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omtreut afvoer vau de Oude sluis bestaaii uiet. Uit de liieiTOor gegeven
cijfers blijkt, dat de boezem van deii Aiiua Paulownapolder sleclits eeii oppervlakte lieeft vau If % van de oppervlakte vau de daarop uitwaterende laiideu,
terwijl dit cijfer voor Scliermerboezem ougeveer 3 % bedraagt. Bij gestremde
looziug eii ingeval de poldergemaleu werkeu rijst dus bet water op den boezem
vau deu Anna Paulownapolder steiker dau op Scliermerboezem, en zal dus
water door de Oude sluis op Scliermerboezem vloeieu. Dit wordt dau ook
waargeuomeu.
Wei zou dit kracliteiis liet contract gesloteu tussclieii de Zijpe eii den Anna
Paulownapolder bij acte van 28 October 1853, voorkomeu kunnen worden
door de deuren te sluiteii, maar zulks gescliiedt iiiet.
Bij beleiiimerde looziug ondervindt Scliermerboezem dus nadeel van den
Anna Paulownapolder en in elk geval zal dus, zoodra spuigelegenbeid te
van Ewijcksluis bestaat, een zekere lioeveellieid water door de Oude sluis
moeten stroomen, alvorens eigenlijkeu afvoer vau Scliermerboezem zelf kan
plaats liebbeii.
Wanneer nu gelegenlieid tot spuiing outstaat, zal dit eerder en tot lager
peil kuiiuen gescliieden te ieuwediep, dan te van Ewijcksluis, waardoor bet
peil op bet noordelijk deel van bet Xoordbollandscli kauaal lager zal worden,
dan op den boezem van den Anna Paulownapolder, zoodat bet water van de
Zijpe sterke iieigiiig zal vertooiieii oni iiaar bet Xoordbollandscb kauaal te
vloeieu. Waargeiiomen wordt dan ook, dat, zoodra gespuid wordt, water door
de egalementsslooten van de Zijpe naar bet Jfoordbollandscb kauaal stroomt.
Uit dit laatste feit blijkt, dat sleclits water uit eeii zeer klein deel vau de
Zijpe door de Oude sluis kaii afvloeieii en deze lioeveellieid zal niet veel
nieer kunnen bedragen, dan er gediirende den tijd dat uiet gespuid wordt,
uit deu Anna Paulownapolder op Scbernierboezem stroomt.
De gemiddelde afvoer van Scbernierboezeni door de Oude sluis kan dus
niet van beteekenis zijn.
Ook nog op aiidere wijze kan iiieii zicb rekenseliap geveii vau deu afvoer
door de Ouds sluis en wel door den boezem van den Anna Paulownapolder,
als liebooreiide tot Scbernierboezeni te bescbouweu en dau globaal de
beteekenis van de veiscbilleude uitwateringen te bescbouweu in verband met
de oppervlakten land, welke zij als afwatering bedienen.
Dit vraagstuk wordt eeiiigsziiis gecompliceerd, doordat Scliermerboezem
deels op zee, deels op een aiidereii boezem loost, waardoor door somniige
sluizen sleclits eenige ureii per getij, door aiidere sluizen steeds doorgeloosd
kail worden.
Ill de eerste plaats is daaroni nagegaan de afvoer op hef Noordzeekaiiaal.
Daartoe zijn voor de vijf winferniaanden in de periode 1906—1910 de
gemiddelde dagstaiideu van bef Noordzeekanaal bepaald door bet gemid¬
delde te neinen van de standen te IJmuiden en Scbellingwoude, terwijl voor
den Scbermerboezemstand, die van Purmerend weid aaugenomen. Daaruit
is nagegaan, boeveel dagen geniiddeld per jaar gespuid kan worden met verscbilleii vau 1—25 c.M.
Xu valt gemiddeld gedurende de vijf winferniaanden op Scliermerboezem
en de daarop uifwaferende landen 165 millioen M'*. water. Scliermerboezem
kan op bet Noordzeekanaal loozen door vier sluizen, te weten:
1“.
2".
3".
U.

de Xauernascbe scbutsluis;
,,
,,
uitwateringssluis;
,, oude groote sluis te Zaandam;
,, Wilbelniinasluis ,,
,,

