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INLEIDIKG.
Overzicht der

lu 1847 werd reeds door den iugenieur van den Waterstaat B. P. G.

Diggelen een ontwerp opgemaakt voor iudijking van de Wieringermeer; daar plannen voor droog¬

making van de Wiemen dit onGverp niet ineer aan latere ontvverpen ten grondslag lieeft gelegd, ringenneer.
kan dit verder buiten bescliouwing blijveu.
In de eerste dagen van bet jaar 1869 vornide zicb een coinmissie nit vertegenwoordigers der rond de Wieringermeer gelegen waterscbappen met bet
doel een onderzoek in te stellen naar de mogelijkbeid eener iudijking van de
\\ ieringermeer. \ eider werden uitgenoodigd om in deze coinmissie zitting
te nenien de beeren J. P. W. Conkad, toen ter tijde Hoofdingenieur van den
Vi aterstaat in Zeeland, en A. P. van Prehn, Iugenieur bij den aanleg der
Staatsspoorwegen te Alkmaar, terwijl later de beeren P. Loke en J. M. P.
W'ELLAN, respectievelijk Ing’enieurs van den Waterstaat te Hoorn en Alkmaar,
met bnnne adviezen de commissie ter zijde stonden.
De commissie beeft zelf een ontwerp opgemaakt voor de droogmaking en
heeft in verband daarinede op 10, 11 en 12 Mei 1869 ook een onderzoek naar
de grondsoorten in de Wieringermeer ingesteld, door iniddel van 103 boringen. De verkregeu grondinonsters werden op bet uiterlijk aanzien beoordeeld
en badden alleen betrekking op de bovenste grondlagen. Het Eapport werd
door de commissie nitgebracbt in een gecoinbineerde vergadering der
bestnren van Westfriesland. de Wieringerwaard, den Anna-Panlownapolder,
den Waard en Groetpolder, den polder Waard-Nieuwland en bet Dijkbestuur
van Wieringen, gebouden te Alkmaar 13 April 1870 (gedriikt erven
Bohn 1870).
Daarua werd door de commissie bet oordeel over de plannen gevraagd aan
de verscbillende daarbij betrokken bestnren.
Daar bet opmaken van bet plan niet tot verdere beteekenende resultaten
leidde, besloten de Anna-Paiilownapolder, de Waard en Groetpolder en de
polder Waard-Nieiiwland in bet begin van 1874 nit bun midden een ,,com¬
missie tot verdere voorbereiding der iudijking’ van bet Wieringermeer” samen
te stellen. Zoo ver bun werkkring liet toeliet stonden dezelfde ingenieurs de
coinmissie ter zijde als in 1869.
In de eerste plaats berzag de commissie bet ontweip en de begrooting,
welke laatste zij tot f 23 500 000 verboogde; zij rapporteei-de daaromtrent
15 Augustus 1874 (gedriikt erven Bohn 1874).
^ erdea wendde de commissie zicb 24 September 1874 tot de Provinciale
Staten met een vcrzoek om subsidie voor een eventueele droogmaking van de
Wieringermeer. In verband biermede werd bet ontwerp gesteld in banden
van den toennialigen Hoofdingenieur van den Waterstaat in Aoordb(dland,
Conrad, die daaromtrent bij brief van 3 Mei 1875, n°. 697 B/27, rapporteerde
en een aantal opmerkingen ointrent bet ontwerp inaakte.
9 Iiili 1875 besloten de Provinciale Staten, bij eventueele droogmaking van
de Wieringermeer, eeiie subsidie van f 750 000 te verleenen.
Inmiddels bad de commissie zicb ook in verbinding gesteld met de
llegeering. De beer J. G. Jager te Amsterdam bad coucessie g’evraagd voor
de indijking van de Wieringermeer, luaar bet mocbt hem niet gelukken de
daartoe noodige scbikkingen te treffen. Nadat nu deze voorloopige coucessie
6 September 1874 was vervallen, bericbtte Minister Heemskeek 18 Septembei
1874 bereid te zijii nadere voorstellen in overweging te nemen.
De commissie beeft toen ook om Rijkssubsidie voor de eventueele droog¬
making gevraagd, niaar bij de bebandeling van de Staatsbegrooting voor
1876 bleek, dat dit verzoek om subsidie werd aang'ehouden tot een beslissing
genomen zoii zijn ointrent indijking van bet Zuidelijk deel van de Zuiderzee.
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Ill eene in lebruari 1876 iugedieiide lueniorie bestreed de conimissie dit
staiidpuiit van deu lliiiister.
Daar de zaak aldiis geen voortgang bad besloot de coiuiuissie 3 October
1877 zelf coiicessie voor bet werk te vragen aan den Koning en teveiis reiitegarantie van deu Staat te verzoeken.
Men decide daarbij iiiede iiiet eerder coucessie gevraagd te bebben omdat
men ineende dat de omstandiglieden van politieken en finantieelen aard niet
toelieten om deelneiuing van liet publiek in de onderueining te kunuen verwacbten. Aan deze concessieaanvrage lag bet plan van 1874 ten groudslag,
terwijl de begrootiug gewijzigd was in verband met de opmerkiugen vervat
in bet rapport van den boofdingenieiir Co^'Ead van 1875.
Mede als gevolg van vvisseling van Ministers bleef de concessie-aanvrage
steeds oiiafgedaan. In Maart 1880 kwam evenwel de toezegging van de
Kegeering, dat deze bereid was voorloopig conce%ssie te verleeiien. Ininiddels
was ecliter van Eegeeringswege te keiinen gegeven, dat men bet plaats gebad
bebbende grondonderzoek onvoldoende acbtte en naar aanleiding daarvan bad
de coiuiuissie in overleg met deu Hoofdingeiiieiir Coneau dit nader onderzoek
opgedragen aan Prof, van Bemwelen te Leiden, die in Jiili 1880 daaroiutrent
verslag iiitbracbt.
lleze iiadere gegeveiis werden ter kennis der Eegeering gebracbt, maar bet
mocbt de conimissie niet geliikken bij de opvolgende Ministers een zoodanig
giinstig geboor te krijgen. dat de verlangde coucessie verleend werd.
Op 5 October 1885 besloot de conimissie daarop zicb te ontbinden ; gebrek
aan steun van de Eegeering, de lage grondprijzen toen ter tijde geldende
zoomede de mogelijkbeid, dat andere personen concessie zoiiden willen
aanvragen, leidden tot dit besliiit.
luderdaad is iia dieii tweemaal concessie aaugevraagd voor eene, zij liei dun
ook eene meer beperkte, indijkiiig van de Wieiingermeer en wel door deu beer
X. Eedekee Bisuoii C.S., dd. 14 October 1886, en den beer W. a*an Yliet c.s.,
dd. 16 December 1889. Daar de bierbij ontAvorpen plannen voor indijking,
welke nooit tot ecu begin van uitvoering zijn gekomeii, niet tot grondslag
bebben gediend voor de verdere plannen, kuiinen zij bier biiiten bescboiiwing
blijven.
Toen Dr. C. Lely in opdracbt A’aii de Zuiderzee V'ereeiiiging zijn ontwerp
Aoor afsluiting eii gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee opmaakte,
beeft bet oiitAverp van de comniissie iiit Avatersebappen den grondslag gevormd
voor zijn outAverp voor de bedijking van de Wieriugermeer en werd bet
ontAverp feitelijk alleen in zooverre geAvijzigd, als in verband met de
gcAvijzigde omstaiidigbedeii iioodig was,
De Staatscommissie, ingesteld bij Koniiiklijk besluit van 8 September 1892
ii". 21, tot bet instellen Auin een onderzoek omtrent eene afsluiting en droogmakiiig van de Zuiderzee^), beeft enkele Avijzigiugen in liet ontAverp der
Zuiderzee Vereeiiiging voorgesteld, maar vereenigde zicli met bet plan voor
de voorziening in de afAvateriugsbelangeii der omliggende streken.

7 Mei 1901- Averd een ontwerp van Avet bij de TAveede Kanier der StatenOeneraal iiigedieiid, waarbij o. a. droogniaking van de Wieiingermeer werd
A'oorgesteld, na afsluiting van de Zuiderzee.
Dit AvetsoiitAverp, dat door de opA’olgende Eegeering weder werd ingetrokken, steunde gebeel op bet rapport der Staatscommkssie.
Wetsontwevp van
Bij lAoninklijke boodsrdiap Auin 4 Xovember 1907 werd aan de Tweede
4 November 1907 Kamer der Stateu-Generaal aangeboden een wetsontwerp voor den aanleg
betreffende gedeeltelijke afsluiting der van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee eii indijking en droogmaking
Zuiderzee en indij- Yan de Wieriugermeer, Avaarvan bet eeuig artikel luidt:
king en droogmaVoor rebelling van deu Staat wordeii de werkeii iiitgevoerd iioodig;
king van de Wieringenneer.
1". tot bet maken van een afsliiitdijk van de Xoordbolbmdscbe bust door

2°.

bet Amsteldiep naar bet eiland Wieringen;
tot bet indijken en droogniaken van een gedeelte der Zuiderzee,
genaamd de Wieringermeer;

1) AVaar voortaan sprake zal zijn van dl^,,Staatscommissie” wordt daarmede deze conimissie
bcdoeld.
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tot voorzieiiiiig in de belaiigeii van waterkeering, afwatering en
8clieei)vaai't, voor zooveel die door de sub 1°. en 2°. genoenide werkeii
gescbaad worden.
Blijkens de bijgevoegde Meinorie van Toelicbting, welke de oiiderteekeuiug
draagt van de Ministers Kraus, "Veegens en de Meester, was liet in Let
wetsontwerp aangegeveii plan in boofdzaak gegrond op liet plan der StaatsC'ounnissie en bet voorloopig ontwerp daarvoor, dat door nadere studie en
overleg met belangliebhendeii voor wijziging vatbaar was, had sleclits gediend
om de geldelijke gevolgen der onderneming met de noodige zekerheid te
kuiiuen overzien. Het voornemen bestond om, zoodra door aanneming van bet
wetsontwerp in beginscl tot de uitvoeriiig van bet w'erk besloten zou zijn, de
nadere uitwerking der plannen ter band te doen nemen en overleg te plegen
met de betrokken besturen.
De omvang der te maken bedijking bad intusschen reeds bij het opmaken
van bet wetsontwerp een punt van overweging uitgemaakt. Bij bet bezien van
bet ontwerp door de Staatseommissie vastgesteld voor de bedijking van de
Wieringernieer (zie bijlage I) rijst de vraag of bet niet wensclielijk is de
bedijking door te zetten tot bij Broekoorderboek, aangezien dan met een
sleelits zeer weinig grootere dijkslengte meer land bedijkt zou kunnen worden,
land, dat blijkens de uitkomsten der in de Zuiderzee verricbte boringen nil
klei zou bestaan.
Mocbt deze meer uitgebreide bedijking niet verkieselijk blijken en men
tocb nioeten beperken. zoo rijst de vraag of dan ook niet aan een Mmt geleidelijker naar Medemblik toebuigende dy ksric'bting de voorkeur ware te geven.
Deze overwegingen gaven aanleiding tot bet vei'gelijken der drie plannen
door A, B en C op Bijlage I aangeduid.
Aangezien volgens plan A belangrijke afwateringen der Vier Noorder
Koggen bij Medemblik en van den polder Grootslag beoosten Broekoorder¬
boek, binnengedijkt zouden worden, zijn daarbij vrij kostbare voorzieningen
in de afwatering te treffen; dit was aanleiding, dat de Staatscommissie zonder
nader onderzoek dit plan niet voor aanbeveling vatbaar geacbt beeft. Deze
bezwaren zijn bij de plannen B en C ontgaan,
Bij bet plan B word! eene kleinere oppervlakte der diepst gelegen gronden
drooggemaakt, terwijl bij plan 0 slecbts minder diep gelegen gronden voor
drooglegging in aanmerking komen.
Bij bet plan C is de zeedijk door aanzienlijk minder diep water te maken,
dan bij plan A en B.
Voorloopige globale begrootingen der drie plannen leverden de volgende
uitkomsten:
In te dijken i
K o s t e n.
oppervlakte !__
verkoopbaar '
j
Met rente en onderhoud.
land in H,A,;
Zonder rente en onderhoud,
]
Totale kosten van: '

xi.A. van;

'

Kosten per
H,A, van;

' Totale kosten van:

CM

Totaal,
^

Het

Oh '■

kt c:: i

^

*5

plan,

18 700

16 800

3000000,
21300 000

VerHet
schil
I Versc'hil
geheele. van
j
van
i2 plannen. plan, 2 plan¬
nen.
1 1 590

11 33 000 000

1 300

24 300 000
1900

Het
geheele
plan,

1 3800000

1 1 520'

f 3200000

2100

C,

1 13201

f 27 500 000

A, 20 800

B,

VerHet I schil
geheele: van
|2 plannen. plan, i2plan' nen.

' Verschil

!„ 1270

!„ 1560

„ 29 200 000
1580

1 1 820

|„ 3600000|
25 600 000'

„ 1840

b, 1520
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Waar deze uitkonisteii leerdeii, dat de groiid gelegeii buiteu liet plan C zoo
deze weid drooggelegd oiigeveer f dOO per HA. duurder zou zij]i, dau de
giondeu volgens iiet plan U te bedijken, werd gemeeud, dat de bedijking
volgens bet plan C bet meest aaiibeveleuswaardig was, temeer waar de dijk
W ieringen—Medemblik ten opzicdite van de stormstreek volgens dit plan de
meest guiistige riclitiug- zou verkrijgeu.
Het plan C lieeft dan ook tot grondslag gestrekt bij bet opmaken van bet
wetsontwerp, waarbij verder geneel de aanwijziugen der Staatscoiumissie ziju
gevolgd, evenwel met dieii verstande, dat voor de begrooting de toeii geldende
eeubeidsprijzen ziju aangebouden.
Overweging van bet voornoemde wetsontwerp beeft de Tweede Earner van
lie Staten-Generaal geleid tot bet uitbrengen van een voorloopig verslag
daaromtreiit, vastgesteld 8 Mei 1909, waariii iiaast opmerkingen van nieer
alu'emeenen aard ook een aantal kwesties van zuiver tecbuistdieu aard worden
aangeroerd.
He bebaudeling van deze kwesties deed reeds de beboefte gevoeleu aaii een
nieer defiiiitief uitgewerkt plan voor bet werk eii deze beboefte werd noodzakelijkbeid na bet overleg, dat tusscben de llegeering eu bet Provinciaal
Hestuur vnni Eoordbolland jilaats bad.
Hij missive van 17 duni 1910, n“. 237, Afd. Waterstaat, tocli ricbtte de
iiimiddels opgetreden Minister van Waterstaat L. H. W. Ekgol't zieb tot
liet College van Gedexinteerde Staten van Eoordbolland met de mededeeliug
dat bij zieb vereeuigde met de in vmornoemd voorlooi)ig verslag genite
meening, dat ook aiidere belangbebbenden dan bet llijk beboordeii bij te
diagen in de kosten der gedeeltelijke afsluiting der Zuiderzee en iiidijking
eii droogmaking van de Wieringermeer eu dat dit in de eerste plants zou
mneten gescliieden door de Provincie Aoordbollaud waarvaii verlangd werd,
dat zij tot een bedrag van bij voorbeeld 40 % in de onderneming zou
deeliiemen.
,,Teiieiude IT in de gelegenbeid te stellen,” zoo scbrijft de Minister verder,
,,niet zooveel mogelijk kennis van zaken eene beslissiug in deze aaiigelegen,.lieid te nemeu en ook in verbaud met de oxuuerkingeii overigens omtrent
.,het ontwerp voor bet werk in liet bedoelde Voorloopig Verslag gemaakt,
,,ware, alvorens met de bebaudeling van bet wetsontwerxi voort te gaan, een
..meer uitgewerkt plan met begrooting van kosten op te iiiaken eu zou bij deze
,,gelegenbeid met de betrokken bestureu bet noodige overleg kuunen worden
,.gepleegd ten aauzien van de voorziening in de belangen van waterkeeriug,
,,afwatering eu scbeepvaart als bedoeld sub 3 van bet eenig artikel van meer. bedoeld ontwerp van wet.
,,Het ligt in mijue bedoeling bet opmaken van dat meer uitgewerkte plan
..en bet voereu van voorbedoeld overleg van Eegeeringswege te doen gestdiie,.den en tot dit doel een afzonderlijk tecbniscb bureau op te ricbteii en
..daarvoor geldeu op de aanstaande Staatsbegrooting aan te vragen, docb
..alleen voor bet geval, in verband met bet vorenstaaude in de kosten daarvan,
.,volgens eene daarvoor nader te treffen regeling, 40 % door de Provincie
..Xoordbollaiid zal ziju bij te dragen.”
Eadat de noodige fondsen waren verkregen, werd bedoeld bureau 1 Juli
1911 in werking gesteld.
PersoneelenwerkBij Ministerieele Bescbikking van 22 Pebruari 1911, iP. 231, Afd. Water¬
zaamheden van staat, werd de leiding voor bet opmaken van een meer uitgewerkt plan met
het Wieringermeerbegrooting voor deii aanleg van eeii gedeelte van de afsluiting van de
bureau.
Zuiderzee en indijking eu droogmaking van de Wieringermeer opgedragen
aan den ondergeteekende V. J. P. de Blocq van Euffeleh c.i., ingeuieur
2de klasse van ’s Eijkswaterstaat, naast zijne gewone werkzaambeden als
ingeuieur in bet Arrondissement Hoorn.
Teiieinde de noodige deelneming van de zijde van de Provincie Eoordbolland te verkrijgeu bij bet opmaken der plaiineii, werd na overleg met bet
betrokken College van Gedeputeerde Staten, bij Ministerieele Bescbikking
van 14 Juni 1911, n". 234, Afd: Water,staat, bepaald, dat zoo de met de
leiding vail bet bureau belaste iiigenieur meent eenig onderdeel van bet werk
voitooid te bebben en dus te beslissen valt of dit aldus kan vastgesteld worden
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eu iu welke riclitiug Terder inoet wordeii gegaaii, liet daaromtrent te voeren
overleg’ zoii gescliieden met deu Hoofdingenieur-Directeur van den Eijks
AVaterstaat in de 9de Eirectie eu den Hoofdingeuienr van deu Proviuoialen
AVaterstaat in Jioordhollaud.
Eespectievelijk waren dit de lieeren H. AA^oiitjian c.i. en jlir. C. J. A.
Eeigee-smaiv.

Ten behoeve van bet onderzoek werdeu aan oiidergeteekende toegevoegd de
ingeuieurs van deu Eijks AA^aterstaat 3de klasse Dr. L. E. AA^entiiolt c.i.
van 1 Jiili 1911 tot 1 October 1912 en N. van Sp.anje c.i. van 1 October
1912 tot ] November 1913.
A^erder was tie opziclitor van den Eijks AA^aterstaat J. Nieuwland te
AA^ieringen voor werkzaambeden van liet Intreau beschikbaar zoover zijn
gewonen clienst zulks toeliet. terwijl ook de op bet Arrondissemntsbureau
werkzame bureelambtenaren J. C. L. v.an dee Ley en A¥. A. A"do met
werkzaambeden in verband met bet t)nderzoek zijn belast geweest.
ills opzicbter-teekenaar waren acbtereenvolgens aan bet bureau verbonden:
AA". P.vxnuis, J. D. Beuggejiann en J. J. de Eappee en als scbrijverteekenaar P. Pi.tnenbueg en H. Pox Czn.
liet werktuigkuiiclig deel van bet onderzoek is niet door bet bureau zelf
geschied; daarvoor werd de zeer gewaardeerde medewerking verkregeu van
Prof. F. K. Tb. van Iteeson w.i., toenmaals boogleeraar aan de Tecbuiscbe
Hoogescbool te Delft, wien ingevolge Alinisterieele Bescbikking van 10 Juli
1912, 11°. 273, afdeeling AA^aterstaat, daartoe de noodige opdracbt kon worden
verleeiid.
De werkzaambeden van bet bureau vingen aan met bet verzamelen van
gegeveils omtrent den waterstaatkuudigeii toestand van de om de AVieringermeer gelegen landen; gemeend werd deze studie eenigszins breed te moeten
opzetten; veel op dit gebied is niet dan bistoriscb te verklaren, en om bij
de oiiderbandeliiigen met de besturen niet voor onverwacbte moeilijkbeden
te staan was bet noodig een jiiist denkbeeld te bebben van de verscbillende
bestaande recbten en verplicbtingen.
De betrekkelijk weinige tijd, welke met de oiiderbandeliiigen met de bestu¬
ren gemoeid is geweest, stelde ruimscboots scbadeloos voor den tijd aan een
wat iiitgebreid vooronderzoek besteed. Nadat de noodige gegevens waren verkregen zijn verscbillende oplossingen van de voorziening in de belangen van
de omliggende streken bij drooglegging van de AA^ieringermeer bestudeerd.
eu werd daaruit de nieest wenscbelijk geoordeelde oplossing gekozen, welke
".ader werd uitgewerkt, waartoe bet noodige terreinwerk werd verriclit.
Teneinde tijdig met de betrokken besturen te kunnen onderhandelen was
liet noodig, deze werkzaambeden in de eerste plants iiit te voeren.
Eveneeiis werd, zoodra mogelijk, aangevangen met bet verricbten van
peilingen en bet doen van eenige stroommetingen nabij bet eiland AA^ieringen.
In de tweede plants was bet noodig gegevens te verzamelen voor de bepaling
van de sterkte der benialing, opdat daarna met bet werktuigkundig deel van
bet onderzoek aangevangen zoii kunnen worden.
Een belaiigrijk onderdeel van deze studie was bet kwelvraagstuk en bet
bleek in verband daarmede noodig eeii vrij belaiigrijk aantal grondboringen,
waterwaarnemingen enz. op Wieringeii eu in de AVieringermeer te verricbten.
Eerst nadat de uitkomsteii daarvan verzanield en verwerkt waren, kcm omtrent
deze zaak, welke van iiigrijpend belaug is met betrekking tot de al of
niet uitvoerbaarbeid van bet gebeele werk, een oordeel geveld worden, eu
eerst daariia kon bet werktuigkuiidig deel van bet onderzoek defiiiitief
beeindigd worden en met de onderbandelingen met de waterschappeu aangevangeii worden, aangezien ook de wijze van voorziening in cle afwateriugsbelangeu verband bield met de kwelkwestie.
Tijdeiis bet overleg door oiidergeteekende gevoerd met de betrokken
besturen, werd voortgegaan met de studie omtrent samenstelling en constructie der dijken.
Nadat iiimiddels de verdeeling der droogmaking in polderafdeelingen en
de verkaveling was vastgesteld, werden nog globale ontwerpen voor eenige
kustwerken opgemaakt, en de gegevens verzanield voor de begrooting, waarna
deze benevens een werkplan werd opgemaakt.
De uitkomsteii der oiiderzoekingen van bet bureau inogen tbans volgen.
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Yoorzioiiing in do holaiigoii dor oiiiliggoiido laiidoii.
I.

