) bleek volgens
de voor de Wieringermeer opgemaakte begrooting op / 720 gesteld te kunnen worden.
Hoewel bet niet met zekerheid te zeggen valt dat bet ook bij alle door de
Staatscommissie ontworpen inpolderingen noodig zal zijn bet te installeeren machine¬
vermogen evenveel te verhoogen als bij den Wieringermeerpolder noodzakelijk
bleek, heeft de Commissie bet toch voorzichtig geacht bet door de Staatscommissie
vastgestelde vermogen der bemalingen voor alle inpolderingen met 10 % te verhoogen,
waartegenover zij dan echter voor alle inpolderingen meende te kunnen overnemen
den hierboven genoemden eenheidsprijs van / 720 per te installeeren W.P.K., daar
toch aangenomen mag worden dat bij alle inpolderingen wel gemalen gesticht zullen
kunnen worden van ten minste even groot vermogen als dat van bet te Medemblik
ontworpen enkele gemaal voor den Wieringermeerpolder.
Uit de voor den Wieringermeerpolder opgemaakte begrootingen is af te
leiden dat zoo die polder voorzien wordt van een enkel, volgens de nieuwste
eischen ingericht stoomgemaal de kosten van droogmalen en drooghouden per H.A.
zullen bedragen respectievelijk / 15 en / 6.50 per jaar. Daar de gemiddelde diepte
van den bodem in de verschillende binnen den afsluitdijk ontworpen polders niet
belangrijk verschilt, en ook de gemiddelde opvoerhoogte niet belangrijk afwijkt
van die bij den Wieringermeerpolder, meent de Commissie de kosten van droog¬
making en drooghouding voor de verschillende polders niet juister te kunnen
berekenen, dan door de bovengenoemde, uit de gegevens van Professor van Iterson
afgeleide, eenheidsprijzen ook voor die polders aan te houden.
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Met betrekking tot de werken binnen de inpolderingen zij in de eerste plants
opgemerkt dat bij bet uitwerken der plannen voor droogmaking van de Wieringermeer gebleken is, dat bet grondwerk voor de afwaterings- en scheepvaartkanalen
omvangrijker is dan door de Staatscommissie werd verondersteld, zoodat buiten bescbouwing latende die boofdkanalen welke om bijzondere redenen in den Wieringermeerpolder noodzakelijk zijn, voor den Noordwestelijken polder 3.450.000 M^.
grond in profiel gemeten voor de afwaterings- en scheepvaartkanalen zal zijn te
verzetten of ongeveer 55 % meer dan de Staatscommissie rekende.
Hoewel wellicht enkele kanalen thans eenigszins ruimer zijn ontworpen dan
vroeger, schijnt bet verschil toch in hoofdzaak verklaard te moeten worden door
de omstandigheid dat vele terreinen in de polderafdeelingen hooger zijn gelegen
dan de hoogte waarvan de Staatscommissie bij hare berekeningen zal zijn
uitgegaan.
De Commissie meent, waar zoo belangrijke vermeerdering van bet grondverzet bij den Noordwestelijken polder noodzakelijk bleek, voorzichtig te handelen
door ook bet grondverzet voor de afwaterings- en scheepvaartkanalen bij de overige
polders met 55 % te verhoogen.
Voor bet opruimen van 1 M®. grond in profiel gemeten nit de afwaterings- en
scheepvaartkanalen heeft de Commissie een eenheidsprijs, aangenomen van / 0.25
waarin is begrepen ongeveer 20 % voor algemeene kosten.
Als gemiddelden eenheidsprijs voor de grootere bruggen over de afwateringsen scheepvaartkanalen nam zij aan / 4000, en als eenheidsprijs voor bruggen over de
hoofd- en kruistochten / 1200.
Waar bij het uitwerken der plannen voor droogmaking van de Wieringermeer ook ontwerpen waren opgemaakt voor de verschillende sluizen heeft de Commis¬
sie gemeend de daarbij gevonden eenheidsprijzen van / 175.000 voor een sluis tusschen
de ringvaart en de bedijking en van / 80.000 voor sluizen binnen de bedijking te
kunnen overnemen.
Hoewel eene Commissie, welke de Regeering heeft voorgelicht omtrent vraagstukken van landhuishoudkundigen aard welke zich zouden voordoen bij de droog¬
making van de Wieringermeer volgens het in 1907 ingediende en thans ingetrokken
wetsontwerp, van oordeel was dat door de Staatscommissie aangenomen verkavelingsplan bij de tegenwoordige eischen van den landbouw wijziging behoeft,
en met deze wijzigingen in genoemd wetsontwerp ook reeds was rekening gehouden,
heeft de Commissie gemeend dat, waar het buiten haar opdracht ligt de plannen
der Staatscommissie te herzien, zij bij hare begrooting had uit te gaan van het verkavelingsplan der Staatscommissie. Op de kosten der verkaveling zal trouwens
de bedoelde wijziging in het plan geen overwegenden invloed hebben, zooals in
de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van 1907 reeds werd aangetoond.
De Staatscommissie bepaalde den eenheidsprijs voor verkaveling per H.A.
uit eene begrooting van kosten voor de verkaveling van eene oppervlakte van
400 H.A. Zij nam aan dat de kosten Amn verkaveling, d.w.z. van het maken der
benoodigde hoofd- en kruistochten, hein-, weg- en tusschenslooten en van het
zwart maken van den grond, waren te stellen op / 200.— per H.A. waarvan
dadelijk zou zijn uit te geven / 90.— en het overige ad / 110.— zou moeten
worden besteed aan het op de diepte brengen en houden van de tochten
en slooten gedurende de eerste jaren na de drooglegging, en zou worden
teruggevonden in de opbrengsten van de drooggelegden gronden in die jaren.
Zich op denzelfden grondslag plaatsende rekent de Commissie dat voor de
verkaveling thans zal zijn te rekenen op / 120.— per H.A., welk bedrag is bepaald
door te rekenen / 75.— per H.A. voor het maken van de hoofd- en kruis¬
tochten, daarbij aannemende dat deze zullen worden gebaggerd voordat de
landen droog zijn gevallen, en dat de polderpeilen aanvankelijk 0.70 M. hooger
zullen worden gehouden, en voorts / 25 per H.A. voor het maken van greppels