Stelt iiieii dat per etniaal door de sluizen 1 en 3 gedurende 20 uur, door de
sluis 2 gedurende 24 uur en door de sluis 4 gedurende 8 uur gespuid zou
worden, dan zou bij de boven aangenonien gegevens gedurende de vijf winterniaanden op bet Noordzeekanaal geloosd kunnen worden 290 millioen M\
water, dus veel meer dau Scliermerboezem in zijn gebeel beeft af te voereii.
Zelfs indien men aanneemt, dat door de Wilbelininasluis te Zaandam in bet
geJieel niet — door de oude groote sluis aldaar sleclits tien uur per dag en
door de sluizen te Nauerna als bierboven verondersteld, gespuid zou worden.
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dan zou nog door deze sluizen meer geloosd kunnen worden, dan door gelieel
Sc-hernierboezem is af te voeren.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk, van welk overwegend belaug de loozing
van Sclierinerboezem op bet Noordzeekanaal is en men mag dus zeker gerust
aannemen, dat de lielft van bet Sebermerboezemwater op bet Noordeekanaal
geloosd wordt.
Ten einde eenig inzicbt in de beteekenis der verscbilleude Zuiderzeesliiizen, waardoor dus bet overige water van Scbermerboezem geloosd wordt,
te verkrijgen, is hunne capaeiteit op de volgende wijze bepaald.
Het doorstroomingsprofiel bij Sebermerboezemmaalpeil van iedere sluis
werd vermenigvuldigd met den wortel uit bet verval voor de sluis bij dit peil
en laagwater in zee. ')
Als eapaciteitseenbeid werd aangenomen een doorstroomingsprofiel van de
sluis van 1 M^. bij een verval voor de sluis van 1 M.
(tnderstaande label geeft van een en ander een overzicbt.
Peil
Naam van de sluis.