GescJiiedlitnidif) orerzicht van den xvatersfantknndi(jen ioestand
van Hnllanda Xoorderlicartier. ')

Op welke wijze cle oudste bewoiiiug van Hollands Xoorderkn'aitiei' plants
Tot ongeveer liet
midden van de 16e had is ten eeneuiiiale oubekend, maar waar deze laiideu, door talrijke watereu
eeiiw.

dooi'snedeii, laag eii open voor stormvloeden lagen, is liet begrijpelijk, dat
de oudste bewouers reeds vroeg er toe geleid werdeu zich tegen liooge vloedeu
te besolierineu, door bet leggeu van dijken.
Heeds in de lOde eeuw waren de Friezeii meesters in bet dijken. Hoe eu
waniieer benoordeii bet IT de oorspronkelijke dijken aangelegd zijn, is niet
iia te sporeii, wel is bet zeker, dat tegen bet eiiule van de Idde eeuw reeds
eeii belangrijke dijkage bestond.
Ill 1288 ondeniaiii (Iraat Floeis V zijn welgelukteii krijgstoidit tegen de
Westfriezeii eu na dieu werd Westfrieslaiid met Huiiikavel eu Waterland
vereeiiigd.
Dank zij den toeu gevestigdeu meer geordenden staat van zaken zijn bericbteii omtreiit de sedert plants gebad bebbeiide belangrijkste gebeurtenissen
liewaard gebleven, en bet is daarvan, dat Mr. G. he Veies Azx. gebruik
geniaakt lieeft om eeii beeld te geveu van den toestand zooals deze zich in
1288 ongeveer moet voorgedaau bebbeu.
Hij tocli, iiaiii vail de kaart vau Beeldsxi.idee, welke op last vau Alva is
opgeinaakt en als de eerste betrouwbare kaart van deze strekeu is te bescbouwen, al die werkeii weg, waarvau bekeiid was, dat zij sedert 1288 waren
aangelegd, terwijl verder op de kaart slecbts die plaatsen vernreld zijn, wier
bestaaii voor 1288 nit onde stukkeii blijkt. Een scdiets van den toestand van
Hollands iN’oordeikwartier in 1288, iiaar de door Mr. de Yeie.s oiitworiien
kaart, is bierbij gevoegd op bijlage II.
Hieruit blijkt, dat aangeiioiiieii mag wordeii, dat in 1288 gebeel "Westt'riesland reeds door eeii omringdijk omgeveii was, terwijl bet groote watercomplex der meren daar bezuiden door den toen reeds aanwezigeii Eekerdam
afgesloten was van de Yoordzee, die door verscbilleiide gaten in deii duiiiregel
benoorden Petten droiig, De Eekerdam verbond deii AVestfriescben dijk aan
den Scoirldijk, welke vauaf Petten de lagere laiideii van den Dniiikavel in
het noordoosten bescbermde.
Ook ill bet zniden trot men reeds een groote bekade ring aan, welke gevormd
werd door Waterland en de laiideii van Dost- en AVestzaau en Assendelft,
De Zaaii, door den Zaandam en den Knollendam aan beide zijden afgedamd,
belioorde dus tot bet polderwater.
Tusscben beide bedijkingen in lageii de Zeevaiig eu de Laiideu van Scliermer
en Graft en de Eijp, welke eveneens van dijken waren voorzien.
Te midden van deze bedijkte laudeii lag bet groote mereiieomplex, dat
door bet water tn.sscbeii Ondeiidijk en Etersbeim, door de Pnrmer Ee en door
de Croiumenije nitkomeiide in bet IJe, in open verbiudiiig stoiid met de
Zuiderzee.

I) De hier verzanielde gegevens zijn in hoofdzaak verkregen nit „De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288 door Mr. G. de Vries Azn., de toelichtingen op diverse waterschapsreglementen
opgenomen in de Notulen der betreffende zittingen van Prov. Staten speciaal betreffende bet
reglement der Uitwaterende Sluizen in de notulen van de zomervergadering van 1881, stukken nit
eigen en polderarchieven en de Beschrijving van bet Noordzeekanaal door de Ingenieurs van den
Waterstaat H. Wortman en G. J. van den Brobk.

Ook biuneu de bedijkiugeii waren g’l'oote wateioppervlakten getrokkeii; de
windmolen was toen nog niet iiitgevonden eii bijgevolg lag al bet land, dat
niet bij natunrlijke nitwatering droog kon blijveu, onder water.
Yoor deze natunrlijke uitwateriiig inoeten tegen bet einde der 13de eeuw
reeds sluizen aanwezig geweest zijn. Dreebterland scbeen toen reeds in liootdzaak op dezelfde plaatsen nit te wateren als tbans.
Het westelijke deel van Westfrieslaud, inbegrepen de Scbager- en Yiedorperkoggen en zelfs een deel der Vier Noorderkoggen, bad als geineeuen
boezein De Waert, welke door sluizen in den Huigendijk op den Scdiernier
nitwatei’de. De eenige gelegenbeid voor de verdere afwatering der Vier Yoorderkoggen was in bet noorden gelegen.
Moge tegen bet einde der 13de eeuw ook al een belangrijke dijkage in
Hollands Noorderkwartier aanwezig zijn geweest, een al te beteekenenden
indrnk mag men zieb niet van de dijken maken. Yeelal waren liet wegen
weinig boven bet land verlieven en voorzien van breed voorland. Waar sterke
golfbewegiug afname van bet voorland veroorzaakte, was de dijk niet te
bebonden en moest met inlaagdijken teruggetrokken wordeii; niet alleen langs
de zee, maar ook langs de meren, welke bij stormen boog opliepen.
De 14de en de eerste belft van de 16de eeuw bracbten geen zeer belangrijke
wijzigingen van den toestand, al badden ook eenige dicbtingen van zeegaten
plants. In bet begin van de 14de eeuw werd de weg, welke te Eterslieim
van de bedijking van den Zeevaiig iiaar den lYestfriescben dijk voerde,
verboogd tot den Cokendyc en werden de beide deelen daarvan verbondeu
door den Schardam, waarin steeds beboorlijk gesloteii sluizen aanwezig
geweest zijn.
Ingevolge bandvest van Graaf Willem II, van 22 September 1357, werd
de Xieuwendam in de Crommenye gelegd en ongeveer in bet jaar 1400 bebben
de goede lieden van Waterland en de Zeevanc den Yieuwendam bij Monnickendam gelegd.
Hiermede zoude afsluiting tussidien de meren en de Zuiderzee verkregen
zijn, ware bet niet dat de waterkeeriug, in bet bijzonder die der sluizen nog
verre van volmaakt was, en dat in bet midden van de 14de eeuw te Edam
een nieuwe baveii was gemaakt. De oude Yoor-IJe was daartoe bij bet tegenwoordige dorp Yolendam afgedamd en een kanaal gegraven loodrecbt op de
kust, dat in open gemeenscbap stoiid eenerzijds met de Zuiderzee, anderzijds
met den Purmer. Een afdoende waterkeeriug werd niet aangebi-acbt. Yoortdurend bleveu dus booge stormvloeden tot in bet bart van Hollands Noorderkwartier doordringen; steeds ging meer land te loor en op vele plaatsen werd
de toestand kiitiek, in bet bijzonder bij den Huigendijk, die aan beide zijden
van den golfslag te lijden bad.
Ook de uitwatering werd zeer belemmerd; wel was men in bet begin van
de 15de eeuw') met bet bouweu van watermolens begonnen, maar zoolaiig
men nog geen beweegbaren kap wist samen te stellen, was dit middel ook nog
verre van afdoende. In de afwatering van den Waert was ecditer verbetering
gekonien door liet graven van de Langereis in 1461, waardoor uabij Aartswoud
reebtstreekscbe uitwateriiig op zee was verkregen en men dus niet meer uitsluitend aangewezeii was op de sluizen in den Huigendijk. Bovendien rvareii de
Scbager en Yiedorperkoggen afgescbeiden van den Waardboezem, duar zij
altbans in bet midden van de 16de eeuw hunne uitwateriiig reeds te Colborn
badden.
Yiettegenstaande een en ander was toen ter tijde de toestand der op de
Waart afwaterende landen nog slecbt.
Tweede lielft van
Ivlacliten over den treurigeu toestand deden den Landsbeer Ivahel Y oj)
5 Juli 1544 besluiten Aa'deies van den Beonckiiorst en Adriaen Stalpar'l de 16e eeuw.
op te dragen een onderzoek naar den toestand in te stellen en voorstellen
voor verbetering te doen. Het buitengewoon degelijke rapport dezer lieereu
vermeld onder meer de volgende gegevens:
1) Het oudst bekende betreffende bericht is dat van een reis van Heemraden van Delfland in
1408 naar Alkinaar oin onderzoek te doen van de wateren, dat beer Floeys van Alcmade ende Jan
Geieten sone met der mole uitgeworpen badden.
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In den Sclioorlsclieu dijk ^Yas nabij Petteu een slnis gelegen de z.g. Petse
of Abtshxis, waardoor bet water loosde nit de vaart, welke te Alkniaav met
den Scliermer in genieenscbap stond, en welke bet water outviug van de
landen van Groet, Sclioorl, Kanip, Hargeu en Petten, landen, welke bi.j
zuidelijke winden last ondervonden van bet opzettende SoUermerwater. ')
De sluizen in den Nieuwendam, in de Croimnenye en in de baven te Edam
bleken niet afsluitbaar; de watertoevoer kon voor de slnis slecbts door deuren
over de lialve breedte beperkt worden; verder werden aauzienlijke boeveelbeden
water, nit bet le iiigelaten, door de aclxter dicbtiiigen der znidelijke landen
op de inereu gebraclit.
De toestand van aan bet water gelegen landen werd a Is ougniistig gekeunierkt en in bet bijzonder bleek de Hnigendijk, aan bet bestaan waarvau niet
ten onrecbte groote waarde werd gebecbt, in zeer desolaten toestand te
verkeeren.
erd bet bniteiiwater niet gekeerd, auderzijds waren de nitwateringeii niet
|•nim genoeg en zoo bleef de booge stand der meren een liezwaar voor de
oitwatering en een gevaar voor de omliggende landen.
Tot verbetering van den toestand stelden nn de lieeren van dex BeoxckHOEST en Stalpaet boofdzakelijk de volgende middelen voor:
1°. voorkomen dat zeewater op de meren kwani, betzij door de slnizeu te
Edam en in den dam in de (Jrommenye, betzij door de aeliterdirbtiugen van
Waterlaud enz.
2°. veiixeteien van de xiitwateriugen door nog meer sluizen te makeii, maar
voor alles door de deuren uit de sluis te Knollendani (uoordelijke afsluiting
van de Zaan) te licbten, opdat bet Seliernierwater door de Zaan en verder
door de sluizen te Zaaudam zou kuniien atstroomen. -)
Aan de voorstellen der beeren v.xx dex Deoxckiioest eu Staleaet werd
spoedig gevolg gegeveii, daar Kaeee V op IT December 1544 beval, dat alles
zou worden gedaan, wat door gecommitteerden was voorgesteld, terwijl aan
dezelfde beeren de uitvoering werd opgedrageii. Zeer vele nioeilijkbeden deden
zicb daarbij voor, niet bet miiist door den tegeiistand van Edam, maar de
zoo wel overwogen en juist voorgestelde verbeteringen zijn ten slotte tot
stand gekomen.
Wel dreigde iia deii dood der beeren v.\x dex Beox'ckiioest en Staleaet
terugkeer tot den ouden toestand, maar na ingekonien klacbten verleende
Phjlies II op 21 Juli 15G5 aan den beer Philibeet be Beuxelles de iioodige
bevoegdbeden oni de uitvoering der verbeteringswerken te verzekeren.
Als goede waarborg voor een duurzaam bestaan stelde bij bij provisie en
lieboudens boogere goedkeuring een bestuur in over de Ditwaterende Sluizen
welks inriehting, macbt en verplicbtingeii werdeii geregeld in eeii dooi- bein
opgemaakte instructie, welke 10 Januari 1566 door deu Koning werd bekracbtigd. Aanvankelijk slecbts voor twee jaar vastgesteld, is de toestand na dien
bestendigd, eu bet bestuxir van de Eitwaterende Sluizen beeft in de verdere
waterstaatsgescbiedenis van Xoordbolland een belangrijke beteekeiiis gebad.
In bet midden van Hollands Xoorderkwartier is de toestand in bet midden
vail de IGde eeuw zeer aaiizienlijk verbeterd; ook in liet nooiden streefde
men iiaar verbetering. Evenals voor 1288, lag in dien tijd de Westfriesclie
dijk benoorden deu Eekerdam iiog onbescbermd voor de stornivloeden uit de
Xoordzee, daar de duinenreek-sen benoorden Petten nog steeds niet aaneengesloteu waren. Dat de toestand niet rooskleurig was nioge blijkeu uit de
vernieliug van den Westfriescben dijk benoorden St. Maarten in bk begin
van de Bide eeuw, waarna men eeii iulaag beeft gelegd tot bij Valkoog,
1) Dit water zal diis in zulke gevallen ook wel deels door de Petsesluis zijn afgevloeid. In hoofdzaak scheen die sluis echter slecbts besteind om bet water der vernielde landen af te voeren en zij
wordt door de H.H. Bronckhorst en Stalpart dan ook niet genoemd onder de bepaaldelijk voor
spuiing der meren dienende sluizen.
-) Hierbij zij er de aandacbt op gevestigd, dat de Heeren niet wijzen op verbetering der afwatering in bet Noorden, waar men zou bebben kunnen profiteeren der lager afloopende ebstanden
van de Noordzee; dit wettigt bet vermoeden, dat de beteekenis der afwatering door de sluis bij
Petten niet belangrijk was. Vermoedelijk zullen voor die sluis in bet buitenland geen beteekenende
geulen aanwezig geweest zijn, althans overblijfselen daarvan zijn niet te vinden; de uitwatering ter
plaatse zal dan ook wel beperkt geweest zijn.
”
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tei'wijl liet tot liet iiiicldeii van cle 15de eenw heeft gednurd voor men deze in
een luwe lioek gelegen liooge slikken, vorniende den tegenwoordigen polder
Burgliorn, weder lieeft ingedijkt.
Verbetering ontstond in liet noorden na indijking van de Zijpe, vaaraan
eene lange lijdensgeschiedenis verbonden is.
Het eerste octrooi liiervoor werd verleend 31 Maart 1552 en daarbij werd
den bedijkei's de verplicliting opgelegd oin bet door de Petse of Abtslnis
afsti'ooniende water over te nemen.
AVelke beteekenis men terecbt aan de bedijking becbtte mag blijken nit
’s Keizers last van 1555, gericlit aan Dijkgraven van Drechterland, Medemlilik
en bet Hond,sboscb om liet werk te voltooien, toen de oiidernemers in bet
iuditerspit waren geraakt, Zij deden dit met bijdragen van Geestmerambacbt,
de Scbager en Niedorperkoggen, en de landen acbter deii Schoorlscben dijk.
Na vele moeilijkbeden was men eindelijk zoover gevorderd, dat de landen
ill cultimr gebracbt werden, maar niet dan nadat de oorspronkelijke eigenaars
ze kraiditens octrooi van 23 Mei 1561 in bezit genonien badden onder dezelfde
lasteii, waarop zij vroeger verkregen waren.
Weldra deed zicb nu de beboefte aan scbeepvaartverbinding gevoelen en
op bun verzoek gaf Philips II bij octrooi van 2 Januari 1564 de ingelanden
van de Zijpe vergnnning tot het leggen van 2 verlateu of scbntsluizen, een
in den Slikkedijk (den Noorderdijk) en een in den Scboorlscben dijk, onder
voorwaarde o. a. dat de deuren van laatstgenoemde slnis, welke de naam van
Jacob Klaassensluis verkreeg, niet anders mocbten opengaan dan naar de
kaut van de Zijpe.
Deze slnis, ten beboeA’e van de Zijpe gelegd was er op iiigericbt doorgaans
water van binneu iiaar buiten, maar uooit van bniteu naar biiineu door
te laten.
Spoedig verauderde deze toestand, toen bij contract van 6 September 1566,
tusscben Waarscbappen eii Scbepenen van Scboorl en de bedijkers van de
Zijpe besloten werd, dat de wederzijdscbe landen wederkeerig op elkander
zonden afwateren, daar men begon te begrijpen, dat men elkander weder¬
keerig van dienst kon zijn.
Lang zou deze toestand niet duren; bij deii Allerbeiligenvloed van 1570
brak tocb de Zijpe in. en onmiddellijk daarua werd de Jacob Klaassensluis
toegedamd.
Na eeuige vergeefscbe pogiugeii gelukte bet, om krachtens bet octrooi der
Staten van 20 September 1596, de bedijking der Zijpe en Hazepolder vooi
goed tot stand te brengen. Daarna deed zicb weder de beboefte aan gemeenscbap te water gevoelen en boewel bet vertrouwen in de nieuwe bedijking
nog met gebeel gevestigd was, werd bij accoord van 20 Mei 1598 door gecnmmitteerdeii van Scboorl, Groet en Kanip aan de Zijpe vergund, de Jacob
Klaassensluis in den oudeu staat te berstelleu.
Als vooiheeu, werd de nieuwe of vernieuwde sluis slecbts voorzien van
deuren, die naar den kant van de Zijpe opeugiugen, maar de nieuwe bedijking
bad belang bij afwatenng op deii toen belioorlijk beteugelden Scliermerboezem
en liet bijgevolg de deuren openstaau, zoodat de Zijpe gemeen lag met
Scliermerboezem. Dit was ecbter iets wat bet bestuur van de Uitwaterende
Sluizen niet kon toelaten; dit tocb bad er voor te waken, dat geeii vreeiud
water op den boezem werd gebracbt.
Het resultant zijner bemoeiingen was een overeenkomst met de Zijpe, gesloteu 20 Mei 1603. waarbij besloten werd de deuren in de Jacob Klaassensluis
te sluiten.
De Zijpe bleef ecbter op wijzigiug aandriugen en wist up 28 Maart 1607
gedaan te krijgeii, dat 14 van de 20 zijner polders tegen betaling op Scbermerboezem mocbten loozen, maar reeds in 1608 werd deze overeenkomst door bet
bestuur der Uitwaterende Sluizen opgezegd.
Daarna zijn er voortdurend oneenigbeden over de Jacob Klaassensluis ge1) Nil eens loosde dus de Zype op Schermerboezem, dan weer omgekeerd, en daarmecie was men
wederkeerig het ineest gebaat. Dit feit wijst er wel op, dat de afwatering van Sciiennerboezem in
het Noorden niet van zeer overwegend belang was; de toedamming van de Jacob Klaassensluis
toont zulks evenwel nog sterker aan.
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(veest; zelfs lieeft de Zijpe bij lierhaling ebdeureu in de sluis gehaiigeu oni
den doortoclit van water xiit bet Onde land te beletten; tenslotte sclieen men
vvederzijds ecliter liet niee.st gebaat door de slnis inaar open te laten staan,
lietgeen regel werd.
Waren door de bedijking van de Zijpe de duinen van bet voorinalige
eiland van Callantsoog aan die van den vasten wal verbonden en was daardoor
reeds een groote besclierniing tegen stornivloeden nit de Xoordzee voor de
acbterliggende landen verkregen, volniaakter zou deze besclierniing eerst
worden nadat in 1610 de Van Oldenbarneveldsdijk tussclien de dniuen van
Callantsoog en Huisduiiien zou zijn gelegd, en daarinede de geheele afsliiiting
aan de Noordzeezijde zou zijn tot stand gebraclit.
Intussclien bad de Westfriesclie dijk in bet noorden nog ineerdere besclierniing verkregen en wel door den aanleg van den Wieringerwaard, kracbtens
octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland van 6 September 1597
verleend aan Maertensz Coetenburgii te Alkmaar.
Volgens dat octrooi bevond zicli destijds tussclien den Slijkerdijk van de
Zijpe en Colliorn een slijk, zonder eenige swinnen, diepten of killen, dat met
laag water droog viel.
Bij de vaststelling van de ricliting te geven aan den dijk, die met een
winkelliaak in zee is gelegd, had men ten doe] bet Kunbert Swin te naderen
opdat eene goede waterloozing verzekerd zou zijn.
De uitwatering had plants door twee sluizen, een duikersluis in den Xoorderdijk en de Groote of Vieuwe sluis op den Oosthoek van den pidder; daar
laatstgenielde sluis later niet laiiger noodig bleek is zij in 1784 ojigeruinid.
Zooals uit het voorafgaande overziclit blijkt is de waterstaatkundigen toestand vail Hollands Noorderkwartier in de tweede lielft van de 16de eeuw
zeer belangrijk verheterd. Door afsluitingen van zeegaten van Voord- en
Zuiderzee, gepaard met uieuwe iudijkiugen kwanien de dijken der oude landen
in veel giinstiger conditie, en was de veiligheid tegen overstrooming aanzienlijk vergroot, terwijl teugevolge van liet heter beheerschen van den
vScnermerboezemstand de uitwatering nieer was verzekerd.
Eerste lielft van
he 17e eeuw.