15

18
BIJLAGE II.

KOSTEN VAN DE WERKEN NOODIG IN VERBAND MET DE AFSLUITING.
HoeveelHEID

0 M S C H R IJ V I N G

Eenheids-

Bedrag

PRIJS

ter plaatse van de later te maken hein-, weg- en tusschenslooten, benevens / 20
per H.A. voor het zwart maken van den grond.
Voor den aanleg der wegen binnen de inpolderingen meent de Commissie
den prijs van / 2.50 per i\I'. verharding aan te moeten houden, evenals voor den weg
op den afsluitdijk ; de eenheidsprijs voor de wegverharding over 2.25 M. breedte is
daarom, met inbegrip van ongeveer 20% voor algemeeno kosten, gesteld op / 6.75.

Werken op Wieringen. (‘)

1°. Schutsluizen, enz.
2°. Groepen van zes uitwateringssluizen
3°. Sluisplateaux tusschen de groepen van
uitwateringssluizen.
4°. Woningen voor sluispersoneel . . .
5°. Basaltmuren.
6°. Steenglooiing.
7°. Bestrating.
8°. Dammen in zee.
9°. Remmingwerken, meerpalen enz. .
10°. Onteigening.
11°. Onvoorzien
.
Totaal .

2

5

/ 650.000
/ 710.000 „ 3.550.000
„ 118.000 „

472.000

„

120.000

„ 1.222.750
„
72.000
„
90.000
„ 1.200.000

250 H.A.

„
2.800 „
„

223.250
700.000
400.000

/ 8.700.000

B. Kanaal Harlingen—Piaam. (^)

1°.
2°.
3°.
4°
5°.
6°.
7°.
8°.
9°.
10°.

Te verwerken grond .
Beschoeiing
....
Bezoding.
Wegverharding . .
Wegverlegging
Bruggen met woningen.
Schut- en Uitwateringssluis . . . .
Havendammen.
Kaaimuur.
Meerpalen, liclitopstanden enz. en ter
afronding.
11°. Onteigeningen.
Totaal .

.

/
,
,

515.000
495.000
28.000
180.000
16.000
395.000
240.000

„ 1.000.000

130.000
87.000
464.000
/ 3.550.000

Verhooging van den Balgdijk en verbetering
van de havens langs de Zuiderzee. (*) . . .

/

600.000

D. Kapitaal tot vorming van een fonds nit de
rente waarvan te zijner tijd hinderhjke slibneerzettingen zijn weg te baggeren . . .

/

300.000

Totaal .