Gravensluis te llonnikendam
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Lit dit staatje blijkt, dat de capaeiteit van de van Ewijcksluis ongeveer
1/7 bedraagt van de capaeiteit van alle zeesluizeii en waar zeker uiet meer
dan de belft van bet Sebermerboezemwater door de sluizen afvloeit, zal
minder dan 1/14 deel van dit water door de van Ewijcksluis afvloeien.
^\aar nu de oppervlakte van den Anna Paulownapolder ongeveer 1/13 van
die van den boezem en de afwaterende landen van Scbermerboezem bedraagt,
daar blijkt, dat de van Ewijcksluis gemiddeld uiet meer water af zal voeren
dan dat afkomstig van den Anna Paulownapolder en dat dus door de Oude
sluis geen Sebermerboezemwater afvloeit.
Hoewel dus uiet over bepaalde afvoernietiugen van de Oude sluis besebikt
wordt, mag men toeb aannemen, dat geen Sebermerboezemwater door die
sluis wordt afgevoerd en dat Gedeputeerde Staten in 1881 te reebt de Oude
sluis slecbts in naam iiog een afAvateringssluis noemden.
Het water van den Anna Paulownapolder wordt op den boezem gebraebt
door twee stoomgemalen en twee Avindvijzelmoleiis n.l. Ill en V (de molens
I en II ziju weggeruimd en de IVde slant uit op den voorboezem van den
Wieringei’Avaard).
1) Dit laagwater in zee werd, waar geen geregeld afgelezen peilschaal nabij de sluis aanwezig
is, door interpolatie bepa^ild.
2) In verband met bovenstaand staatje moge bier nog gewezen worden op de groote vooruitgang
der loozing van Schernierboezem door aanleg van het Noordzeekanaal. Stelt men het laagwater in
het Oude open IJ eens gelijk aan dat van Schellingwoude, dan zouden de capaciteitseenheden voor
de vroeger bestaan hebbende uitwateringssluizen op het IJ te weten de Nauernasche schutsluis. de
Nauernasche uitwateringssluis, de groote, kleine en uitwaleringssluis te Zaandam, hebben bedragen,
respectievelijk 8.2; 5.9; 6.7; 3.2 en 6.3 te zamen 30.8 of nog geen 30 % van de overige sluizen. Voor
den aanleg van het Noordzeekanaal kon dus zeker niet de helft of meer van al het Schermerboezemwater op het open IJ geloosd worden, zoodat ook hier blijkt, hoezeer Schermerboezem door den
aanleg van het Noordzeekanaal werd gebaat.
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Stoomgeuiaal ii°. I beviudt zicli uabij de vau Ewijcksluis eu maalt uit op
de Ewijcksvaart. Het is gesticht in 1845, veruieuwd in 1814 en beelt twee
, Cornwailketels, waarvan ecn als revserve dient met verwarmingsoppervlak van
31 en 40
Het stoomtuig Coilis-systeem werkt op een vijzel van 2 M.
middellijn, die 82 il“. per miiuiut kan opbreugeu.
Dit geinaal is tliaiis uitsliiitend ten dienste van bet Breezand, dock diende
voor 1874 ook wel voor de bemaling van bet lage gedeelte. Het stoomgemaal
kan ook ingericdit worden voor bet inmalen van water.
Windvijzelmolen n°. VI bevindt zicb nabij de Ewijcksluis en maalt uit
op de Ewijcksvaart, beeft een vlucbt van 22.50 M. en een middellijn van de
vijzel van 1.90 M. Hij dient in lioofdzaak voor de bemaling vau den Kleinmeerpolder, docb kan ook bet Breezand bemaleu.
Stoomgemaal u“. II beviudt zicb uabij Yeerburg, maalt uit op de Ewijcks¬
vaart, is in 1874 gesticht en beeft drie Cornwailketels, waarvan een reserve,
met verwarmingsoppervlak ieder van 37 H". Twee macbiiies (Corlys-systeem)
werken op twee vijzels, ieder van 1.70 M. middellijn. In den zomer van
1911 werd de imu bine veranderd, een der vijzels werd opgeruimd en daarvoor
in de plants gebracbt een centrifugaalpomp met zuiggasmotor in staat om
120 M‘\ water per minuut op te voeren, zoodat de beele installatie een
waterverzet verkrijgt van 185 M'k per minuut.
Dit gemaal dient in lioofdzaak voor de bemaling van bet lage gedeelte.
Door iiet opeuen van den duiker onder de Molenvaart wordt bet echter ook
mogelijk gemaakt om den Zuidpolder te bemalen. Ecbter is de inricbting
zoodauig, dat in dat geval de Zuidpolder feitelijk loost op bet lage gedeelte.
Windvijzelmolen n". Ill bevindt zicb nabij de van Ewijcksluis en maalt
uit op de Ewijcksvaart en bedient uitsluitend den Oostpolder. Hij beeft een
vlucbt van 27.50 M., de middellijn van den vijzel bedraagt 1.75 M.
Windvijzelmolen n®. Y bevindt zicb aan het Oude Yeer tusschen Oude
sluis en Yeerbrug, maalt bierop uit en bedient den Zuidpolder. Hij beeft
een vlucbt van 23 M., terwijl de middellijn van de vijzel 1.85 M. is.
Tot recbt begrip van de werking der verscbillende gemalen is liet noodig
in bet kort de indeeling van den Anna Paulownapolder na te gaan.
In dezen polder zijn, wat de bemaling betreft, drie gedeelten te onderscbeiden, welke tezamen een oppervlakte bebben van ruim 5200 H.A. en die
tot drie verscbillende peilen worden afgemalen:
1°.