Met het begin van de 17de eeuw vangt eene nieuwe periode aan, de tijden
waren rijp geworden voor het uitvoeren der groote hinnenlandsche drooginakerijen.
In de eerste plants werden ongeveer sedert het jaar 1580 waterniolens met
beweegbaren kap gebouwd, waardoor liet mogelijk was bij wind uit elken
hoek te maleu, en waardoor de watermoleu een hulpmiddel werd, dat binnen
zekeren grenzeu steeds dieust koii doen. Hierinede was het voor droogleggeu
van dieper gelegen landen nog noodige technische element gevondeii.
Het economische element daartoe, bestond in de ruiine winsten, welke de
Uost-lndische Conipagnie afwierp, en welke kapitaal voriiiden, dat men
gaarne op zekere wijze in land belegd zag.
Alleen door deze coincideutie valt de voor die tijden ongenieen belangrijke
werkzaamheid op bet gebied van het aanleggen der droogniakerijen te
verklareii.
Immers de Beemster werd drooggelegd volgens octrooi van 21 Mei 1607,
de Wognieer volgens octrooi van 8 November 1607, de Piirnier volgens octrooi
van 10 -luni 1617, de Wijde Wormer volgens octrooi van 25 Maait 1624, de
Heer Hugowaard volgens octrooi van 11 Maart 1625, de Scheriner volgens
octrooi van 26 September 1681 en de Starnmeer volgens octrooi van 30 Maart
1632 om slechts de belangrijkste te noemen; in 25 jaar tijds was octrooi ver¬
leend voor de drooglegging van ongeveer 20 000 H.A. bebouwbaar land.
Bij droogniakerijen in Schermerboezem heeft het bestuur der uitwaterende
sluizen er steeds voor gewaakt, dat maatregelen werden genonien ter compensatie van de hezwaren uit verkleiiiing van dien boezem voortvloeiende. Zoo
moest bij de droogmaking van de Beemster langs den Waligsdijk een kanaal
gegraven worden door de Mijzerkoog en verder langs den Slimdijk en den
Oudendijk naar zee, waar in den Keukendijk een nieuwe uitwateringssluis
moest worden gelegd. Toen zulks later niet afdoende bleek is nog de duiker¬
sluis te Zaandam ten laste van de Beemster gebouwd nioeten worden.
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Bij bedijkiiig- van de Purnier is verbetering van de afvatering te Edam
bedoiigeii, tervijl de l)edijkers van den Wonner een slnis moe.sten boiiven in
den Xieiiwendani in de Krommenye; deze sluis is later gediclit en vervnngen
op ko.sten van de Uitvatereiide Sluizen door een duikersluis te Nanerna.
Bij bedijkiiig van den Sclienuer werd liet iiiaken van 2 nieuwe afwateringen
voorgesclireveu, te weten eene nit bet water de Stierop tot in bet 1.1 l)ij
Naueriia, met een steenen sluis aldaar, voorzien van 4 vloed- en 2 ebdeiiren
eu de andere van de Eriescdiepoort te Alkmaar af fot aan de -lacob Klaassensluis.
Toen bet maken van laatstgenoemde afwatering werd geeischt bleek de
iScbernier bier iiiet toe bereid, daar bet met zon belpen of de afwatering
tusscl'ieii Alkmaar en de .Jacob Ivlaassensliiis al verbeterd nerd zoo niet
tevens de Groote Sloot, welke vandaar door de Zijpe liep naar de sluizen in
den Slikkerdijk, werd verbeterd.
Daar dit bezwaar erkend moest worden, ging men onderbandelen met de
Zijpe, maar deze weigerde en bleef weigeren om aan Schermerboezem vrije
uitwatering door de Groote Sloot toe te staan. ‘■) Deze weigering kan men niet
gebeel ongemotiveerd acbten, gezieu de geringe beteekenis van de vroegere
uitwatering, welke zicli eigenlijk bepaalde tot die der natiiurlijk op de oiide
slikken afwaterende groiiden.
Die uitwatering was van geringe beteekenis gebleven, gezien de door a lie
partijen noodig geacbte verbetering van de Groote Sloot, welke dus kennelijlniet in staat was eene beteekeuende boeveelbeid Scbermerboezemwater af
te voereu.
De drie bij bet conflict beirokken partijen bleven procedeeren zonder dat
men tot eene oplossing kwam. maar onderwijl Averd tocb bet werk uitgevoerd,
lietgeen in boofdzaak aan persoonlijke invloeden moet zijn te danken geweest.
Des alniettemin beeft bet bestuur Auin de UitAvaterende Sluizen, na drooglegging van den Scbermer op eenigszins wederrecbtelijke Avijze zicb eene nieuwe
of altliaiis verbeterde uitwatering door de Zijpe A'crscliaft.
Xiet alleen bij droogmakingeii in den eigen boezem, ook bij die A'an den
Heer-HugoAvaard kAvam bet bestuur van de EitAA-aterende Sluizen zijne eisclien
Aoegen bij die van bet bestuur van Geestmerambacbt.
Laatstgeineld bestuur vreesde te recbt de zeer nadeelige gevolgen van de
verkleining van den boezem van dat Ambacbt en eiscbte daarom naast een
fliiike ringsloot afmaiing A’an den boezem door strijkmolens.
Aaiivankelijk Averden er 6 geplaatst aan de nieuAve Auiart bij Alkmaar (de
Zes Wielen) , maar zoodra was den ring van den Waard niet gesloten en de
sluizen in den Hiiigendijk geslopt of Geestmerambacbt eisclite versterking
van bet strijkgeniaal. Coiiiuiissarissen iiit de Staten, die de geschillen der
bedijkers met andereii badden te beslissen, bevalen den bouAv van nog Auer
molens, die bij Eiistenburg geplaatst werden. Daarna is nog eens beslist dat
opnieiiw A'ier molens bijgeboiiAvd moesten AA'orden. Deze zijn bij Ouddorp
gejdaatst, de tAvee iioordelijkste ten laste Auni de Waard en de tAvee andereii
ten laste van lie Eaaksmaat. Er nioge bier nog op geAvezen Avorden, dat de
Heer-HugoAvaard is gevormd door dijken binnen den ring en dat de ringvaart
in bet zuiden dus ontstond benoorden den Huigendijk die bij de droogma king
van de Sclienuer, de noordelijke ringdijk van die droogniakiiig is gcAvorden.
Die dijk keerde dus (laarna geen ScberiiierboezeniAvater, zoodat ook de sluizen
in (lien dijk A'ervielen en de Eaakmaats in plaats van de natiiurlijke uitwateriiig, bemaling op Scbermerboezem verkreeg.
De toestand op dien tocb reeds zoo beperkten boezem Averd daardoor weder
ongunstiger en daarom moesten de bedijkers van den Waard een sluis met
afwatering maken in den dam in de Crommenije. Jjater bleek dat die uitwate¬
ring niet op diepte te bouden was en toen moest de Waard nog 3600 gulden
aan bet College van de Uitwaterende Sluizen betalen, om van zijne verpliclitingen ontheven te Avorden; de uitAAmtering is daarna naar Nauerna verlegd.
Door de belangrijke werken, Avelke de bedijkers van den Waard voor de
Eaaksmaafsbo-ezem badden uitgevoerd, scbijnen zij grooten invloed gekregen
1) Hiervoor werd reeds verineld, dat de Zype mi en dan deuren in de Jacob Klaassensluis aan
bracht, welke het Scherriierboezeniwater keerden.
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te liebben, altliaiis zij eiscliteii van dt bedijkers van audere mereu tot dieu
boezein beliooreiide uitkeeringen als scdiadeloossteling voor bet uitslaan van
water op den genieenen boezem, voor welks afnialing zij met znlke aanzienlijke kosten bezwaard waren. Deze eisclieii zijn verscbeidene malen
ingewilligd. Omtrent iiieuwe eisclien van de Uitwaterende Sluizen bij die
latere bedijkiugen is niets verineld.
Tegen liet midden van de ITde eeuw waren de groote wijzigingen, welke
de waterstaatkuudige toestand van Hollands Noorderkwartier in een eeuw
oudergaaii bad, tot stand gekomen en volgde een periode, waarin geen
wijzigingen van ingrijpenden aard werden aangebracbt. Een scbets van den
toestand, waarin Holalnds ISioorderkwartier zicb toen bevond is op bijlage II
te vinden.
Tweede helft van
de 17e en de 18e
eeuw.

Intusscben moge bier nog de aandadit gevestigd worden op enkele belangI'ijke gebeurtenissen nit de tweede belft van de ITde en 18de eeuw.
Zoo verkregen sedert 1654 de Scdiager en de Xiedorperkoggen elk een
afzonderlijken boezein; eerstgenoemde werd afgemalen door drie strijkmolens
op een voorboezem, welke door de Sebagersluis op zee loosde, laatstgenoemde
door vijf strijkmolens op een voorboezem, welke door de Boerensluis op zee
loosde.
Tengevolge van klacliten van de baniie Cost- en Westzanen over bet boog
opmalen van den Scbermerboezem door de molens der bedijkte meren, werd
op 20 October 1T95 door de Provisionele Eepresentanten van bet volk van
Holland besloteu, dat voortaan bet Amsterdamscb Peil als algeraeen inaalpeil
zou worden aangenomen, waarna alle molens op Scbermerboezem uitmalende,
zieb zoowel bij dag als oij nacbt zouden moeten ricbten.
De uitvoering van bet besluit oorspronkelijk aan eenige Dijkgraven opgedragen, werd bij besluit van den agent van politic van 27 Augustus LSOO
opgedragen aan Dijkgraaf en Hoogbeemraden der Uitwaterende Sluizen; de
administratie der peiibemaling bleef ecbter gebeel op ziclizelf voortbestaan.
Had bet tijdens de Pransdie revolutie meer op den voorgrond getreden
centraal gezag zicb bij de invoering van de reeds lang gewenscbte peilbemaling op gelukkige wijze kracbtig doen gevoelen, nog eene andere kwestie n.l.
de afwatering door de Jacob Klaassensluis zou er afdoende door geregeld
worden.
A1 was bet in de tweede belft van de ITde en in de 18de eeuw regel, 'dat
de Jacob Klaassensluis openstond, definitief geregeld was de toestand niet,
maar niemand bad er eigenlijk meer bezwaar tegen. Algemeen was men overtuigd. dat zij veel meer dan vroeger aan de uitwatering van Scbermerboezem
dienstbaar gemaakt kon worden, wanneer zij op dezelfde afmetingen werd
gebracbt als de zeesluis aan bet noordeinde van de Groote Sloot.
De Zijpe bad daartegen geen bedenking, wanneer slecbts de kosten der
vergrooting door de belangbebbenden werden gedragen en baar de noodige
waarborgen tegen benadeeling werden gegeven.
Het Provinciaal Bestuur van Holland macbtigde op 26 September iT97 bet
Hoogbeemraadscbap der Uitwaterende Sluizen om met overleg en onder
superintendentie van de Cominissie tot verbetering van den Waterstaat, de
Jacob Klaassensluis te verwijden of gebeel te vernieuwen en baar daarbij
gelijke capaciteit te geven als de Oude sluis aan zee. Er verliepen 10 jaar,
zonder dat men er toe overging aan dit decreet uitvoering te geven. Inmiddels
was de sluis dermate in verval geraakt, dat de Zijpe verklaarde baar voor
eigen rekening, maar dan ook alleen voor eigen belioefte te zullen berstellen,
tenzij bet gemeene land baar wilde overnemen om baar ook tot verbetering
der afstrooming van Scbermerboezem te doen inricbten.
Ku werd de tusscbenkomst van den Landdrost ingeroepen die partijen tot
een conferentie te Alkmaar bescbreef en op 8 November 1808 deze beslissing nam.
P. In plaats van de Jacob Klaassensluis moest een andere worden
gelegd met twee of drie openingen, tezamen ter wijdte van niet minder dan
de oude zeesluis en alle voorzien van wederzijdswaterkeerende deuren. Een
der openingen moest even wijd zijn als de weg te breken sluis.
2°. De nieuwe sluis zou worden gemaakt en voortdurend onderbouden door
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ell ten koste van de ITitwaterende shiizeii, in OYerleg, op soniiiiige piinteii, met
liet bestiiur van de Zijpe.
3”. Het bestuiir van de Uitwaterende slnizen zoii bet belieer voereii over
de sliiis eu er alle inaclit en g’ezag iiitoefenen, alsiuede den sliiiswacliter aanstellen, in ivieus instruetie de navolgende bepaliiigen zouden voorkoinen.
a. Zoodra bet water in de sliiis bij zuidelijken wind geiezeu is tot 3 diiini
boven A.P. inoeten alle deureu worden gesloteu, die meer water doorlaten
dan de oiide Jacob Klaassensluis.
1). Het bestuur van de Uitwaterende Slnizen is bevoegd oni, wanueer bet
des zouiers tot beboud van water noodig geacbt wordt, de deureu op gelijke
wijze te doen sluiten zoodat de opening niet wijder zij dan de voormalige
sluis.
Pit deze beslissiiig blijkt dat in 1808 bet recbt van uitwatering van Scberluerboezein op de Zijpe is vastgelegd en dat lueii prijs bleef stellen op open
geiueenscbap tusscbeu de Zijpe en Scbernierboezeiu.
Na eene periode van ongeveer 11 eeuw, waarin geen ingrijpende wijzigingen in den waterstaatkundigen toestand van Hollands Noorderkwartier waren
tot stand gekonien, bracbt de 19de eeuw een aaiital zeer belaiigrijke veranderingen eu wel door:

De 19e eeuw.

1“. de indijking van den polder Koegras en den aanleg van bet NoordHolandscb kaiiaal;
2°.

de indijking van den Waard en Hroetpolder;

3°.

de indijking van den Anna Paulownapolder;

4°.

de aanleg van bet Noordzeekanaal;