OVERZICHT DEB BEGROOTINGEN VAN KOSTEN.
In overeenstemming met hetgeen is geschieil in § 62 van het verslag der
Staatscommissic wordt hierbij als hijiage VII ton slotto nog overgelegd een ovorzicht
der hegrootingen van kosten.
Ten opzichte van den in dit overzicht voorkomenden post V, merkt de
Commissie op, dat zij meent, dat voor de voorziening in do bolangen der waterverversching von Amsterdam, het door do Staatscommissic geraamde bedrag
aangehouden kan blijven. Doze tocJi rekende dit te moeten bcstoden tot vorming
van eon kapitaal, waaruit do meerdero kosten van oppomping van het benoodigde
vervcrschingswater met het toon bestaando gemaal te Zeeburg zouden kunnen
worden bestreden; eenerzijds is nu wel de prijs dor stoenkolen gestegen, doch
anderzijds kunnen door de verandering van het stoomgemaal in een met strooni
van do Gemcentelijke electriciteitswcrkcn gedreven electrisch gemaal, de bernalingskosten geacht worden to zijn godaald. Post V dient intusschen tevens tot
afronding en is in verband daarmede verhoogd moeten worden.
De beidc laatsle posten, voorkomendo in het overzicht der begrootingen
van do Staatscommissie n.l. die van / 10.000.000 voor do voorziening in de
helangen der defensie en die van / 4.500.000 voor voorziening in de belangen
der visscherij, heeft de Commissie ongewijzigd gelaten, omdat het naar hare
meening buiten de grenzen van de haar opgedragen taak lag eon nader onderzoek
in te stellen naar de wijze, waarop in de genoemdo belangen zal worden voorzicn
en naar de aan zoodanige voorziening verbonden kosten.
Uit bijlage VII moge ten laatste blijken, dat onder de thans geldende omstandigheden, de vollodigc uitvoering der afsluiting on godeeltelijke droogmaking
der Zuiderzee volgens do plannen dor Staatscommissic naar do meening der
Commissie ongeveer con bedrag van 230 millioon gulden zal vordoren.
Aldus vastgesteld in do vergadering der Commissie van 7 Maart 1914.

E. Verbetering van het Zwolsche diep. (*)

1°. Leidammen.
2°. Baggerwerken.
Vaarwater tusschen de leidammen .
3°. Onteigening van land en water ....
4°. Opruiming zeeeind Zuiderleidam enz. . .
5°. Liclitopstanden, lichtwachterswoning,
overtoomen, haventje aan den nieuwen mond, afbakening der dammen,
enz.

Met behulp der hiervoor aangegeven eenheidsprijzen heeft de Commissie
opnieuw do begrootingen voor den Noordwestelijken, Zuidwestelijken, Zuidoostelijken
en Noordoostelijken polder opgemaakt wclke als Bijlagen 111, IV, V en VI aan dit
verslag zijn toegevoegd en welke achtereenvolgens sluiten op bcdragen van
/ 15.950.000, / 28.130.000, / 72.650.000 en / 38.220.000, zoodat de totale kosten
voor alle inpolderingen te zamen / 154.950.000 bedragen.
Daarbij valt nog op te merkcn dat bij de begrooting voor den noord¬
westelijken polder is aangehouden de vorni en de grootto welke volgens het plan
tier Staatscommissic aan dien polder zouden wordon gegeven.

/ 3.685.000
H. WOBTMAN,
„ 1.144.800
„
40.000

„

Voorzilter.

V. J. P. DE BLOCQ VAN KUFFELEB,

12.000

Lid en Secretaris.

.1. M. W. VAN ELZELINGEN,
G. A. VAN HATTEM,
„

118.200

/ 5.000.000

(1) Met inbegrip van ongeveer 20 pCt. voor winst. administratiekosten van den
aannemer, kosten dor Directie, kosten van onderhoud, gewone risicu en onvoorzien.

L. VOLKEB Az.,

Leden.
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BIJUAGE I.

KOSTEN VAN DET
OMSCHRIJVING

1°. Eiland met een liaven aan de Noord- en een i
aan de Ziiidzijde :
Grondslukkon van don ringdain.
Zinkwerk voor don rijzotnlain op di(\ grond- j
stukken.i
Pakwerk van den ringdam.
Eiken paalrij van drio, 3 M. lango, ])alen per
M'.
. ..
Nastorting op de heloopen ;
hnitenzijde, 2 Rclieo]),ston per M“.
hinnonzijde, | scluiopston p('r At'.
Zand bovon ijaagwator :
in profiel.
in middolon van vorvoor.
Zand boneden Laagwater :
in profieJ.
in middolon van vervoor.
Klei ter bekleeding.
Steenglooiing :
bnitenzijde
.
binnenzijdo.
Bezoding.
Bczaaiing.
.
Verharding van don wog.