bet Breezand. waarmede gemeen ligt de Molenvaart, de Middenvaart,
de Zandvaart en liet Balgkanaal, tot een pel van 0.60 M. — N.A.P.;
2°. de Zuidpolder, tot een peil van 1.56 M. — N.A.P.;
3°. de Oostpolder, Kleinmeerpolder en Kruiszwinpolder, tot een peil
van 2.26 M. — N.A.P.
Het Breezand kan, zooals gemeld, afgemalen worden door stoomgemaal
u®. I en door de windmolen n°. YI, maar kan bovendien spuien door de
Molenvaart op de Ewijcksvaart, gewoonlijk is daartoe evenwel geeu gelegenbeid. Spuiing op bet Noordbollandscb kanaal komt niet voor. Water wordt
ingelaten te van Ewijcksluis, zoo noodig wordt het ingemalen. In bet
Breezand zijn een groot aaiital bekadingen met windmolentjes, die in droge
tijden zooveel water inmalen, dat bet stoomgemaal niet voldoende water
aanvoeren kan.
De Zaidpolder brengt zijn water door een duiker onder de Molenvaart naar
stoomgemaal n°. II betwelk ecbter in lioofdzaak dient tot bemaling van bet
lage gedeelte. Door bet openen vau den duiker onder de Molenvaart,
bemaalt dit kanaal den Zuidpolder; echter is de inricbting zoodanig dat in
dat geval de Zuidpolder feitelijk loost op bet lage gedeelte.
Bovendien wordt de Zuidpolder bemalen door vijzelmolen n°. Y. Het lage
peil van dezen polder is oorzaak dat bij nooit natuurlijk kan loozen. Sleclits
zelden beboeft water te worden ingelaten. Wanneer zulks echter noodig is,
geschiedt dit door een in 1910 gemaakte duiker, gelegen 400 M. bezuiden de
Molenvaart in de kade van bet Oude Yeer.
1) Het wordt thans oiiigebouwd, van centrifugaalpompeii voorzien en zal voortaan ook de Oost¬
polder bemalen met behulp van een duiker onder de Ewijcksvaart.
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De Oostpolder, Kleinmeerpolder en Kruiszivinpold^r tezamen vormende de
zoogeiiaamde
hevmling”, liggen tegenwoordig altijd gemeen. De Oostpolder staat door een duiker onder de Ewijcksvaart in verbiuding met de
beide andere polders. Deze verbinding kan echter door een scbuif worden
afgesloten. Het gedeelte van den Kruiszwinnolder bezuiden de Molenvaart
Jieeft door een duiker onder die vaart en dat bewesten de Middenvaart met
een duiker onder deze vaart door verbinding met liet overige deel van die
polder.
Het lage gedeelte word! afgemalen:
1°.

door stoouigeniaal n°. II; ')

2'^.

door windvijzelniolen n°. IV op den boezem van den Wieringerwaard',

3°.

door de windvijzelmolens n“. Ill en u°. VI.

Er wordt nooit water ingelaten.
Het oostelijk gedeelte van den Oostpolder kan van bet overige gedeelte
van dien polder worden afgescbeiden door de duikers in den Lotweg te
sluiten. Voor dit gedeelte van den Oostpolder is een lager peil gewenscbt. Dit
gedeelte kan bemalen worden door vijzelmolen n“. IV, welke bet water
brengt op den voorboezem van den Wieringerwaard.
Men kan nu op drie wijzen te werk gaan;
1°.

is er wind en de toestand in bet overige gedeelte van den polder niet
ongunstig, dan sluit men de scbuiven in de duikers in den Lotweg en
niaalt bet bedoelde gedeelte tot liet gewenscbte lage peil af met vijzelniolen u”. IV;

2°.

is er wind en bevindt er zicb in den polder veel te veel water, dan zet
men de scbuiven in den Lotweg open en laat den molen n“. IV bebulpzaam zijn bij de bemaling van den beelen oostelijken polder;

3°.

is er geen wind en staat er te veel water in bet oo.stelijk gedeelte van
den oostelijken polder, dan opent men eveneens de scbuiven en dan
wordt laatstgenoemd gedeelte gelijktijdig met bet overige deel door
stoomgemaal n°. 2 afgemalen.

In de beide laatste gevallen kan men ecbter aan liet oostelijk deel geen
lager peil geven dan aan de rest van de lage bemaling.
Tbans dient de loozing van den boezem van den Anna Paulownapolder
beschoiiwd te worden; deze beeft plants door de van Ewijcksluis, gelegeu in
den zeedijk van den Anna Paulownapolder; deze sluis beeft drie paar vloeddeureu en twee paar ebdeuren en een wijdte in den dag van 8 M., een slagdrempeldiepte van 2.79 M. — N.A.P. en een scliutlengte van 34.30 M.
Zij brengt de van Eivijcksvaart in verbinding met de voorliaven, gelegen
tusscben bet oostelijk gedeelte van den Balgdijk, een dam ter lengte van
490 M. en den zeedijk van bet oostelijk gedeelte van den Anna Paulowna¬
polder.
De voorliaven wordt oiiderbouden op een diepte van 2.30 M. — X.A.P.,
tegenwoordig op kosten van bet Eijk, de Provincie en den i)older, elk voor
1/3 gedeelte. Aan de noordwestzijde van de voorliaven bevindt zicb de zeedijk
van deu Anna Paulownapolder (Balgdijk), welke daar een recbten boek
vormt.
Ten slotte moge nog opgemerkt worden, dat langs den binnenberm van
dien dijk zicb bet Balgkanaal bevindt, dat gemeen ligt met bet booge gedeelte
van den Anna Paulownapolder, en vroeger bier ter plaatse afwaterde door
een duikersliiis op zee. Sinds die diiikersluis is opgeruimd, dient bet Balg¬
kanaal nog slecbts tot aan- en afvoer van bet water, betwelk door bet stoomgeniaal n". I en den vijzelmolen n“. VI wordt op- of afgemalen.
De Ewijcksvaart staat door een scbutsluis te Veer burg in verbinding met
de Molenvaart, die weder door een scbutsluis in verbinding staat met bet
iVoordbollandscb kanaal.
1)