5“. de invoeriiig op vele plaatsen van motor- (in den beginne uitsluitend
stoom-) bemaliug eu de daarmede gepaard gaaude boogere eiscbeu aan de
bemaliug gesteld.
Een scbets van den toestand, zooals deze ua de uitvoering der vooriioemde
werkeu is gewordeu, is op bijlage 11 aangegeveu.
Acbtereenvoigens zal tliaiis bet in deze 5 piiuten genoemde, iiader zijn te
bescboiiwen.
De indijking van bet Eoegras gescbiedde in 1817, door den aanleg langs Indijking Koegras
de Zuiderzee van den Koegraszeedijk; de afsluitiug aan de westzijde was en aanleg Noordbollandsch kanaal.
reeds in 1610 door den aanleg van den van Oldenbariieveldsdijk tot stand
gebracbt.
Langs den iiieuweu zeedijk is een kanaal gegraven met een zuidwaartscbe
voortzettiug daarvau in de Zijpe tot aan de Keinsmervaart, welk kanaal
noordwaarts uitkwam in de toen reeds bestaande Koopvaardersbinnenbaveu te
Nieuwediep en door middel van een scbutsluis (de Marine scbutsluis) in verband stoiid met de zee. In dit kanaal lag in den Zijperzeedijk een doorvaartsliiis, bestaande uit een enkel lioofd, voorzieu van waaierdeuren; de
,,Hieuwe” Zijpscbe sluis genaanid, vermoedelijk in tegenoverstelling met de
nog bestaande Oude Sluis aan bet noordelijk eind der Groote Sloot in de
Zijpe? Deze vaart is reeds van den aanvang of benut voor afwatering van den
boezem van de Zijpe, waarop Scliermerboezem weder loosde door de vernieuwde Jacob Klaassensluis.
llij ’s Eoniiigs besluit van 15 April 1819 werd bevoleii dat bet Groot
Koordbollandscb kanaal door bet Departement van den Waterstaat en der
juiblieke werken onverwijld zou worden gemaakt en werd de Staatsraad
Goiiverneur van Koord-Holland gemacbtigd oni alle moeilijkbeden, die zich
bij de uitvoering van bet werk, mocbten voordoen, zooveel mogelijk met
belaiigbebbenden te vereffenen, of zoo dit sonis niet mocbt gelukken, alsdan
de beslissiiig in te roepen van de bevoegde maobt. Naar aanleiding van dit
besluit beeft de Staatsraad Gouverneur van Tets v.4N GoTJDBiA.rN op 5 Sep¬
tember 1819 eene overeenkomst gesloten met de betrokken waterschapsbesturen tot regeling der gevolgen van den aanleg van bet kanaal, welke
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overeeukomst is goedgekeurd bij Koiiiiiklijk besluit vau 13 April 1820 n“. 26.
Met betrekkiiig tot Sclieruierboezeiu, werd liierbij bet iiavolgende bepaald:
,,dat bet kaiiaal, als steeds geweest zijude eeu gedeelte van den boezem der
,,Uitwatereiide Sluizen, bet peil zoo des zomers als des winters zal blijven
,,geuiaiiitiiieerd en dat daarin geeue verandering zal kumien worden
j.gebracbt buiten voorweteu en conciirrentie van voorscbreven collegie, zonder
,,dat eebter daaroiider zal zijn begrepeii geriuge vernieerderiug of verminj.deriiig van water, dewelke door bet gewoou en dageijlks scbntten door de
,,sluizen op bet kaiiaal of den boezem zoude knnnen plaats bebben, terwijl
,,daareiitegen de Eijks Directie uitsluitend bet bebeer zal bebben en bebou,,den over alles wat de formatie en bet onderboud van bet Kanaal en de
,,werken daaraan of daartoe beboorende betreft.”
Teneinde de bedoeling van bet bepaalde wel te begrijpeii is bet nuttig de
aandaebt te vestigen op betgeen men bij den aanleg van bet Kanaal bedoelde
te maken.
In eeu memorie van den luspecteur-Generaal J. IIlaxkex van Jimi IcSlO
bevatteiule bet eerste voorstel tot dadelijke uitvoering van bet groot
Amsterdamscli kanaal, viiidt men met betrekking tot de bierbedoelde zaak de
volgeude' zinsneden;
,,Eiudelijk boedaiiig gewicbtig de voordeelen in de berfst-, winter- en
,,lentemaaudeu zijn moge, bij bet lager dan eertijds afloopen van Koord,,bollaudscb boezem door bet uieuwe kanaal van bet Koegras voor de
,,Zijpe en die gebeele provincie, zoo wordt znlks in den zomer voor den
,,laiidbouw minder begeerd.
,,()m welke reden bet noodig is, dat in bet uieuwe kanaal van bet Koegras,
,,bezuiden de uieuwe Zijpscbe kanaalsluis eene eenvoudige binnenwater,,keering, slecbts tot de boogte van A.P. gesteld worde, met twee waaier,,deuren ter vorming eener scbutkolk alliier en bet desnoodig tot zeker te
,,bepalen peil opbouden bij zeer lage ebbe, van bet Noord-Hollandscb boezem,,of groot kanaalwater, waardoor vanzelve verkregeii wordt bet middel om
.,in bet kanaal van bet Koegras, gelijkerwijze in de Koopvaarders binnen,,baven aan bet Kieuwe Diep, zooveel liooger of lager waterpeil te kunnen
,,stellen, als voor deii dienst der Marine, der scbeepvaart en der uitwatering
.,bet verkieselijkste gevonden zal worden.”
Hieruit volgt nu;
1°. dat liet de bedoeling is geweest, bet Xoordludlandscb kanaal bevorderlijk te doeii blijven aan de reeds toen verkregen verlagiug der booge
standen in Scbernierboezem door loozing te Nieuwediep;
2°. dat eeu der redenen voor den aanleg der Zijpersebutsluis is geweest
bet opbouden van bet water in Scbernierboezem in den zomer.
Hoewel nu van deze twee zaken in de boveuaaugebaalde overeeukomst geen
uitdrukkelijke melding wordt gemaakt mogeu zij tocb bij de beoordeeliug
van den ziu der overeeukomst uiet uit bet oog worden verloren, daar zij ongetwijfeld den groudslag bebben uitgemaakt van de besprekingen, die aan het
sluiteii der overeeukomst zijn voorafgegaau. In overeenstemming biermede is
dan ook bet feit dat reeds sedert den aanleg van Jiet Xoordbollandseb kanaal
te Nieuwediep van llijkswege is gespuid.
Hoewel niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld was bet Rijk zedelijk
verplicbt te acbten tot bet spuien te Nieuwediep op de wijze als zulks reeds
voor den aanleg van bet kanaal plaats bad.
Met de Zijpe was niet zoo gemakkelijk als met bet bestuur van Scbermerboezem tot overeenstemming te komeu. Het kanaal volgde tot even bezuiden
de Jacob Klaasseusluis reeds bestaande waterAvegen, welke verbeterd werdeu,
verder uoordAvaarts Averd de Scboorlscbe dijk bewesten de Jacob Klaasseusluis
doorgegraven en bet nieinve kanaal dwars door de landen van de Zijpe
geleid om verder door den te verbouwen Nieuwe Sluis in den Zijperzeedijk
zijn AA'eg naar bet Nieuwediep te verA’olgen. Scbermerboezem werd bijgevolg
doorgetrokken tot den noorderdijk van de Zijpe, welks boezemwater nu deel
ging uitmaken van Scbernierboezem. Het stuur Amn de Zijpe was met deze
oplossing niet tevreden en verlangde eeu scbutsluis in den Scboorlscben dijk.
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Daaraaii is iiiet voldaaii iiiaar wel werd ter plaatse eeu uoodwaterkeeriiig
gemaakt, die evenwel, toeii zij iii 1838 bij een iugesteld onderzoek oudeugdelijk bleek te zijn, opgeruimd is. In plaats van deze noodkeeriug zijn toen
ingevolge de overeenkoinst tiisscben bet Rijk en de Zijpe van 24 September
1839 de stortgronden langs bet kanaal verboogd en de bruggen over de egalenient slooten, waardeor bet boezeinwater van de Zijpe in gemeenscbap stond
met bet kanaal, van inricbtingen voorzien tot bet aanbrengen van scbotbalken
in geval van nood.
Door den aanleg van bet kanaal is diis de boezem van de Zijpe een onderdeel
geworden van Scbermerboezem, welke sedert tot de Zijperschiitsluis doorloopt
en kail daarvaii alieen in geval van nood afgescbeiden vorden; voor dien
stonden de beide boezems in norniale omstandigbeden slecbts in open
gemeenscbap met elkaar. Deze verandering kan dan ook kwalijk van diep
ingrijpenden aard genoeind ivorden.
Een andere vraag is ecbter ot door den aanleg van liet iXoordbollaiidscb
kanaal de toestand voor de beide boezems niet aanzienlijk verbeterd is, en
die vraag is niet dan bevestigend te beantAvoorden.
Reeds door bet spuien met de Marinesluis te Nieuwediep na de indijking
van bet Ivoegras was een belangrijke nieuwe iiitwatering in bet noorden tot
stand gekonien, maar toen bet Xoordbollaiidscb kanaal en de nieuwe slniswerken te Nieuwediep waren aangelegd, ontstond verbeterde spuigelegenbeid.
Hoewel daardoor meer gedaan werd dan noodig was om den ouden toestand
te ,,maintineeren” is bet Rijk altbans op den duur zonder eenige vergoeding
ook door de sluis in bet Xieuwe AVerk gaau spuien. Door deze, door bet belang¬
rijke tijdversebil boogst beteekenende spuiingen te Nieuwediep is de vereenigde Scbernier en Zijpscbe boezem dan ook grootelijk gebaat.
In bet midden van de vorige eeiiw was de toestand als volgt geworden:
■ Gediirende de wintermaanden was bet Rijk de uitwatering van Scbermerboezeiii zooveel mogelijk bebulpzaam door de wateraftapping door middel der
sliiizen te Xieuwediep. Er werd gespuid met de sluis in bet Xieuwe AA’^erk en
met de Alarinesluis, docb door deze laatste met bet oog op de maritime
belangen in miiidere mate,
De spuiingen waren ecbter nog beperkt en badden alleeii overdag plaats.
Het spuien des nacbts was zelfs in de instructien A^erboden.
Gedureiide de wiiiterspuiingen was natuurlijk de Zijperscbutsluis geopend.
Des zoniers werden de ebdeuren dezer sluis gesloten ten beboeve van bet
opbouden van zoet water. Des zomers werd dan ook iiimnier gespuid.
Hierin scbijnt omstreeks 1860 eeu eerste verandering te zijn gekomen, in
zooverre, dat de Zijperscbutsluis met toesteinming van den dijkgraaf der
Uitwatereiide vSluizeii ook des zoniers niet meer werd gesloten.
Deze verandering, die ten bate der scbeepvaart was, berust, voor zoover
uit de stukken blijkt, op een mondeling overleg, Avaarbij nu tevens werd
afgesproken, dat des zomers met de sluizeii te Nieuwediep niet zou worden
gespuid.
In 1868 wenscbte Scbermerboezem nu nog meer profijt te trekken van
de gunstige gelegenbeid tot spiiiing te Niemvediep, waartoe het Rijk bereid
was, mits de kosten A’an meerdere bediening der sluizen door Scbermerboezem
werden betaald. Op denzelfden grondslag werd in 1872 nogmaals overeengekonien, dat de spuiingen te Nieuwediep versterkt zouden worden.
Sedert dien wordt, zoodra Scbermerboezem bet verzoekt en de weersgesteldbeid het toelaat, bij alle laag watergetijden zoo des daags als des nacbts
gespuid zoolang de waterstaiid in bet Noordbollaiubscli kanaal boven bet
Scbernierboezeuipeil is en Avel met de sluis in bet Nieuwe AA^erk en met de
Alarinescbutsluis, tenzij, zooveel deze laatste sluis betreft, Marinebelangen
bet onraadzaam maken.
Reeds door bet spuien van Rijkswege te Nieuwediep, ua aanleg van bet
Noordbollandscb kanaal was de toestand van Scbermerboezem aanzienlijk
verbeterd, nog meer profijt eveiiAvel trok Scbermerboezem van die werken
door de venneerderde spuiingen, waarvoor wel is u'aar de bedieningskosten
worden betaald, maar waarbij tocb zonder verdere lasten gebruik gemaakt
wordt van de door bet Rijk gemaakte werken.
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Indijking WaardIll liet laatst van liet jaar 1841 zoiideii de lieereu C. I. L. Pohtman en H.
en G-roetpolder.
Koomex aaii den Kouiug een request houdende verzoek oin vergunning tot

indijking van een gedeelte der Zuiderzee, de Waard- eii Groetgronden, groot
ongeveer 1500 H.A. en afstaiid van eigendonisrecliten, welke aan liet Domein
op voornielde in te dijken grondeii mocliten toekoineu. Voorts werd te
keiiiieii gegeven, dat de bedoeliiig was Geestinerainbaclit de toen bestaande
uitwateriiig van de Laiigereis te Aartswoud in de Zuiderzee te doen
belioudeii, terwijl de oiidernemers op zicdi zouden nenien bet onderhouden
van een buitengeul voor die uitwateriiig op een bepaalde wijdte en diepte.
Het lag voorts in de bedoeliiig de toeiinialige haven van Kolhorn en de
uitwateriiig van Scbager- en Niedorperkoggeii strijkniolens te omkaden tot
aaii de oiitworpen bedijking en daarin een scbutsluis, wijd 7 M., aan te
leggeii.
Het oiitwerp vend iiisteniniiiig bij de betrokken besturen der oinliggende
watersehappeii, zoodat gegroiid daarop al spoedig de noodige coiitraeten gesloteii werden en Avel met Dijkgraveii Auin Hregterland en Hoofdiiigelaiiden
A'an Westfi'iesland op 4 duiii 1842 betreffende bet iiidijken auiii een deel van
den Westfriescben omringdijk, met bet bestuur van Geestmerambacbt op
28 Mei 1842 betreffende de uitwateriiig te Aartswoud, met bet bestuur der
Niedorperkoggeii Strijkmolens op 25 Mei 1842 betreffende de uitwateriiig
van de Boereiisluis en met bet bestuur der Sehagerkogge Strijkinolens op
26 Mei 1842 betreffende de uitwateriiig door de Sebagersluis.
Met bet oog op de belaiigeii win de sebeepvaart naar Ivolborn weid aan
liet gemeentebestuur I’an Barsiiigeihorii eeii voorstel gedaaii ointreiit de A’oorzieniiig daarin; met de verplicbtiiigen in dat voorstel opgeiiomeii, iiam de
Eaad dier Gemeente in zijiie zitting van 21 Mei 1842 genoegen.
Yaii Eijkswege ondervond bet ontwerp niet dezelfde iiistemming als bij
de betrokken besturen, met name bad de Iiispecteur van den Waterstaat, D.
Mextz, overwegeiid bezwaar tegen bet onbedijkt laten A'an de Geemstinerambacbtsluis, omdat gevreesd iverd, dat bet op diepte lioudeii A’an de geul
A’oor die sluis te groot finaiicieel bezwaar zou oplei'ereii. Haarom iverd voorgesteld om de Geestmerambaobtsluis biniieii te dijken en bet afvloeiende water
te leideii door een kanaal langs den te iiiaken zeedijk en door de nabij Ivolborn
te bouwen slnis, welke dan zoodanige grootte zou verkrijgen, dat ook dit
water afgevmerd zou kuniien worden. Yoorts acbtte de Inspeeteur eene kleiiie
v’oorbaven vnor de sluis te Ivolborn, zooinede een weg van daar naar bet dorp
noodig, terwijl nog enkele opnierkiiigen ointrent oiiderdeeleii van bet werk
werden geniaakt,
Aaii de geopperde bezwaren werd gebeel te geinoet gekoinen; in overleg
met den Inspeeteur Mextz werd eebter de loozing van bet Geestmerambaebtwater geleid door eene afzoiiderlijke sluis te Ivolborn, omdat bet ,,nioeilijk en
,,kostbaar zoude zijn oiii de boezemkade van bet af te zoiideren Geestiner,,anibacbtwater beboorlijk tegen den niiddenmuur van eene dnbbele sluis te
,,doen aaiisluiten en ook teneinde bet Geestineranibacbtwater kort liij de sluis
,,iiiet aanmerkelijk van riebting te doen veranderen,”
Xadat boveiivernielde wijzigiiigen in bet plan waren aaiigebraclit inoest
opiiieuw met de waterscbapiieu onderbandeld worden, teneinde bet gewijzigd
plan vast te leggen.
Zoo werd met liet bestuur van Geestmerambaebt bij acte van 80 Heeenilier
1842 eene ovmreenkomst gesloten waarbij die vnn 28 Mei 1842 werd ingetrokken en waarbij de in overleg met den Inspeeteur Mextz vastgestelde voorziening in de afwatering van Geestmerambacbt werd vastgelegd, Bepaald
werd nog, dat de voorboezem gebeel afgescbeideii zou zijn, dat daarop geen
vreemd water uitgeslagen zou mogen worden en dat de uitwateriiig in zee op
voldoende diepte moest worden oiiderbouden, terwijl bet toeziebt op de werken
werd geregeld.
Met het bestuur der Xiedorperkogge Strijkmolens werd 24 Deoeniber 1842
eene overeenkomst gesloten, waarbij met terzijdestelling der acte van 25 Mei
1842 den bedijkers de verpliebting werd opgelegd om een waterleiding van
de Boereiislnis naar bet Kolbornerdiep te maken, deze waterleiding benevens
bet Ivolbornerdiep en de geul tot in bet diep der zee te oiiderliouden; door de
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nieuwe zeesluis steeds voor oiibelemiiierde afwateiing te zorgeii eii geen water
uit de te bedijkeii laiideii op den nieuwen voorboezem te brengeii, teiAvijl liet
noodige toezicbt op de werkeu werd vastgesteld.
Met bet bestuur der Seliagerkogge Strij kiucdens werd op 22 December 1842
eeu akte gesloten tot wijzigiug der akte van 26 Mei 1842 en waarbij in lioofdzaak overeenkoni.stige bepalingen als betreffende de nitwatering der Xiedorperkogge werden vastgesteld.
Aan bet Gemeentebestnur van Darsingerboru inoesten ook eenige wijzigingen wordeu voorgesteld in de vroeger aangeboden voorwaarden; de Raad
dier genieente besloot daaromtrent in zijne zitting van 9 December 1842.
Hoewel dit contract eerst later gesloten is, zij bier tocb gewezen op de akte
van 6 Maart 1844 tusscben de bedijkers en bet bestnur van den Wieringerwaard gesloten, waarbij eenige reeglingen gemaakt ziju betreffende bet
indijken van een deel van den zeedijk van dien polder.
Xadat men met de betrokken bestiiren tot overeenstemniing was geraakt
en daarvan mededeeling was gedaau aan de Regeering, werd bij Koniuklijk
besluit van 5 Juli 1843 n“. 42, concessie verleend voor de indijking onder
uader vast te stellen voorwaarden, welke zijn vervat in de resolntie van den
Minister van Dinnenlandscbe Zaken van 2 Augustus 1843.
Rij Ministerieele Descbikking van T April 1846 n°. 93, 3de afd., ziju nog
eenige afwijkingeu van de dijksprofielen toegestaan, terwijl bij akte van
4 October 1843 de overdracbt van eigeudom der Waard en Groetgronden van
den iStaat der Xederlanden aan de beeren Pohtjian en Koojiex plants bad
gebad.
De werkzaanibedeu voor de bedijking zijn in 1844 begouuen en in 1845 lag
de i)older reeds voor een gedeelte droog, was bij reeds verkaveld en werden
reeds 600 bunders in bebouwing gebracbt. Xiettegenstaande de nieuw gemaakte
dijken in 1846 veel van de zee baddeu te lijdeu, werd tocb dat jaar kracbtig
voortgewerkt tot voltooiiug der werkeu volgens de voorwaarden der concessie.
In 1847 zijn die werkeu opgeleverd en de gebeele polder in bebouwing
gebracbt. Later ziju de dijkeii nog zeer geteisterd en verzwaard.
De bepalingen, opgeuomeu in de contracten met Geestmerambacbt en de
Scbager en Xiedorperkogge Strijkmoleus, dat geen water uit de nieuwe inpolderiug op hunne voorboezems mocbt wordeu gebracbt, bleek bij de uitvoering
van bet werk bezwaar op te leveren. Geestmerambacbt beeft steeds geweigerd
verandering in deze bepaliug te bi'engeu, maar oj) verzoek der bedijkers werd
ben in eeue oj) 12 Maart 1844 gebouden gecombineerde vergadering van de
bestureu der Scbager- en Niedorperkogge Strijkmolens toegestaan eeu en zoo
noodig twee niolens op den voorboezem dier waterscliappen te doen uitslaan,
op voorwaarde, dat bet kanaal van de zeesluis te Kolborn naar JTieuwesluis
gemeen zou komen te liggeu met dien voorboezem.
Omtrent bet opmalen van water op den voorboezem ontstondeu ecbter op
den duur opnieuw gescbilleu en daaroni is bij akte van 9 December 1857 eene
regeling gemaakt betreffende uitmaliug op den lioezem van bet Kolbornerdiep
tusscben de besturen der Scbager- en Xiedorperkogge Strijkmolens en van den
IV aard en Groetpolder.
De daarbij vastgestelde bepalingen, geveu den Waard en Groetpolder bet
recbt met drie molens water uit te slaan op den boezem van bet Kolbornerdiep,
waarvoor een maalpeil werd vastgesteld, teiavijl de verplicbting oni bet kanaal
Kolborn—Xieuwesluis gemeen te bouden met bet Kolbornerdiep verviel.
Voor later noodig geacbte versterking der bemaliug van den Waard en
Groetpolder is steeds de noodige verguuniiig verkregeu.
De oplossing gekozen voor de voorzieniug in de afwateriug van de Laugereis
bij de indijking van den Waard eii Groetpolder beeft geen der beide partijeu
bevredigd. De bedijkers waren ontevreden over de ,,overdreven” eischen daarvoor gesteld, terwijl men in Geestmerambacbt klaagde over onvoldoende
afwatering. Men vatte daaroni bet denkbeeld op de uatuurlijke afwatering
te verbeteren door liet afwateringskauaal te verkorten en nabij Aartsivoud in
zee te doen uitloopen, door eeu nieuw te bouweu uitwateringssluis. Daar¬
omtrent werd tusscben de bestui'en van den Waard en Groetpolder en Geestnierambacbt bij akte van 1 Xovember 1884 eene regeling getroffen, waarbij
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o. a. Geestinerambacht het veclit verkreeg een nieuwe zeesluis iii deii zeedijk
vail de Groet})(dder te niakeii, niaar liet gedeelte vau zijii voorlioezein, dat als
zoodauig- verviel en nabij Aartswoiid afgesloteii zoii ivorden door eeii dam,
in eigeiidom moest overdragen aan de Waard en Groetpolder. Het eventueele
maalpeil op den beperkten voorboezem werd bepaald op 0,80 H. + X.A.P.
en de afsluitdam van den boezem moest overgedragen worden aan den polder
W aard en Groet. De suatiesliiis te Ivolborn, ivelke eveiieens aan den polder
Wa aid en Groet n'erd overgedragen is later gesloten en bet Imiten gebruik
gestelde deel van den voorboezem grootendeels gediclit met grand afkomstig
nit de daarlangs gelegen liebbende kade.
Van deze wijziging welke den Waard en Groetpolder geen nadeel, maai
veeleer voordeel braclit, lieeft Geestmerambacbt, niettegenstaande de zeer
hooge daardoor veroorzaakte kosten, veinig profijt getrokkeu.
Het oude nitwateringskanaal wa's rnim, zoodat bet verbaiig onbednidend
Avas en er niet veel A'oordeel Avas te bereiken door bet verkorten van dat kanaal,
maar andersdeels ondervond men al spoedig bet door den Inspectenr Mextz
eertijds geA’reesde bezAvaar A'an opslibbing \-an de bnitengenl.
Ten slotte besloot men dan ook aan de gebeel onvoldoende geAvorden
natnnrlijke loozing een stoombemaling toe te voegeii; in verband biermede
zijn bij akte Anin IG Maart 189G tnsscben de bestnren van Waard en Groet en
Geestmerambacbt de noodige regeliiigen getroff'en, Avaarbij liet maalpeil oji
den A'oorboezem is gebracbt op 1 M. + A.P. en in A'erband daarinede A’erzAvaringen der omliggende kaden zijn AmorgescbreA’en.
De bedijking van den Waard en Groetpolder is in vele opzicbten gunstig
geAveest A'oor de Avaterstaatsbelangen dei- omliggende streken. Belangrijke
stnkken van den AVestfriescben en AA^ieringei'Ai'aard zeedijk Averden binnen
gedijkt; de afAvaiering van de Scbager- en Xiedorperkogge geniet tbans Avel
iets minder van de laagAvaterstanden in zee, maar slaat daarentegen op een
voorboezem nit, terAvijl bet gevaar voor opslilibing der buitengenlen, lietivelk
voor den aanleg gevreesd A\'erd. vervallen is.
De afVatering van Geestmerambaclit is wel is Avaar niet verbeterd en
Avijziging daarin aaiigebracbt, is dat Ambacbt diinr te staan gekomen, maar
znlks Anndt zijn oorzaak in bet nitstellen van den aanleg der stoombemaling,
Avelke beslist noodzakelijk Avas geAvorden door de langzamerband booger gestegeii eisc'beii omtrent ontAvatering.
Indijking Anna
Paulownapolder.