2°.
3°.

1°.
5°.

7°.

To zamen voor liet oiland (waarvan voor don
ringdam /J.262.671 en voor den dijk
/ 1.135.122).
Grondstnkkon ondor da rijzendammon, mot
iiitzondoring van die in de sluitgaton . .
Zinkwerk voor do rijzendammon, bebalve
voor den ovorstortdam.
Eiken paalrij van drie, 3 M. lango, palen
per AP.
Grondbezinking, breed 60 a 150 M., in de
sluitgaten over eeno longto van 'IGbOOM'.
Zinkwerk voor den ovorstortdam over eon
longte van 16.500
.
Eiken paalrij van drie, 3 AT. lango, palen
per M*..
Grondwerk, gemeton in profiel, gorokend
zonder inzinking in den bodom, maar met
eon overhoogte van 0.50 Al. ter plaatso van
de kruin :
l)oven Laagwater.
boneden Laagwater.

Hoeveelheid

Eenheids-

AFSLUITDIJK.

Bedrag

PRIJS

OMSCHRIJVING

Hoeveelheid

EenheidsPRIJS

Overgebracht ....
118.017 AI".

/ 3.10

/

365.853

169.012 AP.
21.010 AP.

„ 2.85
„ 3..50

„
„

181.681
81.110

8.712 AP.

„ 5.00

„

13.710

18.900 S.T.
12.225 S.T.

„ 1.70
„ 1.70

„
„

229.830
57.157

8°.

699.607 AlL
909.189 AIL

„ 0.27

215.562

767.023 AP.
997.13.0 AP.
76.050 AP.

„ 0.27
„ 1.60

269.225
121.680

31.080
19.110
11.505
5.310
5.250

AIL
AIL
AlL
ML
AIL

10°.

„
„
„
„
„

9.60
9.60
0.30
0.05
2.,50

298.368
183.711
3.151
267
13.125

/

2.398.096

375.812 AlL

„ 3.10

„ 1.165.110

169.355 AP.

„ 2.85

„ 1..337.662

28.810 AP.

„ 5.00

„

1.650.000 AlL

„ 3.10

„ 5.115.000

1.181.920 AlL

„ 2,85

„ 3..308.172

19.500 AP.

„ 5.00

„

11°.
12°.
13°.
14°.

111.050

217.500

/ 13.775.890

/ 13.775.890

6.438.260 AP.
6.077.358 ML
1.418.079 AP.

/ 0.27
„ 0.27
„ 1.60

1.738.330
1.640.887
2.268.926

405.200 S.T.
101.300 S.T.

., 4.70
„ 4.70

„ 1.904.440
„
476.110

343.570 ML

„3.10

„ 1.065.067

579.538 AlL
356.897 AlL
125.850 AlL

„ 9.60
„ 9.60
„ 5.00

,, 5.563.565
„ 3.426.211
„
629.250

32.000
214.530
99.573
97.895

„3.00
„ 0.30
„ 0.05
„ 2.50

„
„
„
„

AlL
ML
ML
AlL

96.000
64.359
4.979
244.738

Te zamen ....

/ 32.898.752

AVinst, administratiekosten van den aannemer, kosten der Directie, kosten van onderhoud tot de dijk gereed is, gewone risico en
onvoorziene ongeveer 20 %.
Buitengewoonrisico derafsluitingongeveer5 %

6.639.750
1.661.498
Totaal

6.370.587 AP.
1.671.891 AP.
Over to brongen .

9°.

Zand, gemeten in de middelen van vervoer ;
boven Laagwater.
boneden Laagwater.
Klei ter bekleeding.
Nastorting op de beloopen van de rijzendammen en den overstortdam :
bnitenzijde, 2 scheepston per M.
. .
binnenzijde, | scheepston per M^. . .
Kraagstuk op de binnenglooiing met 0.14 S.T.
zinksteen en 0.16 S.T. nastorting per M^.
Steenglooiing op de beloopen :
bnitenzijde.
binnenzijde.
Steenstrooken op de bermen.
Plasberm voor de gedeelten bij NoordHolland en op de Makkumerwaard . .
Bezoding..
Bezaaiing.
Verharding van den weg, br. 3.5 Al. . . .

Bedrag

/ 41.200.000
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BIJLAGE III.

KOSTEN VAN DEN NOORDNA/ESTELIJKEN POLDER.
Hoeveel-

0 M S C H R I.T V I i\ G

II Eli)

: Eenheius-

A. Werken in het belang van afwatering en
scheepvaart der aangrenzende landstreek.. .
B. Meerdijk.

BedBAG

PRIJS

I

'/ 3.300.000
I_

212.— '/

4.155.200

1965 W.P.K. /
720.— /
21.700 H.A.
15.,, 6.5 per jaar

1.414.800
. 325.500
846.300

19.600 M.

/

C. Stoomgemaal, droogmaking en drooghouding.

Stooingeaiaal.
. .
Droogmaken.
Drooglionden gediirende 6 jaar .
Te zamen ....

/ 2.586.600

D. Werken binnen de indijking.

Grondwerk, in profiel gemeten, voor
afwaterings- en sclieepvaartkanalen
Vaste bruggen.
Schut.sluizen tussehen (ie ringvaart en
de indijking.
Schut.sluizen binnen de indijking . .
Verkaveling.
Aanleg van wegen met verharding .
Stuwdamnien tot opbouding van wa¬
ter, enz. en ter afronding ....
Te zamen ....
Totaal

.

.

.

3.450.000
26
108

/

0.25 /
4.000.— „
1.200.— „

2
„ 175.000.3
„ 80.000.21.700 H.A.
120.6.75
230.000 M.

862.500
104.000
129.600

„
350.000
„
240.000
„ 2.604.000
„ 1.552.500
„

65.600

/

5.908.200

/ 15.950.000
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BIJLAGE IV.

KOSTEN VAN DEN ZUIDWESTELIJKEN POLDER.
O M S C H R IJ V I N G

Hoeveel-

Eenheids-

HEin

PRIJS

A. Werken in het belang van afwatering en
scheepvaart der aangrenzende landstreek.

Bedrag

/

6.750.000

/

9.479.400

C. Stoomgemaal, droogmaking en drooghouding.
Stoomgemaal.
Droogrnaken.
Droogliouden gedurende 6 jaar .

720.— /
2800 W.P.K . /
15.—
31.520 II.A. ,,
,, 6.5 per jaar

2.016.000
472.800
1.229.280

Te zamen ....

/

3.718.080

B. Meerdijk.
Met inbegrip van 1 K.]\I. voor twee
havens is de lengte.

D. Werken binnen de indijking.
Grondwerk, in profiel gemeten, voor
afwaterings- en scheepvaartkanalen
Vaste bruggen.
Schutsluizen tusschen het Ijsselmeer
en de indijking.
Schutsinizen tusscdien de ringvaart on
de indijking.
Schutsluizen binnen de indijking . .
Grondduiker.
Verkaveling.
Aanleg van wegen met verharding . .
Stuwdammen tot ophouding van wa¬
ter enz. en ter afronding.
Te zamen ....
Totaal

.

.

.

36.600 M.

2.822.000 Ml
36
158

3
3
31.520 n.A.
314.200 M.

/

259.-

0.25
4.000.—
1.200.—

705.500
144.000
189.600

„ 175.000.—

350.000

„ 175.000.—
„ 80.000.—

525.000
240.000
15.000
3.782.400
2.120.850

/

„

120.6.75

110.170
/

8.182.520

/ 28.130.000
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BIJLAGE V.

KOSTEN VAN DEN ZUIDOOSTELIJKEN POLDER.
O M S C H R IJ V I N G

Hoeveel-

Eenheids-

HEID

PRIJS

A. Werken in het belang van afwatering en
scheepvaart der aangrenzende landstreek.
B. Meerdijk.
Met inbegrip van 1 K.M. voor twee
havens, is de lengte.
waarvan .
en.
Te zamen .

.

.

Te zamen .

.

.

55

Te zamen .

.

.

Totaal

.

.

63.000 M.
32.500 „
30.500 „

.

341.-

/ 11.082.500
„ 8.631.500
/ 19.714.000

9240 W.P.K. /
720.— /
107.760 H.A. ,
15.„ 6.5 per jaar

.

D. Werken binnen de indijking.
Grondwerk, in profiel gemeten, voor
afwaterings- en scheepvaartkanalen
Vaste bruggen.
.
Schutsluizen tusschen het Ijsselmeer
en de indijking.
Schutsluizen tusschen de ringvaart en
de indijking.
Schutsluizen binnen de indijking .
Verkaveling.
Aanleg van wegen met verharding .
Stuwdammen tot ophouding van wa¬
ter enz. en ter afronding.
15

/ 11.100.000

.