Deeds in bet jaar 1842 Averd door de beereii Geehligs en OrniiOFF coiicessie
aangevraagd voor bet indijken van eeii gedeelte van bet Dalgzaiid; de iilanneii
Averden ecbter gcAvijzigd en eene nieiiAA-e concessieaanvrage Averd ingezoiuleu,
Avaarbij vergnniiing gevraagd Aierd voor bet indijken van ongeveer 5000
blinders van bet zoogenaamde llalgzand, gelegen in de Zuiderzee langs de
bedijkiiigen van bet Koegras, de Zijpe, en de H'ieringerAA'aard.
De zeedijk Avas ontAA'orpen vaiiaf den dijk van liet Koegras ter boogte van
bet tegeuAvoordige gebncht de Kooi in ongeveer Z.O.ricbting en verder naar
de oostpnnt van den AA'ieringerAvaard. Het zoogenaamde Glide A"eer, een geiil
loopeiide vauaf de Glide sliiis naar liet Ulkediep, zoii bijgevolg afgedanid
Avordeii en in de nabijbeid daarvan zoii een kapitale scbnt- en iiitAvateringssluis
AA'orden geboiiAAcl,
Het ingedijkte Glide Veer zou bet Avater opiiemeii zooAvel der binuengedijkte
oude, als der droog te leggeii nieiiAve landen.
Alvoreiis de gevraagde coiicessie te verleenen, verlangde de Minister van
Binnenlandsclie Zaken, dat met de betrokken Avaterscbappen de noodige overeenkomsteii zoiideii Avorden gesloten. dat eene opgave verstrekt zou Avorden
vau de som, Avelke men bereid Avas voor de eigendomsoverdracbt der droog te
leggen gronden te bestedeii en dat alsiiog de noodige teekeningen der te
makeii Averken zoiiden Avorden overgelegd.
In verband met dit verlangen Averd zooAvel met bet bestiiiir van den Mueringerwaard als met dat van de Zijpe en Hazepolder onderbaiideld; men kAvam
Aveldra tot overeenstemming.
Met bet bestiiiir van eerstgemelden polder Averd 10 April 1844 eene akte
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gesloteu waaibij zooveel uoodig toe.steiiiniing veileeiid \veid voor den aauleg
der voorgeuouien werken, o. a. op voorwaarde:
dat de gelieele oubeperkte wateidoozing door de duikersliiis in den Xoorderdijk van den Wieringerwaard zo\i l)lijven bestaan;
en dat een atbvateringskanaal vanaf die duikersluis zou worden geuiaakt
naar bet Oude Veer, waarop dan ook andere landen zouden niogen afwateren
en dat door de nieuw te bouwen scbiitsluis aan bet einde van liet Oude Veer
steeds zoo lang zou gespuid worden tot bet binnenwater tot 40 duimen onder
Volzee zou zijn gedaald.
Met bet bestuur van den Zijpe en Hazepolder werd 13 April 1844 eene akte
gesloten waarbij eveneens zooveel noodig toestenmiin g werd verleeud voor de
uitvoering der indijkingswerkeu, o. a. op voorwaarde, dat vrije loozing door
de Oude sluis van de Zijpe steeds nioest blijveu bestaan zoolang niet de Zijpe
of de overige polders van Scbermerboezenl van bet overtallige water zijn
outlast, dat eene afwatering met bepaalde minimum afmetingeu tot in bet
diep der zee moest gemaakt worden en onderbouden blijven en dat met de
daarin te bouwen sluis nioest worden gespuid zoolang zulks voor de Zijpe of
Scbermerboezenl noodig was.
Ook met bet Donieinbestuur werd tanielijk spoedig overeensteinming verkregen en bij akte van 15 Jiili 1844 werd bet eigendomsrecbt der in te dijken
gronden voor de soni van 20 000 gulden overgedragen van den Staat aan de
firma Geeelings en Ounnorr en Co.-, die als coneessionarisse zoude optredeu.
Xadat de noodige stukken waren ingezonden, bestonden tegen bet iilan
geen bezwaren bij den Waterstaat, en reeds bij Kouinklijk besluit van 29 Juli
1844 11°. 134, werd de gevraagde concessie verleeud onder een aantal voorwaarden, waarin bebalve met betrekking tot de indijking van een deel van den
Koegras zeedijk geen verplicbtingen van overwegend belang zijn opgenomen,
welk niet reeds door de contracten met de waterscbapsbesturen waren opgelegd.
In 1845 werden de bedijkingswerkeu met kracbt aangevangen en nog in
dat jaar werd bet westelijke deel van den polder tusscben bet Koegras en bet
Oude Veer omdijkt en werden de vijzelmolen n“. 1 en de stoomniacbine bij de
zeesluis gebouwd, zoodat die werktuigen in bet begin van 1840 in dieiist
gesteld konden worden.
De bij uitstek gunstige zoiner van 1846 luaakte bet inogelijk in dat eene
seizoen de bedijking van bet oostelijk deel des polders te voltooien, zoowel als
de dicliting van bet Oude Veer, aan welks nionding destijds tot 11 meter
onder Volzee gejieild werd en de zeesluis, waaraan door de toeniualige Gouverneur van Noordbolland op verzoek der indijkers de iiaaiii van ,,Van Ewycksluis” werd gegeven.
De gelieele bedijking was dus met bet einde van 1846 tot stand gebracbt.
In den loop der jaren 1847, 1848 en 1849 werden onderscbeidene belangrijke
werken uitgevoerd als:
1°.

liet verboogen en verzwaren der dijken,

2°.

bet verbeteren van wegen en waterleidingen,

3°.

bet aanleggen van bruggen;

4“.

bet bouwen van drie waterniolens n°. 2, 3 en 4 en van een steeiien
gebouw voor bet gemaal u". 2;

5°.

bet maken van een duikersliiis in den zeedijk van den Westpolder
bij de van Ewycksluis.

Volgens de voorwaarden, welke den bedijkers waren opgelegd, moest bet
Oude Veer wederzijds omkaad worden, en nioesten deze kaden van jaagwegeii
voorzien worden. Tot bet jaar 1848 bad bet oostelijk deel des polders nog
met den boezeni van bet Oude Veer gemeeu gelegen, waarbij was gebleken,
dat een groot deel van den polder dan onder water lag. Toeii men nu in bet
laatst van 1847 overging tot bet ontwerpen der tot jaagw^eg in te richten
oostelijke kade van bet Oude Veer, bleek dit een zeer kostbaar werk te zijn,
zoodat men bet wenscbelijker vend bet Oude Veer bij den Oostpolder te
trekken, waardoor bet peil verlaagd en nieer land bekaad kon worden, zonder
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dat de kade in betrekkelijk diep water geinaakt belioefde te wordeii, zooais
anders de verpliclitiug tot aaiileg van een jaagweg iioodzakelijk zou niaken.
])e voordeeleii, liierdoor ontstaaii, wogeu, uaar men iiieeiide, op tegen de
kosteii der voorzieuing in de afwatering, welke nu noodig was gewnrden en
waarvoor men een kauaal wilde graven vanaf de Oude slnis naar de van
Ewycksluis.
De uitwatering van den Wieringerwaard moest ook verlegd worden.
Het plan vond geen instemming bij de besturen van de Zijpe en den Wie¬
ringerwaard en werd in zooverre gewijzigd, dat voor afwatering het < )ude Veer
belionden bleet tot nabij Veerbnrg, waar liet afgedamd zon worden en verder
vervangen door liet voorgestelde kanaal, hetwelk den naam vair Van Ewycksvaart kreeg. De nitwatering van den Wieringerwaard werd door een voorboezem langs de grens van den Anna Paulownapolder verlegd naar den Oostpunt, waar een suatiesluis was te bouwen. De ontworpen veranderingen
maakten wijziging der met de waterscliappen gesloten contracten noodzakelijk.
Dij akte van 5 -Tanuari 1849 werd het contract met het bestunr van den
Zijpe- en Hazepolder van 13 April 1844 gewijzigd, waarbij de Anna Paulowna¬
polder toestemming kreeg voor de gewijzigde voorziening in de afwatering, de
minimum afmetingen daarvoor werden vastgesteld, een maalpeil van A.P.
voor den boezem van den Anna Paulownapolder werd opgelegd. en ten
slotte de veri)lichting werd opgenomen tot aanleg van nog een duikersluis
nabij de van Ewycksluis, waardoor ougeveei' 1200 bunders dadelijk op zee
zouden uitwateren.
Dij akte van 9 Februari 1849 werd een nieuw contract gesloten met liet
bestuur van den Wieringerwaard, waarbij dat van 10 April 1844 werd ingetrokken. Daarbij veridichtte de Anna Paulownapolder zich tot den bouw van
een duikersluis in zijn zeedijk zoo kort mogelijk bij den (lostpunt, waardoor
het water van den Wieringerwaard zou loopen, iia daarlieen geleid te zijn door
een kanaal vanaf de duikersluis van dien polder buiten langs zijn Aoorderdijk
en binnen langs den Oostdijk van den Anna Paulownapolder. De Wieringer¬
waard werd a an geen ])eil van opmaling gebondeii en op zijn voorboezem die
afgescheiden moest zijn, mocht de Anna Paulownapolder niet uitmalen. De
Anna Paulownapolder had te zorgen voor het onderhoud van den buiteugeul
tot in het diej) der zee.
Hoewel de wijzigingen in de afwateringen, kennelijk mede door de benioeiingen van den AVaterstaat zijn tot stand gekomen, is niet gebleken, dat
de concessievoorwaardeii in verband hierniede zijn gewijzigd.
Wei waren bij Kouinklijk besluit van 31 Maart 1848-n°. 73 eenige atwijA'ingen van de bij de concessievoorwaarden voorgeschreven dijksprofielen toegestaan.
De werken zijn volgens de bepalingen der nieuwe contracten uitgevoerd;
men heeft zich evenwel niet nauwgezet gehouden aan het verbod om water
van den Anna Paulownapolder op den voorboezem van den Wieringerwaard
te brengen, daar nabij de uitwateringssluis, welke van drie in plants van
slechts van twee kokers werd voorzien, een watermolen van den Anna
Paulowna is geplaatst, die uitmaalt op den voorboezem.
In geen der archieven van de twee betrokken polders is omtrent de rege.ing
dezer afwijkiiig iets te vinden.
Bij akte van 28 October 1853 werd opnieuw een overeenkomst gesloten door
den Anna Paulownapolder met den Zijpe en Hazepolder ter wijziging van de
vroegere contracten, waarbij eenige wijzigingen in de afmetingen van den
boezem van den Anna Paulownapolder werden toegestaan, waarvoor tijdelijke
sluiting van de Oude sluis toegastaan werd. ')
Verder werd bepaald dat zoo de Zijpe zulks verzoeken zou, de ebdeuren in
de van Ewijcksluis gesloten zouden worden, maar dan ook de Oude sluis
open zou blijven zoolang het water in den Anna Paulownapolder niet hooger
stijgt dan in de Zijpe.
Tenslotte zij hier nog opgemerkt, dat bij brief van 24 December 1895, I'et
1) Waar het sluiten van de Oude Sluis werd toegestaan, zonder dat tijdelijke voorziening in de
afwatering door die sluis werd geeischt, blijkt wel dat het bestuur van de Zype zeer wel begreep,
dat- de afwatering door die sluis van weinig of geen beteekenis meer is.
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bestuur vau de Zijpe eii Hazepokler aan dat van den Anna Paulownapolder
bericht lieeft, geen bezwaar te liebbeu tegen opruiming van den dniker nabij
de van Ewijcksluis, welke iugevolge liet contract van 5 Janiiari 1489 was
geniaakt, nit lioofde dat die duiker toen in de laatste 15 jaar toch niet
gebruikt was. Deze duiker is daariia opgeruimd; de diepere bemaling was
oorzaak, dat de duiker zijn nut verloren bad.
De iudijking van den Anna Paulownapolder lieeft voor de omliggende
waterscliappen in de eerste plaats voordeel opgeleverd door bet binnendijken
van zeedijken. In de afwatering van den Wieringerwaard is op zeer afdoende
wijze voorzien; bet afwateriugskanaal is zeer ruiin, zoodat bet nadeel van het
daarin veroorzaakte verbaug zeer gering is, terwijl daarentegen tbans nabij
diep water geloosd wordt inplaats van over booge slikken, betgeen tegen bet
bovenbedoelde nadeel ruimscboots opweegt.
De taiuelijk weinig beteekenende afwatering van den Anna Paulownapolder
op den voorboezem van den Wieringerwaard, kan in verband met de ligging
tegenover de vergroote sluis geen nadeel van eenige beteekenis geven.
Het valt niet te ontkennen, dat in de afwatering door de Oude sluis bij
de indijking van den Anna Paulownapolder op niet zoo afdoende wijze is
voorzien, dan in de afwafering van den Wieringerwaard en wel doordat op
den voorboezem van deze sluis nagenoeg de gebeele Anna Paulownapolder
zijn wafer uifslaaf.
De oiipervlakte van den boezem van den Anna Paulownapolder bedraagt
slecbfs If % van de oppervlakfe der daarop uitwaferende landen, terwijl dit
cijfer voor Scbermerboezein op ongeveer 3 % is te stellen.
Deze verbouding is beslist in bet nadeel van Scbermerboezem, wanneer
bij belemmerende uitwatering de Oude sluis openstaat, wat steeds bet geval
is niettegenstaande bet contract van 28 October 1853; wordt in zulk een
geval geiualen, dan moet water op den vereenigden Scbermer eii Zijperboezein stroonieu, betgeen ook inderdaad bij de Oude sluis wordt waargenomen.
Sluiten van de (Jude sluis levert kenuelijk niet veel nut op; de boezem van
den Anna Paulownapolder zou dan booger opgezet wordeu en bij gelegenbeid
tot spuien aan de van Ewijcksluis zou bet zooveel langer duren voor bet peil
zoover gezakt was, dat weder tevens door de Oude sluis geloosd zou kunnen
wordeu.
Maar ook al zou steeds gelijktijdig door beide sluizeii gespuid kunnen
^yorden, dan nog mag men aanneiueu, dat de looziiig sedert den aanleg van
den Alina Paulownapolder zeer zou verminderd zijn.
Iiiimers de getijlijnen voor de onbedijkte Oude sluis en voor de van
Ewijcksluis zullen niet verscbillen, gezien de ruiiiie geul naar eerstgenoemde
sluis, waariii bij afdaniming zelfs 11 M. water stond, terwijl de doorstrooniingsprofielen van beide sluizen bij eeii peil van 1 M. + N.A.P. 19.6 en
22.3 Mb bedragen.
Het is duidelijk, dat een vermeerdering van bet dooivstrooniingsprofiel
met nog geen 3 M^. totaal onvoldoende is oiii bet water van ruiiu 5000 H.A.
polderland af te voereii en zoo meet daii ook bet gevolg zijn, dat de
uitwatering door de Oude sluis zeer is aditeruitgegaan. Aiet ten onrecbte
scbreven Gedeputeerde Staten bij de toelicbting van bet Aieuwe Eeglement
voor de Ilitwaterende Sluizen dan ook betreffeiide de Oude sluis; ,,In iiaani
altbans is bet ook iia dien tijd (indijking Anna Paulownapolder) eene uitwateringssliiis gebleven”.
Dat de Zijpe en ook Scberuierboezem in dezen toestand berust bebben is
aleeen verklaarbaar doordat reeds voor den aanleg van den Anna Paulowna¬
polder de groote beteekenis van de oude uitwatering van de Zijpe vervallen
was, en wel door de afwatering, welke verkregen was te Nieuwediep na
indijking van bet Koegras en welke nog verbeterd was na aanleg van iiet
Xoordbolbmdscb kanaal, waardoor de spuiingen vermeerderd werdeii met
die door de sluis in bet Aieuwe Werk, een sluis van grooter capaciteit dan de
Oude sluis. Dat men zulks zeer wel begreep moge blijken uit het feit, dat
de Zijpe zelf de nog in den Noorderdijk naast de Oude sluis aanwezige
duikersluis heeft opgeruimd.
Moge dus de uitwatering van de Zijpe door de inpoldering van den Anna
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Paulowiiapolder belennuerd zijii, de spuiingen, welke van liijkswege te
Xieiiwediep plaats liehbeu, ziju oorzaak, dat desalniettezniii de toestaiid der
uitwateriiig in bet noorden in de 19de eeuAv sterk is verbeteid en dit ncg te
meer, nadat de natditspuiingen zijn ingeA’oerd.
Deze leveren een groot voordeel op voor de ahvaterende laudeu, die
daarbij kosteloos profiteereu van de EijksAverken en slecbts de extra bedieningskosten beboeven te betalen.
Aanleg’NoordzeeIn 1865 Averd door de Anisterdamscbe kanaaliuaatscbappij aangevangen
kanaal.
met den aanleg van bet Noordzeekanaal, Avaarmede verbonden was afsluiting

van bet open IJ beoosien Amsterdam nabij ScbellingAVOude en droogmaking
der beAvesten Amsterdr.m gelegen gedeelten van bet IJ, zoover deze niet voor
lioofd- of toegangskanaal noodig waren. lie gevormde boezem van bet Noord¬
zeekanaal kan natuurlijk loozen op de Noordzee te IJmuiden en op de
Zuiderzee te Scbellingwoude, terwijl een stoomgemaal aldaar voorziet in de
beboefte aan benialing van den boezem.
In de concessie vooj' bet AA'erk. Avelke oorspronkelijk Averd goedgekeurd bij
de Avet van 23 Januari 1863 (Staatsblad iP. 4) en waarin sedert nog eenige
veranderingen Averden aangebracbt, Avas de concessionarisse de A'erplicbting
opgelegd een kanaalstand van 0.50 M. — N.A.P. te liandbaA’en.
Met de aangreuzende Avaterscbapsbesturen scbijnen bij den aanleg van net
kanaal geen oA’ereenkomsten te zijn gesloten, bepaalde eiscben omtrent bet
kanaalpeil of de loozing A’an den boezem zijn door Sebermerboezem bier niet
gesteld en bepaalde reebten daarop ook niet verkregen.
De afsluiting te ScdiellingAvonde en daarmede de vorming van den afgesloten boezem A'an bet Noordzeekanaal Averd in Juni 1872 tot stand gebracit;
op 1 November 1876 Averd bet kanaal feestelijk geopend, al was bet kanaal
ook nog niet op de bij de concessie A'erlangde afnietingen opgeleA'erd.
Bouaa' en exploitatie A’an bet kanaal badden zulke offers geeiscbt, dat de
Kauaalmaatscliappij zicb in 1881 tot de Eegeering Avendde met bet voorstel
al bare Averken, baten en fasten aan den Staat over te dragen.
Na eenige otulerliandelingen werd 31 October 1881 eene overeenkomst
gesloten, Avelke Averd bekrachtigd bij de wet van 19 December 1882 (Staatsblad
n“. 231) en Avaarbij bet kanaal aan deu Staat werd overgedragen.
Dij de exploitatie van bet kanaal is bet oorspronkelijk aangegeven peil van
0.50
N.A.P. niet steeds gebandbaafd ; nadat de Staat bet kanaal zelf in
belieer bad overgeiiomen, bestond eveiiAvel geen enkele contractueele verplicbting meei' om bet boA’engenoemde peil te bandbaA^en. en Sebermerboezem
beeft daarop dan ook nooit eenig reebt kunnen doeii gelden.
De vraag doet zicb evenwel voor of de afwatering van Hollands NoorderkAvartier door den aanleg Amn bet Noordzeekanaal Avellicbt benadeeld is
geAvorden.
Deze A’raag is reeds bebandeld in bet rapport van den boofdingenieur in
Noordbolbnd J. P. W. Coxe.ad van 12 Oct(d)er 1877. iP. 1324, wuarbij bet
terzake betrekkelijk rapport van den ingenieur J. M. P. Wellax te Alkmaar
van 10 Maart 1877, iP. 240, werd overgelegd en welke beide rapporten
gedrukt werden. In deze stukken is op dAiidelijke wijze niteengezet, dat de
toestand van Scliermerboezem in algemeenen zin na de afsluiting Amn bet IJ
is verbeterd en gunstiger is dan A’oor den aanleg van bet Noordzeekanaal.
Ook uit de groote beteekenis Avelke de loozingen op bet Noordzeekanaal
bebben zooals bierna nader zal blijken, Amlgt duidelijk dat de loozing van
Sebermerboezem door den aanleg Amn bet Noordzeekanaal A’^ooruitgegaan moet
zijn, daar een zoo belangrijke loozing door evengroote Zuiderzeesluizen niet
mogelijk zou zijn, te minder waar de standen in bet vroegere open IJ zeker
wat booger geweest zullen zijn dan in de Zuiderzee.
De gestelde vraag kan dus ontkeintend beantwoord worden en Schermerboezeni beeft dan ook na bet versebijnen der genoemde rapporten nooit meer
de stelling geopperd. dat door de afsluiting van bet IJ de afwatering
benadeeld is. wel zou deze nog meer gebaat zijn geworden zoo ten alien tijde
bet oorspronkelijk gedaclite kanaalpeil was gebandbaafd geworden.
Van den aanleg der verscbillende werken in de 19de eeuw beeft de
afwatering van Hollands Noorderkwartier in bet Noorden zeer veel profijt
getrokken, terwijl zij in bet Zuiden niet benadeeld is.
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Met een eukel wuord client liier nog gewezen te worden op den zeer belaug- Invoering stoonirijken invloed, welke door de invoering der stooxu- en motorbenaaling ter en motorbemaling.
\erTanging’ van windbemaling of natuurlijke afwateriug op de afwateringsbelangeu is uitgeoefend.
Door invoering van knnstmatige bemaliug worden de polders in staat
gesteld onafbankelijk van atmosferiscbe invloeden, dus ten alien tijde, de
noodig geaclite lioeveellieid water op liun boezem weg te inalen. Aan bet beter
belieerscben van den toestand paren zicb vanzelf steeds liooger wordende
eiscbeu onitrent ontwatering. In natte perioden wordt dus meer water in een
zekeren tijd op den boezem gebraclit, maar daarmede gaat in droge tijden
vernieerderde belioefte aan bet inlaten van water gepaard. Als gevolg der
kunstmatige beinalingen wordt bet belieerscben der boezeins steeds moeilijker,
daar zij in steeds korter tijden met grooter boeveelbeden water worden
belast en anderzijds in droge tijden zooveel mogelijk water moeten kunnen
leveren.
M aar natuurlijke uitwatering door kunstmatige bemaliug vervangen wordt,
I'-ii.io'Gii lage buitenwaterstanden geringer beteekenis, omdat in eenigszins
booger opcoeren van bet water gemakkelijk en met weinig kosten kan worden
voorzien.
oor beinalingen, welke direct op zee uitslaan wordt bet belang van lage
zeestanden geringer; de gemiddelde zeestand tocb waarop uitgemalen moet
worden bepaalt bet te verbriiiken arbeidsvermogen, terwijl bij natuurlijke
afwateringen juist bet peil van laagwater overwegeiiden invloed beeft voor de
afwateringsbelangen.
In zeer vele opzicbten beeft dus de invoering der stoom- en motorbemaling
een boogst beteekenenden invloed op de afwateringsbelangen en stelt naast
de belangen van waterloozing ook die van waterinlating meer op den voorgroiid.
Scbermerboezem oiidervond in de eerste plaats den invloed van de invoering
der stoombemaling, daar vele polder op die boezem uitslaande van stoombeinaling werden voorzien.
De Anna Paiilownapolder is van den aanvang af deels van stoombemaling
voorzien, welke tbans aanzienlijk versterkt wordt, terwijl de Waard en Groetpolder de oorspronkelijbe windbemaling ook deels in stoombemaling verandeide, en de A\ ieringerwaard in I8TI gelieel op stoombemaling werd
ingericJit.
De Scbager en A iedorperkoggeboezems, waarop verscbillende zeer kracbtige poldergemalen uitslaan, worden zelf ook weder kunstmatig bemalen,
ter'wijl biervoor reeds is gewezen op de sticbtiiig van bet stoomgemaal van
Geestmerambacbt te Aartswoud, waardoor de beteekenis der natuurlijke uit¬
watering aldaar practiscb gesproken kwam te vervallen.
Tengevolge van den bouw van een nieuw motorgemaal van 200 W.P.K.
te Medemblik voor bet ambacbt der Vier Xoorderkoggen in de jaren 1907,
1908 is de gebeele afwatering van dat ambacbt naar Medemblik verlegd en
zijn sedert de windbenialingen tusscben Aartswoud en Medemblik buiten
werking gesteld, terwijl acbtereenvolgens de voor afvoer van bet water aldaar
gediend bebbende sliiizen in den zeedijk zijn opgeruimd.
Het gescbiedkiindig overzicbt mag niet gesloten worden zonder met een Invoering nieuw
eukel woord te wijzen op bet iiieuwe regleiuent van bestuur voor bet Hoog- bestuursreglenient
beemraad.scbap van de llitwaterende Sluizeii in Kennenierlaud en AYestfries- voor de uitwaterende sluizen in 1881.
land, dat in 1881 werd vastgesteld. Dit Hoogbeemraadscbap is in de 16de
eeuM ingesteld in verbaud met de werken tot beteugeling van het Scbermerboezeniwater, werken waarbij ook laiulen, die in bet gebeel niet bij de
afwatering van Scbermerboezem betrokken zijn, toen ter tijde belang badden.
Aan alle landen welke bij den aanleg van de in de lOde eeuw tot stand
gebracbte werken belang badden, zijn daarom toen lasten opgelegd.
Langzamerband trad ecbter door de booger wordende eischen van ontwateling de zorg voor bet op peil bouden van den boezem op den voorgrond; zoo
is gelijk reeds vermeld bijv. ook de peilbemaling ingevoerd, welke evenwel
administratief afgescbeiden bleef van de oorspronkelijke bemoeiingen van bet
bestuur der llitwaterende Sliiizen.
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Teiieiude een juister toestand te verkrijgeu, werd in 1881 besloten de
volledige zorg voor Scliermerboezem te brengeii bij bet bestuiir van de Uitwateieiide Sluizeu.
Het zou echter onbillijk zijn geweest, alle van ouds contribuable landen,
die geen belang liadden bij liet belieersclien van den boezeni, daarin te laten
bijdragen.
Ilaarom verd besloten de kosten van bet bebeerscben van den boezeni uitslnitend oin te slaan over de landen die daarbij recbtstreeks belang badden.
Landen die slecbts deels op Scbermerboezem nitvvaterden werden slecbts voor
een gedeelte dier lasten aangeslagen. De van onds bestaande lasten bleven
op de van ouds contribuable landen rusten.
Bij deze gelegenbeid werd de Zijpe gerekend gebeel tot Scberinerboezem te
bebooreu, terwijl Geestnierainbacbt slecbts 60 % van den vollen onislag voor
de kosten der boezembebeerscbing behoefde te betalen. Deze regeling is sedert
bebouden gebleven.
De Zijpe beeft zicb kracbtig verzet tegen deze regeling die conform de
opvattiugen van bet bestuur der Uitwaterende Sluizeu is vastgesteld. Xaar
aanleidiiig van bet bezwaarscbrift van de Zijpe gaven Gedeputeerde Staten
als liun gevoeleu bet volgende te keunen:
De Zijpe beeft zicb over den Scbermerboezem in den toestand, waarin die
zicb voor den aanleg van bet Noord-Hollandscb kanaal bevond, waarlijk niet
te beldagen. En na dien tijd is de toestand nog weer merkelijk verbeterd. Het
is niet te ontkeiinen. dat de bemalingen van de Zijpe door bet kanaal
grootelijks zijn gebaat, vooral sedert de sluizen te Nieuwediep in baren
tegenwoordigen staat zijn gebracbt en de spuiingen aldaar ten koste van de
Eitwatereude Sluizen op doeltreffende wijze zijn geregeld.
Hit bovenstaande blijkt wel, dat in 1881 Gedeputeerde Staten van oordeel
waren, dat:
1“. de Zijpe voor den aanleg van bet yoordbollaiidscb kanaal, uiettegenstaaude de werken voor verbeterde uitwatering naar bet noorden, gemaakt in
verbaud met de dvoogmaking van den Scbermer, meer water op Scbermerboezeni bracbt dan daarvan ontvangen werd;
na bet graven van bet Xoordbollandscb kanaal en vooral ook sedert
de geregelde spuiingen te Nieuwediep de toestand nog is verbeterd, betgeen
niet anders mogelijk is dan doordat nog meer water van de Zijpe dan vroeger
door Scbermerboezem werd afgevoerd.
Geschiedenis van
Oiutrent de gescbiedeuis van bet eiland Wieriiigen kau bier met een enkel
het eigenland Wiewoord
volstaan worden, daar deze niet in verband staat met recbten en verringen.
plicbtiugen elders bestaande of verkregen.
Gelijk in oiis land gebruikelijk was, bebben de bewoners van ouds zelf voor
de beliartiging der waterstaatsbelaugen moeten zorgen. Deze bemoeiingen
bebben berbaaldelijk tot gescbillen geleid, terwijl bet treffen van de noodige
maatregelen vaak de kracbten der bewoners te boven ging.
In zulke gevallen trad gemeenlijk liet hooger gezag regelend of steunend
op. De steun kreeg laiigzamerbaud grooter omvang en tenslotte beeft jiet
ceiitraal gezag zicb gebeel belast met de zorg voor het meest aangevallen leel
der dijken nl. die langs de noordzijde des eilands welke nog steeds in bebeer
en onderhoud bij bet Ilijk zijn.
Overigens is echter de beburtiging der waterstaatsbelaugen van het eiland
gebleven bij de belangbebbenden, waarbij dijk- en polderbestuur van elkaar
afgescbeiden werden in de 18de eeuw. Deze toestand bleef bebouden, totdat
bij besluiten der Staten van Noordbolland van 1882 bet Heemraadscliap
Wieringen werd opgericbt, dat belast werd met de bebartiging van alle
waterstaatsbelaugen van bet eiland met uitzondering van de werken en eigendommen des Eijks en van de buiten den ouden zeedijk gelegen polders en
biritengronden.
Buiten dien ouden zeedijk ligt aan de zuidzijde van bet eiland de polder
Waard Nieuwland, die in 1846 voor goed werd bedijkt; reeds vroeger was
deze polder eenige malen droog gelegd maar telkens weder ingebroken.
Door deze bedijking werd de zeesluis van den Stroeer- en Oosterlander-
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polder ingedijkt eu ter voorziening in die afwatering moest door den nieuwen
polder buiten langs den ouden zeedijk een voorboezem worden gemaakt,
welke loost door een sluis aan bet oostelijk einde der bedijking. Door dezelfde
slnis, maar afgescheiden van geiuelden voorboezem loost de voorboezem,
waarop bet stoomgemaal van den polder uitslaat.
In 1899 beeft de polder Waard Nieuwland eene overeenkomst gesloten met
bet Heemraadscbap Wieringen kracbtens welke voorloopig de Hypolitusboever Koog ook door den polder bemalen zou worden; deze overeenkomst is
sedert bestendigd en in 1904 is de Hypolitusboeverslnis opgeruimd.

II. Beschrijving ran den hentaanden toestand dev aficateringen rond
de Wieringermeer en eiachen icelke hij droognialing dnarran ter
ter voorziening in- die afwateringen gesteld hunnen worden.
Nil in bet eerste deel van dit boofdstuk een overzicbt is gegeven van bet
ontstaan van den tegenwoordigen waterstaatkundigen toestand in Hollands
Noorderkwartier en in bet bijzoiider van dieii toestand, zooverre deze betret't
de landen, betrokken bij een eventiieele droogmaking van de Wieringernieer,
dient tbans nauwkeiirig den tegenwoordigen toestand der afwateringen op dat
deel van de Zuiderzee te worden nagegaan, teneinde daariiit te kunnen vaststellen de eiscben, welke belangbebbenden kunnen stellen bij de voorziening
in de afwateringsbelangen bij voormelde eventiieele droogmaking.
In bet voorgaande deel is er bereids op gewezeu, dat de uitwateriiigen van
de Vier Noorder Koggen tusscben Medemblik en Aartswoud vervallen zijn,
zoodat de afwatering van dat Ambacbt verder buiten beschouwing kan blijven.
De afwateringen welke nagegaan moeten worden, zijn dus:
1°.

die van Geestmerambacbt te Aartswoud;

2°.

die van bet Kolbornerdiep te Kolborn;

3°.

die van denWieringerwaard nabij den oostpunt van den Anna Paulownapolder;

4°.

Inleiding.

die van den boezem van den Anna Paulownapolder (tevens voorboezem
vail de Zijpe) te Ewycksluis;

5“.

die van een deel van bet eilaud Wieringen.

iVcbtereenvolgens zullen zij tbans bieronder worden bescbouwd.
De uitwateringssluis in den zeedijk van den Groetpolder nabij Aartswoud
Afwateringj] te
dient voor de afwatering van Eaaksmaatsboezem, zijnde in boofdzaak de Aartswoud.
boezem van bet Ambacbt van Westfrieslaud, genaamd Geestmerambacbt. Het
bebeer over dien boezem, met alles wat daartoe beboort, als sluizen en gemalen,
is dan ook opgedragen aan bet bestuur van dat Ambacbt, welks bijzoiider
reglement van bestuur is vastgesteld bij besluit van 21 September 1904, n°. 40,
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 September 1904 ii“. 37.
Het zomerpeil van Eaaksmaatsboezem is 0.60 — N.A.P. De poldermolens
zijii gebouden aan een maalpeil, dat op 0.14 M. — N.A.P. is bepaald. De
boogte der boezeinkaden bedraagt in den regel van 0.08 M. — N.A.P. tot 0.25
+ N.A.P. Na de droogmaking van al de meren van Geestmerambacbt bestaat
de boezem slecbts uit vaarten en kanalen, grootendeels om de droogmakerij
lieeiistroomeiide, van betrekkelijk geringe afmetingen en slecbts voor kleine
vaa'rtuigen bevaarbaar; zijn oppervlakte bedraagt ongeveer 70 H.A. De
grootte der landen die bun water gebeel of gedeeltelijk op den boezem brengen
is ongeveer 16 000 H.A.
Op Eaaksmaatsboezem loost:
1°.

het grootste deel van Geestmerambacbt. ')

') Van de landen tot dit Ambaoht behoorende en buiten den Westfrieschen dijk gelegen loozen
de Rekerlanden wel op het Ambacbt, dock de Kraspolder op Schermerboezem. Bezuiden de Wogmeer
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2°.

93 H.A. Tuu Dieclitei'laud (gedeeltelijk);

3°.

Voorts loozeu uog op Eaaksmaatsboezeiii de volgeiide landeii, deel
uitinakeude van de Vier Noorder Koggeu:

a.
b.

de bedijkte boezem nabij bet stoomgeinaal te Aartswoud groot'AS H.A.;
de Lagelioek met de daaraan toegevoegde laiideii van Heil en Kreil en
van den Mulnierpolder, groot 388 H.A.;
de Kaagpolder onder Spanbroek, groot 349 H.A.

c.

Op Eaaksniaatsboezeni kan water wordeu ingelaten nit Scherinerboezem door
valsclintten bij de Zes Wielen en Ouddorp en door de uitwateringssluis te
Eiistenburg.
Desgewenscbt tapt Geestineraiubaclit onbeperkt water af nit Scliernierboezeni, terwijl nit den Eaaksmaatsboezein weder water kaii worden afgetapt:
a.

h.

door de scliutsluis aaii liet Niedorperverlaat op den Niedorperkoggeboezem, terwijl liiernit door de Verlaatsluis in de Kromine Gouw nabij
Kolliorn weder water kan worden afgetapt op de Scliagerkoggeboezem;
op den boezem van de Vier Noorder Koggen op verscliillende punten.

Zoover bekend, is evenwel een en ander niet reglementair vastgelegd.
Eaaksmaatsboezein loost op Scliermerboezem en te Aartswoud op de Zuider¬
zee. Op Scliermerboezem gescliiedt die loozing natuurlijk door de .scliutsluis
aan de Zes Wielen nabij Alkmaar en door de uitwateringssluis te Eustenburg
en kunstmatig door afmaling met 13 strijkmolens, waarvan 5 aan de Zes
Wielen, 4 aan de ringvaart van de Scliermer en 4 te Eustenburg.
Geestmerambaclit is nooit beperkt in zijn loozing op Scliermerboezem en is
bijgevolg geheel vrij zooveel water oj) dien boezem te brengeii, ook met beliulp
der strijkmolens, als bet wensclit, behoudens de geboiidenlieid aan bet maalpeil
van dien boezem, vastgesteld op N.xl.P.
Geestmerambaclit is voor 60 % van den volleii omslag aangeslagen voor
de niet van ouds vastgestelde kosten van de TJitwaterende Sluizen.
Het water, dat Eaaksmaatsboezein op de Zuiderzee loost, stroomt door de
Langereis af en bereikt den Westfriescben dijk nabij bet punt, waar de zeedijk
van den Groetpolder bieraan aansluit.
Aan de noordzijde van den Westfriescben dijk bevindt zicb aan de binneiizijde van den zeedijk van den Groetpolder over ongeveer 400 M. afstand eeii
voorboezem, welke door een kade, boog 1.45 M. + N.A.P. ’) van bet acbtergelegen land is gescbeiden. Deze boezem beeft een oppervlakte van ruim
4 H.A.
Het water kan op 2 wijzen van de Langereis op dien boezem worden
gebracbt:
a.

h.

door een steeneii uitwateringssluis met 2 paar vloeddeuren en 1 paar
ebdeuren en elk wijd in den dag 4.30 M. en gelegen met den slagdrempel op 1.75 M. — N.A.P.;
door een stoonigemaal, waarvoor een steeuen molensluis met 2 openingen, elk met 2 paar deuren wijd in den dag 3.90 H. en met een slagdrempeldiepte van 1.95 M. — N.A.P.

Het stoonigemaal dat in 1894 werd gesticbt, beeft drie ketels, waarvan een
voor reserve en twee compoundmacbines van Imogen en lagen druk, werkende
ieder op een scbeprad van 8 M. middellijn met scboepen van 2.35 M. breedte.
Bij geniiddelde expansie en bij een binnenstand van bet water op 0.40 —
N.A.P. en een bnitenstand van 0.20 M. + N.A.P. is bet nuttig vermogen van
de beide werktuigen 80 W.P.K., gelijkstaande met een opbrengst van ten
ininste 600 Mb water per minuut.
Het maalpeil op den voorboezem is in 1895 vastgesteld op 1 M. + N.A.P.
Een steenen uitwateringssluis in den Groetpolder zeedijk geeft verbinding
loopen de grens en de wa-terkeering van Geestmerambacht niet samen, daar de waterkeering gevormd
wordt door den Spierdijk en het Zeugedijkje en de grens zooveel westelijk ligt, dat mini 93 H.A.
van de Drechterlandsche Banne Berkhout tusschen de grens en de waterkeering gelegen zijn. Dit
gedeelte behoort tot den polder Ursein. (Voor de droograaking van het Wogmeer waren deze H.A.
buitendijksche landen van Drechterland, voor de wateren van het nieer bloot liggende).
1) Te Aartswoud stemmcn A.P. en N.A.P. met elkander overeen.