C. Stoomgemalen, droogmaking en drooghouding.
Stoomgemalen.
Droogmaken.
Drooghouden gedurende 10 jaar .

Bedrag

6.652.800
1.616.400
7.004.400

/ 15.273.600

14.360.000
87
540

0.25 / 3.585.000
348.000
4.000.— „
„
648.000
1.200.—
„ 175.000.— „

350.000

4
700.000
„ 175.000.— „
4
320.000
„ 80.000.— „
107.760 H.A. „
120.- „ 12.931.200
1.080.000 M.
6.75 „ 7.290.000
/

390.200

/ 26.562.400
/ 72.650.000

rijkswaterstaat
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DFRECTIE OVER’J'^r^L
BlvILAGE VI

Ko|t¥l^ VAN^EN NOORDOOSTELUKEN POLDER.
OMSCHRIJVING

Hoeveel-

Eenheids-

HEID

PRIJS

A. Werken in het belang van afwatering en
scheepvaart der aangrenzende landstreek.

BedRAG

/ 4.340.000

B. Meerdijk.

Met inbegrip van 1 K.M. voor twee
havens, is de lengte.
waarvan.

52.900
13.800
23.300
15.800

M.
„
„
„

360.290.182.-

Werken op Schokland.

/ 4.968.000
6.757.000
2.875.600
26.950

Te zamen ....

/ 14.627.550

C. Stoomgemalen, droogmaking en drooghouding.

Stoomgemalen.
Droogmaken.
Drooghouden gedurende 7 jaar . . .

4620 W.P.K. /
720.— y 3.326.400
50.850 H.A. „
15.762.750
2.313.675
,, 6.5 per jaar

Te zamen ....

/ 6.402.825

D. Werken binnen de indijking.

Grondwerk, in profiel gemeten, voor
afwaterings- en scheepvaartkanalen
Vaste bruggen.
Schutsluizen tusschen het Ijsselmeer
en de indijking.
Schutsluizen tusschen de indijking en
de aangrenzende landstreek .
Schutsluizen binnen de indijking . .
Grondduikers.
Verkaveling.
Aanleg van wegen met verharding .
Rijzenbedden.
Stuwdammen tot ophouding van wa¬
ter enz. en ter afronding.
Te zamen ....
Totaal

.

.

.

1.200.—

1.363.425
228.000
304.800

„ 175.000.—

350.000

„ 175.000.—
„ 80.000.—
„ 15.000.—

525.000
240.000
30.000
6.102.000
3.442.500

5.453.700 Ml /
57
254

3
3
2

50.850 H.A. „
510.000 M.

0.25
4.000.—

120.-

6.75

100.000

163.900
/ 12.849.625
/ 38.220.000
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BIJLAGE VII.

OVERZICHT DER BEGROOTINGEN VAN KOSTEN.
Redrag voor!
DE WERKEN
NOODIG

UIT TE VOEREN WERKEN

1. De afsluiting met de daarbij behoorende werken.
a. Afsluitdijk.
b. Werken op Wieringen.
c. Kanaal Harlingen—Piaam, met inbegrip der
verhooging van Frieslands zeedijk tusschen
Piaam en Zurig.
d. Verhooging van den Balgdijk en verbetering
van de havens langs de Zuiderzee.
e. Onvoorziene werken in verband met de
afsluiting en ter afronding.
Te zamen .

.

.

Gezamenlijk
Bedrag

/ 41.200.000
„ 8.700.000

„ 3.550.000
„

600.000

„

950.000

.

/

II. Kapitaal tot vorming van een fonds, uit de rente
waarvan te zijner tijd hinderlijke slibneerzettingen zijn weg te baggeren.

300.000

III. Verbetering van bet Zwolsche Diep .
IV. De inpolderingen achter den afsluitdijk
a. Noordwestelijke polder ....
b. Zuidwestelijke
„
....
c. Zuidoostelijke
,,
....
d. Noordoostelijke
,,
....
Te zamen .

5.000.000

/
„
„
„

15.950.000
28.130.000
72.650.000
38.220.000
„ 154.950.000

V. Voorziening in de belangen der waterverversching
van Amsterdam en ter afronding.
Totaal
Bovendien vordert, volgens de Staatscommissie, de
voorziening in de belangen der defensie een bedrag
van.
en de voorziening in de visscherijbelangen een bedrag
van.
Algemeen totaal .

55.000.000

250.000
/ 215.500.000

„

10.000.000

„

4.500.000

/ 230.000.000