27
tiissclieu deu boezeni eu de Zuiderzee. Deze sluis lieeft twee openiugen elk
met 2 paar vloeddeuren en 1 paar ebdeureii en een scluiif aan de buitenzijde;
Elk dezer openiugen is wijd 4.30 M. en lieeft een slagdrempeldiepte van
2.50 M. — N.A.P.
Aan deu noordzijde van deze sluis lieeft men loodreclit op de kust een dam
aangelegd, welke ten doel lieeft in liet slikkige voorland een suatiegeul te
ondeiliouden; deze geul laat evenwel veel te wensclien over. Ze wordt op
diepte geliouden door zoo iiu en dan de voorboezem op te zetten en bij laag
water met kraclit te lateu leegloopen.
Het stoomgeniaal bevindt zicli in bet poldertje ,,I)e Bedijkte Boezeni”.
Dit poldertje, belioorende ouder de gemeeute Hoogwoud, ligt ten uoordwesten
tegen den Westfriesclien zeedijk, ten westeu tegen den Laiigereisdijk, ten
zuidoosten en oosteu tegen de uitwateriug van Geestmerambaclit, wiens water
uit den polder gekeerd wordt door een kade lioog 0.40 M. + N.A.P. Deze
kade wordt voor rekeuing van den polder onderlioudeu. De Laiigereisdijk,
lioog geniiddeld 1.40 M. + N.A.P. wordt voor rekeuing van de Scliager- en
Niedorperkoggeii ouderliouden. De grootte van bet poldertje bedraagt 18 H.A.
en bet wordt bemalen door een vijzelmolen, welke bet water op de Langereis
uitslaat.
Het poldertje beboort tot de Vier Noorder Koggeu en is op de Waterstaatskaart abusievelijk groen gekleurd.
Teneinde bet peil, waarop te Aartswoud uitgewaterd wordt, te keiinen, was
bet noodig gegevens omtrent den zeestand ter plaatse te verkrijgeu.
Vanwege Geestmerambaclit wordeu de dag lioog- eu laagwaterstandeu in de
Zuiderzee te Aartswoud geregeld waargenomen en de uitkomsten dezer waarneniingen over bet 10-jarig tijdvak 1901—1910 zijn welwillend ter bescbikking gesteld. Hieruit is vastgesteld kunuen wordeu, dat gedureiide dat tijdvak
te Aartswoud dc geicoon hoogwaterstmi-d 0.26 M. + N.A.P. en de gewoon
laagicaterskmd 0.33 Jl. — N.A.P. hedroeg en- bijgerolg de hoogte ran halftij
op 0.03 31. — K.A.P. is vast te stellen.
Daar mede een opgave werd verstrekt van de dagen waarop in de jaren
1906—1909 met bet stoomgeniaal te Aartswoud werd gemalen, kon uit bovengemelde waarnemiiigen tevens wordeu afgeleid de geniiddelde zeestand waarop
uitgewaterd werd, op de dagen dat te Aartswoud gemalen werd; deze bedraagt
0.09 M. -i- N.A.P. en blijkt diis 12 c.M. booger te zijn dan geniiddeld balftij.*)
De voorboezem te Aartswoud is zeer klein en mag dus geacbt wordeu met
den zeestand gelijkmatig op en neer te gaan iugeval bet stoomgeniaal werkt.
(Zeestauden boven bet maalpeil van 1 M. + N.A.P. zijn bij die laatste berekening buiteii bescbouwiug gelaten).
Bescbouwt men de boven gevondeu gegevens in verbaiid met de waterstanden op Eaaksmaatsboezem, dan blijkt, zooals ook trouweiis ter plaatse bevestigd werd, dat de uatuurlijke afwateriiig te Aartswoud sedert de iiivoering
der stoombemaling, iiiets meer te beduideii lieeft.
Het gewoon laagwater tocb bedraagt ter plaatse 0.33 M. — N.A.P., terwijl
bet zomerpeil van Eaaksmaatsboezem 0.60 M. — N.A.P. is en reeds bij een
boezemstaud van 0.40 — N.A.P. te Aartswoud bet stoomgeniaal in werking
wordt gesteld. Ook in tijdeii van groot waterbezwaar is de uatuurlijke afwatering van geen beteekeiiis; imniers, wanneer gemalen wordt bleek de gemidnielde laagivaterstand in zee 0.18 M. — N.A.P. te bedragen, terwijl liet
maalpeil van Eaaksmaatsboezem is bepaald op 0.14 M. — N.A.P.
Nu treedc ecbter in bet zeer lange eu betrekkelijk uauwe toevoerkanaal
naar bet stoomgemaal, nanielijk de Langereis, een tamelijk groot verval op,
zoodat de stand te Aartswoud lager is dan bet maalpeil en ook als dit peil
zicb op den boezeni voordoet, geen natuurlijke afwateriiig plants lieeft.
De uatuurlijke afwatering te Aartswoud kan dus gevoegelijk verder buiten
bescbouwiug blijveu.
Bij stooni- of motorbemaling mag men aaiiuemen, dat bet voor de exploitatie
van een bestaaiid geniaal onverscbillig is of uitgeslagen iiioet worden op een
water met wisselende standen, dan wel op een kanaal met een peil gelijk aan
1) Het geniiddelde laagwater dier dagen bleek 15 cM. hooger te zijn dan G. L. W.
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deu gemidcleldeii waterstaud. Zoo zal dan ook te Aartswoud eveugoed op den
wisselenden zeestaud als op liet geiniddelde peil van 0.09
+ ?f.A.P.
geloosd kunnen worden.
Gelijk reeds is opgeinerkt, vaugt men aan te malen met liet stoomgemaal te
Aartswoud bij een boezemstaud van 0.40 M. — A.A.P. ter plaatse en inaalt
dan door, totdat de waterstaud aldaar bedraagt 0.80 a 0.90 M. — X.A.P.,
en dit in verband met bet groote verval op deu boezem, dat, wanneer bet
stoomgemaal in werking is, van Aartswoud tot Broek op Langeiidijk 0.35 M.
bedraagt. Men kan aannemeu, dat gemiddeld gemalen wordt bij een binnenwaterstand van 0.50 M. — ?i.A.P. (maalpeil 0.14 M. — X.A.P.).
I)e geiniddelde opvoerboogte van bet stoomgemaal bedraagt diis nageuoeg
0.60 M., waarbij bet in staat is ongeveer 600 M^. per minuut te verzetten.
Bij een grooter verval veizet bet minder, bij een kleiner verval verzet bet
meer. Zoo wordt gerekend, dat de opbreugst bij een opvoer van 1.40 M.
bedraagt 450 M“. en bij een opvoer van 0.40 M. 725 M®. Bit laatste is tevens
de maximum opbrengst van bet stoomgemaal. Wanneei' ook bij groote beboefte
aan afmaiing van Raaksmaatsboezem een lage opvoerboogte bestaat zal zijn
te rekenen op een afvoer van 725 M®. per minuut.
'len slotte moet opgeinerkt worden, dat niet alleeu ten gevolge van bet
maalpeil op deu voorboezem, maar ook ten gevolge van de inriebting van
bet stoomgemaal niet meer gemalen kan worden, waiiiieer de stand op dien
voorboezem (in de Zuiderzee) 1 M. + X.A.P. bedraagt, zoodat ook na drooglegging van de Wieringermeer zal kunnen worden voorgesclireven aan Geestmerambaebt, dat bet niet meer malen mag, wanneer de zeestand te Medemblik
(die gelijk kan worden gesteld aan die te Aartswoud) booger is dan 1 M. +
X.A.P. Bij den fegenicoordigen- toeafHiul zal de afwatering te Aartsiro'ul
er niet op acbteruit gaan, zoo:
a.

de naf'iiiirlijke afwatering rerralt;

b.

uitloozing gegeven wardt op een lainaal in xtaat ont bij een geniiddelden
stand van ten hoogste 0.09 M. + N.A.P. ter plaatse 72d d/'b water
per nurmut op te neaien;

c.

de loozing rerhoden wordt zoodra de zeestand te Medemhlih liet peil
ran 1 M. + A'.A.P. of liooger hereil't lieeft.

Er zij nog op gewezeu, dat voor bet geval de uilwateriug op zee te Aartswoud
vervalt, Geestmerambaebt ook niet verder de buiteiigeul beeft te onderbouden,
betgeeu tamelijk kostbaar is. Dit voordeel weegt zeker ruimscboots np tegen
bet verlies der natuurlijke afwatering, welke toob practiscb niets meer te
beduiden beeft.
Moge, wanneer aan de voorgaaude eiscben voldaau is, op voldoeude wijze
voorzien zijn in de tegenwoordige belangeii der uitwatering te Aartswoud, bet
valt niet te ontkeunen, dat Eaaksmaatsboezem tbaus bet recbt van onbeperkte
uitwatering beeft en dat bijgevolg ook geeiscbt zou kunnen worden bet recbt,
om, zoo dit te eeniger tijd gewenscbt mocbt blijkeu, meer water te Aartswoud
uit te malen.
In de eerste plants zou zulks kunnen gescbieden, zoo men de boezem kracbtiger zou willeu bemalen. Om na te gaan of dit geval denkbaar is, dient men
zicb rekenscbap te geveii van de boeveelbeid water, welke de poldergenialen
op den boezem kunnen breugen, terwijl daarbij is te letteu op de relatief
kleine oppervlakte van deu boezem, ') zoodat de eiscli gesteld kan worden,
dat de boezembenialing nagenoeg dezelfde boeveelbeid water moet kunnen
verzetten als de gezamenlijke polderbenialiug. Xu zijn in bijlage A eenige
bescbouwingen vereeuigd over de sterkte van polderbemaliiigen en waar men
in Geestmerambaebt met tamelijk groote polders te doen beeft (b.v. cen
polder Geestmerambaebt, den Hugowaard), daar mag aangenomen worden,
dat de boeveelbeid water, welke de polderbemaling verzet, is te stellen op
gemiddeld 75 Mb per 1000 H.A., betgeen zou leiden tot een totale opbrengst
1) De verhouding tusschen de oppervlakten van den boezem en die der daarop afwaterende
landen, is bij Raaksmaatsboezem als 1 tot 230; bij den Schieboezem als 1:73.2; bij Amstelland als
1:50; bij Schermerboezem als 1:34.6; bij Rijnlandsboezem als 1:30 en bij Frieslandsboezem als 1 9.8.

29
der poldegemaleii op den Raaksmaatsboezem van 16 x 75 = 1200 M'*. per
niiinint, welke lioeveellieid dan ook door de boezembemaling uitweslagen zoii
moeten kunneu worden.
IS"u zijn in bijlage B eenige bescliouwingen opgenomen omtrent de opbrengst
van een kapitalen windmolen. Stelt men nu de gemiddelde opbrengst van
eeu kapitalen windmolen bij liet betrekkelijk geringe versclril tussclien den
Scliermerboezem- en Eaaksmaatsboezemstand op 20 M'\ per minuut, een
bedrag dat zeker niet te lioog is, dan zouden de 13 strijkmolens van Eaaksmaatsboezeni 260 iP. per minimt verzetten en het zou dus op den dinir gewensciit kuunen zijn, liet stoomgemaal te Aartswoud zoodanig te versterken,
dat bet 1200 — 260 = 940 M^. water per minuut zou kuunen verzetten. In
de tweede plants zou liet denkbaar zijn, dat Geestmerambaclit te Aartswoud
meer water zou willen uitslaau, zoo bet de uitwatering op Scliermerboezem
deed vervallen. Bit geval is geeusdeels ondenkbaar, daar, zooals biervoor in
Hoofdstuk I vermeld is, betrekkelijk zware lasten voor die uitwatering zijn
opgelegd. In dat geval dieut er op gerekend te worden, dat te Aartswoud
1200 Mb per minuut uitgeslagen kan worden. Meer zal ecbter ook niet geeiscbt kunneu worden, daar geen andere laudeii recbt op uitwatering te Anrtswoud kunneu doeu geldeu .
Ten slotte dient nog de vraag overwogeu te worden of Geestmerambaclit
door eventueele wijziging zijuer afwatering te Aartswoud, ook met andere
waterscbappeu in conflict komt. Zulks is niet bet geval. Geestmerambaclit
beeft recbt op onbeperkte uitmaling met zijn strijkmolens op Scliermerboezem
(beboudeiis eerbiediging van bet maalpeil) en is.gebeel vrij in bet bebeer van
zijn boezeni. Het bestuur van de TJitwatereiide Sluizen beeft zicb dan ook
nooit bemoeid met inweudige aangelegenbedeii van Eaaksmaatsboezem, nocb
bij bet niaken van iudijkingen biunen dien boezem, nadat bij de indijking van
den Heer Hugowaard de strijkmolens wareu gesticbt, nocb bij wijziging der
uitwatering te Aartswoud bij aauleg van den Waard en Groetpolder of bij
andere gelegeubedeu.
Hier moge eindelijk nog gewezeu worden op eeu klein voordeel, dat door
Geestmerambaclit verkregeu zou worden bij eventueele indijking van de Wieringermeer. In verband met bet bij Geestmerambaclit voegeii van eukele
gronden, welke oorspronkelijk tot de Vier Noorderkoggen beboorden, moet
eerstgenoemd Anib'aclit bijdragen in de dijkskosten van bet laatstgemelde en
deze kosteu zouden bij indijking van de Wieringermeer verminderen.
De sluis in den zeedijk te Kidborii dieut voor de eenige en natuurlijke
Afwatering te
afwatering van den boezem van bet Kolboruerdiep, zijnde den boezem van Kolhorn.
den Waard en Groetpolder, tevens voorboezem voor de uitwateriiigen van de
Scbager- eii van de Niedorperkoggeu. De boezem wordt bebeerd door bet
bestuur van den poldei’ Waard en Groet, waarvoor bet bijzonder regleuient
vail bestuur is vastgesteld bij besluit van 4 Januari 1905 n”. 75, nadat bet
bij Koninklijk besluit van 28 December 1904 u“. 35 was goedgekeurd. Art. 12
van bet reglement luidt:
,,Door dit reglement wordt geene veranderiiig gebracbt in bet gemeen,,scbappelijk bebeer over de uitwateringen van Scbager- en Niedorperkoggen,
,,zooals dit bebeer tbans door bet bestuur van den polder Waard en Groet
,,gezamenlijk met afgevaardigden uit de bestureii van de Strijkmolens der
,,Scbagerkogge en van de Strijkmolens der Niedorperkogge gevoerd wordt.”
Dit genieenscbappelijk bebeer is geregeld in overeeiikomsten door den
W aard en Groetpolder met die waterscbappeu gesloten.
Het bijzonder reglement van bestuur van bet Heemraadscbap der strijk¬
molens der Scbagerkogge en van de binnenpolders in die kogge, waaraan bet
bebeer van den boezem van de Scbagerkogge, met daartoe beboorende werken
is opgedragen, is vastgesteld bij besluit van 4 Januari 1905, n“. 75, nadat bet
bij Koninklijk besluit van 28 December 1904 n". 35 was goedgekeurd.
Het bijzonder reglement van bestuur van bet Hoogbeemraadscbap der strijk¬
molens van de Niedorperkogge en voor de binnenpolders in die kogge waaraan
bet bebeer van den boezem van deze kogge is opgedragen, is vastgsteld bij
besluit van 10 Januari 1906, n“. 20, nadat bet bij Koninklijk be.sluit van
28 December 1905 n“. 31 was goedgekeurd.
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Het Kolliornei'cliep stiekt zicli uit van de Scliagersluis tot den zeedijk van
den Waard en Groetpolder. Aan de zuidzijde wordt het Kolliornerdiep begrensd door den Westfriesclien zeedijk. Ten oosten van het punt waar deze
zicli zuidwaarts onibuigt en de henedenmond van het nader te noemen Boeiensluiskanaal zich hevindt, wordt het Kolliornerdiep aan de zuidzijde begrensd
door een kade, welke den Westfriescl)en zeedijk in verbiiiding brengt met
dien van den Waard en Groetpolder.
Aan de noordzijde van het Kolliornerdiep hevindt zich eveueen.s een k ide.
Beide genoemde kaden hebhen een hoogte van 1.20
+ K.A.P. Het Kolliornerdiep heeft eenigszins een trechtervorni, bij de Scliagersluis heeft het
een breedte van 25 M. genieten op den walerspicgel, hij zee hedraagt die
breedte 160 M. Het Kolliornerdiep staat in geheel open genieenschap met het
Boerensliiiskauaal, hetwelk zich vanaf de Boerensluis tot Kolhorn uitstrekt
langs de huitenzijde van den Westfriesclien dijk.
Hit kanaal heeft een lengte van + 2300 M. en een breedte op den waterspiegel van 18 M. Bovendien staat het Kolliornerdiep als regel in open gemeeiischap met het Waardpolderniaalkanaal, hetwelk zich langs de biiinenzijde van den zeedijk van den Waardpolder over 1500 M. lengte uitstrekt. Aan
het noordelijk einde van dit kanaal bevinden zich de henialingsinrichtingen
van den Waardpolder. Aan het ziiidelijk einde geeft de ruimte tusschen de
beide landhoofden van een briig gemeenschap met het Kolliornerdiep. Tusscheii de landhoofden van die brug bevindt zich een stel deiiren, welke het
water uit het Kolliornerdiep kuiiueii keeren. Dit kanaal heeft een breedte,
gemeten op den waterspiegel, van ongeveer 85 M.
Het oppervlak van den boezem van het Kolliornerdiep bedraagt 25 H.A.
en dat der landen, die er bun water opbrengen, met inbegrip van de Schageren Niedorperkogge 8500 H.A. Het maalpeil op het Kolliornerdiep (met uitzondering van het Waardpolderniaalkanaal) is 0.70 M. + N.A.P. Het bestuur
der strijkmolens van de Schager- zoowel als van de Niedorperkogge heeft,
ingevolge de overeenkomst gesloten bij akte van 9 December 1857, het recht
zijn opmaling’ op te voeren tot 0.8-5 M. + N.A.Pniits het bestuur von Waard
en Groet twee jaar te voren waarschuwende, teneinde het gelegenheid te geven
zijne kaden voldoende te verhoogen en te versterken.
Tot voor korten tijd (1907) geschiedde de opmaling nooit hooger din
0.60 M. + K.A.P. omdat de dijk langs den Groetpolder geeii hooger peil
verdragen kon, zonder dat dit voor de Schager- en Kiedorperkogge strijkmolens
ooit aanleiding heeft gegeven tot noemenswaardig ongerief.
Ku men in de laatste jaren ecliter aan de bemaling hoogere eischen is gaan
stellen, denkt men er zelfs over oni van het recht het maalpeil op 0.65 M.
-H N.A.P. te brengen, gebruik te maken.
In verband met de geringe hoogte der kaden van het Waardpolderkanaal
(0.30 M. -I- N.x4.P.) moet men met malen op dit kanaal veel eerder ophouden.
Wordt op het Kolliornerdiep nog wel geuialen, dan gaan de deiiren in de
keersluis van zelf dicht.
De boezem van het Kolliornerdiep water! uitsluitend op zee uit door een
steenen schut- en uitwateringssluis in den zeedijk van den Wa^rd en Groet¬
polder. Deze sluis heeft drie paar vloeddeuren, is wijd in den dag 7 M., heeft
een .schutlengte van 22.50 M. en een slagdrempeldiepte van 2.50 M. — X.A.P.
Aan weer.szijden van de zeesluis heeft men loodrecht op de kust een paar
dammeii aangelegd, waarvan de noordelijkste 540 M. lang is en welke ten
doel hebhen in het slikkige voorland een suatiegeul te onderhouden.
Door de Scliagersluis, gelegen in den Westfriesclien zeedijk, loost de
bovenkolk van de Scliagerkogge strijkmolens op het Kolhornerdiep. Deze sluis
heeft een paar vloeddeuren, is wijd in den dag 4.50 M. en heeft een slag¬
drempeldiepte van 1.65 M. — K.A.P.
Door de Boerensluis eii het Boeren.sluiskanaal loost de bovenkolk van de
Kiedorperkogge strijkmolens op het Kolhornerdiep. Deze sluis heeft twee paar
vloeddeuren, is wijd in den dag 3.20 M. en heeft een slagdrempeldiepte van
1.80 M. — N.A.P.
Op het Kolhornerdiep wordt het water gebracht:
1°. van de Scliagerkogge.
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2°.
3°.
4°.

,,
,,
,,

,, Nieclurperkogge.
,, Waardpolder.
,, Groetpolder.

*

De afmaling van (leu boezein van de Scliagerkogge gescliiedt iiitsluitend
door eeu stoomvijzelgeinaal eii drie wiudvijzelmoleiis, alien staande nabij Kolhorn. Het stoomvijzelgeinaal in 1871 gesticbt, kau 95
water per inimmt
opbreng’eu. De vijzel lieeft een iniddellijn van 2.30 M. De wiudvijzelinoleus
hebben een vlncbt van 27 M. en vijzels van 2 en 2.10 M. iniddellijn. De
afmaling gescliiedt op de liiervoor vermelde boveukolk, waarvan de kadijk np
0.80 M. + N.A.P. ligt. De boezeni van de Scliagerkogge, welks zomerpeil
0.93 il. — iST.A.P. bedraagt, lieeft een maalpeil, dat ongeveer 0.49 M. —
N.A.P. bedraagt, terwijl de lioogte der boezemkaden afwisselt van 0.40 M.
— M.A.P. tot 0.30 M. — N.A.P.
De boezein bestaat sleclits nit vaarteu en kanalen van betrekkelijk geriiige
afmetingen eii sleclits voor kleine vaartuigen bevaarbaar. Zijii oppervlak
bedraagt ongeveer 10 H.A. De grootte van de landen, die bun water op den
boezein breugen bedraagt ongeveer 3500 H.A.
Zoo noodig kan water warden ingelaten nit den Niedorperkoggeboezem, door
de sluis in de Kromme Gouw, ten zuidwesten van Kolborn en in enkele gevallen ook nit Eaaksmaatsboezem, door middel van bet Scbagerverlaat door
dell polder Scbagen been.
De afnialiiig van den Mient of Niedorperkoggeboezein gescbiedde tot 1911
uitsluitend door een stoomvijzelgeinaal en vijf wiudvijzelinoleus, alien staande
nabij Lntjewinkel. Het stoomvijzelgeinaal in 1876 gesticbt, kan 120 Mb water
per minnnt opbrengen. De vijzel lieeft een iniddellijn van 2.60 M. De windvijzelniolens warden afgebroken en ziju vervangen door een motorcentrifugaalgemaal in staat om per minuut 300 Mb 1.20 M. hoog op te voeren (80 W.P.K.)
De afmaling gescliiedt op de liiervoor vermelde boveukolk.
De boezein van de Niedorperkogge, welks_gemiddelde zomerstand 0.65 M.
tot 0.75 M. — N.A.P. bedraagt ,lieeft een maalpeil, dat 0.35 M. — N.A.P.
bedraagt. De boogte der boezemkaden wisselt af van 0.30 M. tot 0.20 M.
— N.A.P. De boezeni bestaat in boofdzaak nit vaarten en kanalen van be¬
trekkelijk geriuge afmetingen en sleclits voor kleiue vaartuigen bevaarbaar.
Ziju oppervlakte bedraagt ongeveer 17 H.A. en dat van de landen, die bun
water op den boezeni brengen ongeveer 3600 H.A.
liilatiug van water gescliiedt nit Eaaksmaatsboezem door de scbntsliiis aan
bet Niedorperverlaat. Bebalve met Eaaksmaatsboezem staat de Niedorperkoggeboezein nog in verbiiiding met de Scbagerkoggeboezem en wel door eeu
scbutslnis in de Kromme Gouw, nabij Kolborn, de ,,Verlaatsluis” genaamd.
De afmaling van den Waardpolder gescliiedt dadelijk op bet Waardpolderniaalkanaal door een stooingemaal en eeu windvijzelmolen. Beide staaii bij
elkauder aan bet einde van bet geiioeinde kanaal. Het stoomgemaal is in 1879
gesticbt, bestaat nit een boogedruk macbine, die een bevelcentrifugaalpoinp
in bewegiiig brengt. De wateropbreiigst is 36 Mb per minuut. De windvijzelmoleii lieeft eeu vlncbt van 26.88 M., de iniddellijn der vijzel bedraao't
12.10 M.
De afmaling van den Groetpolder gescbiedde tot 1908 door eeu stooingemaal
eii twee wiudvijzelniolens, toeii eeu dezer twee windvijzelmolens (u.l. die
staande vlak bij bet stoomgemaal) werd afgebroken. Het stooingemaal is in
1875 gesticbt en bestaat nit een boogedruk macbine, die een centrifugaalpomp
en een vijzel van 1.60 M. iniddellijn in beweging brengt. De wateropbrengst
is 36 Mb per minuut. De macbine slaat nit op bet Kolbornerdiep. Ongeveer
700 M. ten zuiden van Kolborn staat een windvijzelmolen, die bet water uitslaat op bet Boereusluiskanaal. Hij beeft een vlncbt van 26.88 M. en een vijzel
van 2.10 M. iniddellijn.
De Waard en Groetpolder bebben te zamen een
1) In 1913 is e«n nieuw motercentrifugaal nabij de sluis te Kolborn gebouwd en in uebruik
genomen; het heeft een vermogen van 60 W.P.K. en kau 60 M3, water per minuut rech^treeks
op 7^ uitslaan. Daar het de bedoeling is met dat gemaal den geheelen polder te bemalen is de
maximum wateropbrengst uit den Groetpolder niet beteekenend gewijzigd.
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oppei'vlakte vau 1530 H.A. Het zomerpeil van den Waaidpolder is tegenwoordig 2.20 M. — X.A.P. en dat van den Groetpolder 2.40 M. — X.A.P.
In Waard nocli Groetpolder Vordt ooit water ingelaten.
Teneinde een inzicdit te vormeii onitrent de afwatering te Kolliorn, was het
weder noodig gegevens onitrent de zeestanden aldaar te verkrijgen. Uit de
gegevens, opgenonien in de Proviueiale jaarverslagen, is bepaald, dat
gediirende liet tijdvak 1901—1910 te Kolhorn de gewoon hoogwaterstand
0.22 M. + N.A.F., de g&woon laagwaterstand 0.41 M. — N.A.P. en
bijgevolg de hoogte van halftij 0.10 M. — N.A.F. bedroeg.
Onitrent het aantal dagen, dat op het Kolhornerdiep werd gemalen, zijn
geen gegevens ter bescdiikking, inaar men zal geen te groote font luaken, zoo
men in analogie met Aartswoud aanneemt, dat bij dagen, waarop gemalen
wordt de gemiddelde zeestand 12 c.M. hooger is dan normaal.
AVanneer op het Kolhornerdiep met alle gemalen gelijk, voile kracht
gemalen wordt, is de weerstoestand wel zoo onguiistig geweest, dat voor dat
geval de gemiddelde zeestand gernst nog wat hooger gesteld kan worden bijv.
op 15 c.M. boven den algemeenen gemiddelden stand. Nu kan de opbrengst
van alle hiervoor beschreven bemalingswerktuigen tezamen op ongeveer
750 M^. per miniiut gescdiat worden, hetgeen op den boezem van 25 H.A.
bij gesloten stand eene rijziiig van 0.18 M. per imr veroorzaakt. Daar de
rijzing geaeht kan worden sneller te zijn, dan de sterkste rijzing van het
getij in zee, gaat dus ook te Kolhorn de stand van den boezem, wanneer
overal met voile kracht gemalen wordt, gelijk met den zeestand op en neer
en zullen dus de iiitwateringen er niet op achteruit gaan in dat geval, zoo
de wisselende zeevstand vervangen werd door den gemiddelden zeestand, bij
uitwatering zijnde gemiddeld halftij + 15 c.M. = 0.10 M. — N.A.P.
+ 15 c.M. = 0.05 M. + N.A.P.
Het geval, dat alle bemalingswerktuigen te gelijker tijd voile kracht
werken, zal echter slechts hoogst zelden voorkomen en men dient zich dan
rekenschap te geven van den gemiddelden stand van het Kolhornerdiep,
wanneer minder water uitgeslageii wordt en deze stand dus lager zal zijn.
Voor de windinolens is dit van niet zooveel beteekenis; of gemiddeld die
stand 10 of 20 c.M. lager is, zal maken, dat de molens lets korter behoeven
te inalen, maar daar het draaien der molens niets kost eu men voor noodgevallen reserve stoombemaling heeft, is zulks niet van veel beteekenis,
althans niet voor de molens van den Waard en Groetpolder, die gemiddeld
toch altijd het water ruim 2 M. opvoeren. Voor de stoom- en motorbemalingis dit iets anders, omdat grooter opvoerhoogte zich in het brandstofgebruik
doet gevoelen.
In het onderstaande staatje zijn de opbrengsten der verschillende op het
Kolhornerdiep uitslaande bemalingen bijeen verzameld;
300 M\
1°. motorcentrifugaalgemaal Niedorperkoggeboezem
120 „
2°. stoomvijzelgemaal Niedorperkoggeboezem .
95 „
3“. stoomvijzelgemaal Schagerkoggeboezem .
150 „
4°. drie windvijzelmolens id. tezamen hoogstens .
36 „
5°. stoomgemaal Waaidpolder .
25 „
6°. Avindmolen id. Waaidpolder hoogstens .
36 „
7°. stoomgemaal Groetpolder .
25
,,
8°. wiiidmolen Groetpolder hoogstens.
Gevallen, waarbij slechts een deel der bemaling in werking is en welke
practisch denkbaar zijn, dienen nu te worden beschouwd.
Ill het algemeen zullen die waterschappen, welke over windbemaling
beschikken, daar zooveel mogelijk gebriiik van maken. Het is denkbaar, iat
de molens van den Waard en Groetpolder reeds malen en de bemalingen van
de boezems nog niet in werking zijn; lang kan dit niet duren, want de
boezems zijn klein en krijgen dus spoedig last van het water, dat hun polders
uitslaan, of wel de molens van den Waard en Groetpolder malen slechts wat
kwelwater uit. Hat gedurende korten tijd het peil wat hooger zou zijn, levert
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voor de wiudmolens vau den Waard eu Greet geen ernstig bezwaar gelijk
liiervoor ook reeds werd aangewezen.
Het gemaal vau de Niedorperkogge is zeer sterk en liet geval is dus zeer
denkbaar, dat dit reeds geruimen tijd biiiten werkiiig is, wanneer de Scliagerkoggeboezem eii de Waard eu Groetpolder nog door windbemaling worden
oiitwaterd en dus ten boogste 200 Mb water op Kollioriierdiep wordt gebraclit.
Het geval is ook denkbaar, dat er geen voldoende wind is en de laatstgenoemde afwateriiigen door de stooinbeinalingen gesehieden, waardoor
167 M\ water i)er min. op bet Kolhoruerdiep gebraclit wordt.
Werkt bet ceutrifugaalgemaal van de Niedorperkogge (bet stoomgemaal
dient als reserve) alleen, dan wordt reeds 300
water per min. op liet
Kollioriierdiep gebraclit.
Hit deze cijfers blijkt wel, dat moge er korten tijd gevallen denkbaar zijn,
dat minder water op den boezem gebraclit wordt, eene opbrengst der gemalen
van 167
per min. geriiig is te noemen. Bij gesloten boezem gaat dan bet
peil per luir met

^

2o0 000

= 0.04 M. omlioog.

Kii is te Aartswoud geblekeii, dat op dageu, waarop gemalen wordt, bet
laagwater in de Zuiderzee 0.15 M. booger is dan G.L.W. zoodat te Kolborn
bet geniiddelde laagwater in geval van uitmaling is te stellen op 0.41 —
K.A.P. + 0.15 M. = 0.26 M. — N.A.P.
Xu is een rijzing vau den boezemstand van 0.04 H. per uur ongetwijfeld
geringer, dan de rijzing van bet getij in zee kort na laag water, men mag dus
aannemen, dat tegeii boog water in dat geval de boezem is gerezeu tot 0.26 M.
— X.A.P. + 6 X 0.04 = 0.02 M. — X.A.P., zoodat gemiddeld opgemalen
is tot 0.14 M. — X.A.P. ')
In een ongunstig geval is dus de geniiddelde stand 0.14 M. — X.A.P. en
in geval alle gemalen werken 0.05 + X.A.P.
(Ipgemerkt zij nog dat, tengevolge van bet maalpeil op den voorboezem niet
meer gemalen mag worden, wanneer de stand op den voorboezem 0.70 M. +
X.A.P. bedraagt en dat afgezien van dit maalpeil, tengevolge van bun
inriebting de vijzelgenialeu niet booger kunneii opvoeren, dan tot 0.80 M. +
X.A.P., zoodat ook na drooglegging van den Wieringermeer aan de verscbilleiide op bet Kollioriierdiep uitslaande watersebappen zou kunnen worden
voorgesebreven, dat zij niet meer maleii mogen, wanneer de zeestand te
Medemblik (die gelijk wordt gesteld aan die Kolborn) booger is dan
0.80 M. + X.A.P.
In verbaud met bet voorgaande kan tbans geconcludeerd worden, dat de
fegenu'oordige toesfand fe Kolliorn er niet op aebteruit zal gaan, zoo:
a. iiitloozing yegeven wordt op een- I'anaal in staat om- hij een gemiddelden atand. ran ten hoogsten 0.09 M. + N.A.P. ter plaatse 750 ilH. per
mmvut op te nemen, en 167 HP. per minvvt hij een gemiddeJden stand van
ten hoogsten 0.14 M. — N.A.P.;
b. de loozing rerboden wordt zoodra de zeestand te Medenihlik het peil
van O.So M. + N.A.P. hereikt heeft.
Tbans dieut nog overwogeu te worden of met bet oog op de toekomst
mogelijk zwaarder eiseben gesteld zouden kunnen worden. Hitwatering voor
meerdere laiiden zal niet geeisebt kiiiiueu worden, maar bet geval ware denk¬
baar, dat men tot kraebtiger bemaling zou willen overgaan. Met bet oog op
de zeer beperkte boezems der Sebager en Niedorperkogge mag men aannemen,
dat bunne benialingen evenveel water moeten kunnen verzetten, als de poldergemalen bijeen. Xu is bet aan te nemen, dat de poldergemalen steeds meer
van motoren zullen worden voorzien en in verbaud met betgeen in Bijlage A
is uiteengezet, mag gemiddeld voor die bemaling bier een opbrengst van
90 M'\ per 1000 H.A. en per minuut worden aangenomen, zoodat waar de
landeii, welke op de boezems der Sebager- en Niedorperkoggen afwateren.
1) Geheel juist is zulks als gemiddelde opvoerhoogte voor een geheel getij niet maar de font is
onbetcekenend. Eenerzijds zal men na hoogwater nog hooger moeten opmalen, maar anderzijds zal
in de ebperiode de boezemwaterstand sneller dalen dan met 0.04 M. per uur, zoodra de zeestand
gelijk de boezemstand is geworden.
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respectievelijk 3300 H.A. eii 3600 H.A. gioot zijii, te rekeueii valt op een
opbrengst cler boezeiiigemaleii van ongeveer 620
per miniuit.
Ill den AVaard en Groetpolder zal men in de toekomst mogen rekenen op
een opbrengst van 75 M®. per 1000 H.A. per ininunt, dus op ongeveer 120 M^. ‘
per nur, zoodat ook in de toekomst niet nieer dan 740 M'’. water per minuut
op liet Kolliornerdiep zal gebracht worden, dus niet meer dan de thans als
niaxiiniiiu aangenomen lioeveellieid.
Zulks is verklaarbaar, doordat de windbeiualing steeds ineer vervangen
wordt door motorbemaling, waarbij de maxiiniini opbrengst geringer wordt.
De afwatering
De sliiis ill den zeedijk van den Anna Paulowuapolder nabij den Oostpunt
van den Wieringer- dient voor afwatering van den voorboezem van den AA^ieringerwaard. Het
waard.
belieer van den voorboezein met inbegrip van de zeesluis is opgedragen aan
bet bestiiur van den Anna Paulownapolder, terwijl bet bestuur van den AVieringerwaard mede deze werken schouwt. Het bijzonder reglement van bestnnr
voor den polder AA^ieringerwaard werd vastgesteld bij besluit van 4 Januari
1905, 11°. 75, nadat bet bij Ivoninklijk beslnit van 28 December 1904 n°. 35.
was goedgekeurd.
De voorboezem, welke vanaf de sluis in den i7oorddijk van den AA^ieriugevwaai'd oostwaarts loopt buiteii langs dieu dijk tot den Oostdijk van den Anna
Paulowuapolder, welks binnenkaut dan tot nabij den oostboek gevolgd wordt,
beeft bij een lengte van ruim 5 K.Al. een breedte van 50 a 60 Al. en een
gemiddelde diepte van 2 AI. — J7.A.P.
Eeii officieel maalpeil beeft de voorboezem niet.
Ecbter wordt er met liet na te noemen stoomgemaal van den AA^ieringerwaard
niet meer gewerkt, wanneer de stand op den boezeni 0.25 Al. + X.A.P.
liedraagt. De boogte der boezemkade is gemiddeld 0.80 Al. + N.A.P., de
voorboezem loost door de steeiien duikersluis in den Oostdijk van den Anna .
Paulowuapolder, welke drie opeiiingen bezit, elk met een paar deureu en een
seluiif, ieder wi,]d in den dag 2.50 Al. en met een slagdrempeldiepte van
2 Al. — N.A.P. ()ii den v < ’boezem wordt al bet water van den AA^ieringerwaard gebracbt door middel van een stoomgemaal, zoomede eeii klein deel
van bet water van den Anna Paulowuapolder door middel van een windvijzelmolen staande nabij de uitwateringsshiis.
Het stoomgemaal bestaat nit 2 compouudmacbiues, elk van 60 paardekracbten, met 2 groote centrifiigaalpompen. Deze pompen kuiineu bet water ge¬
middeld 2.20 Al. opvoeren. Elk der pompen kau boogsteus 100 AP. per minimt,
gemiddeld 85 a 90 AI^. per minunt, opbrengen. Voorts zijn er 3 stoomketels van
8 atmospbeereii, een lengte van 7,20 Al., een diameter van 2 Al. eii een
verwarmeud oppervlak van 59 AP. lloveiidien bezit bet geniaal nog een derde
kleinere pomp, welke water boog 3,2 kan opvoeren en dient voor de ,,lage
bemaling”.
De AVieringerwaard beeft een oppervlakte van 1860 H.A. waarvan bet
grootste gedeelte een zonierpeil van 2.40 Al. — N.A.P. beeft. Een klein
gedeelte aan de noordzijde van den polder wordt lets dieper bemalen en beeft
een zonierpeil van 2.55 Al. — X.A.P. Tot de bemaling van dit gedeelte
dient de genoemde kleine pomp, tot de bemaling van het overige gedeelte
dienen de beide groote pompen. Y^roeger werd door de Verlaatsluis wel water
bij droogte ingelaten nit de Zijpe, doch dit water, zijnde water van Schermerboezem, was natnurlijk brak. Sedert den aanleg van vele bronnen voor brongas
in dezen polder is er alt-ijd voldoende zoet water in de slooten, een voordeel,
dat ruimschoots opweegt tegen bet nadeel, dat nu, wanneer er veel water is,
bovendien nog bet bronwater moet worden weggemalen.
De lioeveellieid water, welke boogsteus door de zeesluis aan den Oostpunt
moet afgevoerd worden, is dezelfde als die, welke door bet stoomgemaal van
den AA^ieringerwaard en den molen n®. IV van den Anna Paulownapolder kan
worden opgevoerd d. w. z. ongeveer 200 Al'*. -I- 20 AI^. = 220 AI^.
Alen is van plan
om binnenkort dezen windmolen te vervangen door een
zniggaseentrifngaalmotor in staat om 45 AP, per minunt 2.50 Al. boog op te
1)

Dit plan is intusschen weder opgegevcti.
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v'oereu. Biimeiikort zal dus — wordt dit plan verwezeiilljkt — per miiuxut
245 rekeu 250
op den voorboezeni van den Wieringerwaard gebraclit
kunuen worden. Het oppervlak van den boezem is tainelijk g-root (5000
X 70) W-. = 35 H.A.
4^ aiineer gednrende een imr met bet stoomgemaal en bet ontworpen zuiggasgeiuaal voile kracbt zal worden gewerkt, wordt er op den boezem gebracbt
15 000 M'’. teugevolge waarvan deze zal rijzen 0.044 M., betgeen betrekkelijk
zeer weinig is. llij een gemiddelde getijlijn in zee is aaii te iiemen, dat men
gemiddeld over een beel getij tot 20 c.M. boven L.W. meet uitmalen, aannemende, dat er geen verbang op den boezem staat. Werkt bet gemaal niet
voile kraebt. dan is de gemiddelde stand minder boven G.L.W. gelegen.
44 atei'standen aan den Oost])unt zijn niet bekend en men moet er zieb
dus mede vergenoegen deze te vinden door interpolatie tusscben de waarden,
daarvoor berekend te Kolborn en van Ewijckshiis respectievelijk 0.41 M. —■
A.A.P. en 0.54 M. — X.A.P. zoodat dit te Oostboek op 0,50 M. — X.A.P.
gesteld kan worden.
An is te Aartswond gebleken, dat bet laagwater in zee op dagen, dat er
gemaleii wordt, O.lo M. boven bet peil van G.L.44^. is gelegen, zoodat aangenomen kan worden, dat de wisselende zeestanden, waarop te Oostpunt
afgewaterd wordt, gelijk gesteld niogen worden met een gemiddelden stand
van 0.20 M. — N.A.P.
De te Oostpunt reeds tamelijk laag afloopeude ebben en de mime vooiboezem zijn oorzaak, dat bet maalpeil nagenoeg nooit bereikt wordt. In
verband met bet voorgaaude kan tlians gecomdudeerd worden, dat de
tegenu'oordigcii toesfand- ran de afwatering ra^n den ronr})oezem ran den
Wieringerwaard er niet op aebteruit zal gaan zoo:
intJoozing gegeren ivordt op een lainaal in staat, nm hij een gewiddelden
stand ran ten linogste 0.20 M. — N.A.F. ter plaatse 250 d/b water per
nrinnnt op te nemen.
Een maalpeil zal daarbij dan niet gelden.
Het is niet waarscbijnlijk, dat op den duur de bemaling op den voorboezeni
sterker wordt, want de 44 ieringerwaard kan bij een ojipervlakte van liSOO H.A.
per minuut de groote boeveelbeid van ongeveer 200 Mb water opbrengen.
De van Ewijeksluis vormt de eenige afwatering op zee van den boezem van Afwateringtevan
den Anna Paulownapolder, welke met de daartoe beboorende werken wordt Ewpcksluis.
onderbouden door dien polder. Het bijzonder reglement van bestuur voor
den Anna Paulownapolder werd vastgesteld bij besluit van 21 iSejiteniber
1904 11°. 40, nadat dit was goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Septem¬
ber 1904 11°. 37.
De boezem van dien polder wordt gevormd door de van Ewijcksvaart
loopende vauaf de van Ewijeksluis tot nabij Veerburg en verder door bet
omkade deel van bet Oude Veer, van laatstgeiioemde plants tot aan de t)ude
sluis in den Zijper zeedijk.
De oppervlakte van den boezem is te stellen op 90 H.A.; daar de Oude
sluis steeds open staat. konien de waterstanden op den boezem van den Anna
Paulownapolder in boofdzaak overeen met die op Sebermerboezem, waar als
zomerpeil geldt 0.58 41. — 47.A.P. De g'eniiddelde winterstand van Seber¬
merboezem te Nieiiwediep bedroeg gedurende liet tijdvak 1901—1910
0.45 41. — N.A.P. 4'oor den boezem bedraagt bet maalpeil N.A.P.
De oppervlakte van den polder bedraagt 5200 H.A.
Op den boezem wordt gebracbt al bet water van den Anna Paulownapolder
met uitzoiidering van dat van 300 H.A. vorniende bet oostelijk deel van den
polder, dat deels op den voorboezeni van den 44’^ieringerwaard loost, benevens
het water dat door de Oude sluis vloeit.
Teneinde een denkbeeld te verkrijgen van den toestand van den boezem
van den x4nna Paulownapolder, is bet in de eerste plants noodig. de werld.ng
ran de Oude .dins iia te gaan, die de gemeenschap vormt tusscben dien
boezem en Sebermerboezem, welke zooals in het eerste deel van dit boofdstuk
werd uiteengezet, tot in den polder Zijpe is doorgetrokken. 44'aarnemingen
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