Zoodra gemaal n°. 1 gewijzigd zal zijn ook door dit gemaal.
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Tluiiis overg'iunule ter bescliouwiiig cler eisclieii, welke gesteld kuiinen
woi'cleu l)ij iiitvoeiiiig tier iiidijkiiig van de Wieringei'ineer, zoo zij er op
gewezeu, dut twee gevalleii zijn te onderscdieideii;
1°.
2°.

de Onde sluis open blijft;
,,

,,

,,

gesloten wordt.

In bet eerste gevnl blijft de boezeiu van den Anna Paulownapolder gelijk
liggeii met Sebeniierboezem en dan ziillen daarop ook ongeveer de Schernierboezenistanden voorkoinen en blijft Sebennerboezem daarbij belangbebbende.
Dit zal knnnen eiaclien, dat het water dat tJums door de ran Ewijcksluis
afgeroerd wordt, ecentneel rermeerderd met het meerdere leader, dat op den
hoozem gehracht wordt, afgeroerd word-t en dat zoo meer water op den boezeem
gehracht wordt, deze vergroot wordt met ten minste 3% van de oppervlahte
der nienw vitwaterende landen.
W oi'dt de Onde sluis gesloten, dan beeft Scliennerboezem geen belangen
meer, aangezien aangenomen mag \\()rden, dat de toestand van dien boezem
tlan eer voor- dan achteruit zou gaaii.
Met betrekking tot den afvoer van den Anna Paulownapolder zij er op
gewezen, dat men bezig is de bemaling te wijzigen, waardoor bet stoomgemaal
te Yeerburg een capaciteit van 240 M^. en dat te van Ewijeksluis eene
ca])aciteit van 105 M'*. per minuut verkrijgt.
liij zeer boogen binnenstand zal de maximum (tpbrengst te zamen 400 M^.
per minuut kunneii bedragen.
De gemiddeble Soliermerboezemwiiiterstaud te Nieuwediep is 0.45 M. —
N. A.P. en boewel de stand van den boezem van den Anna Paulownapolder
wel gemeenlijk lets booger zal zijn. dan die te Nieuwediep, daar zal de Anna
Paulownapolder toch hunnen- erschen, dat 400 4/^. water per ininmit op een
boezem met een peil van 0.43 4/. — A .A.P. opgemalen kunnen warden of wel
datde Schermerhoezemstamden fteed.i op den roorbnezmn gehandhaafd hlijren.
Waar iia de vernieuwing der genialen de bemaling van den Anna Paulowim
polder zeer kraebtig zal zijn geworden, daar zal mer* voor de toekomst niet
op verdere ver.sterking beboeveii te rekenen.
Af'watering'
Wiering'en.

van

De zeewering langs de noordzijde van bet eiland is bij bet Eijk in bebeer
en oiiderlioud; overigens is de beliartiging der rvaterstaatsbelangen, met
uitzondering van die van den polder Waard Nieuwland en de Normerven,
opgedragen aan bet Heemraadsebap Wieringen, waarvoor bet bijzonder
reglement is vastgesteld bij besluit van 19 September 1906 n“. 1, nadat bet
bij Koninklijk besluit van 5 September 1906 n°. 45 was goedgekeurd.
Het bijzonder reglement van bestuur voor den polder Waard Nieuwland
werd eveneens vastgesteld bij besluit van 19 September 1906 nb 1, nadat bet
bij Koninklijk besluit was goedgekeurd.
Het eiland Wieringen, deels bestaande uit liooge gronden en deels uit
polderland, water! naar bet noorden en naar bet zuiden af. Waar bij eveutueele indijking van de Wieringernieer de afwateringeu iiaar bet noorden
onveranderd blijven, zal bier alleen bet navolgende medegedeeld woiden
omtrent de naar bet zuiden afwaterende landen, te weten:
«) Westerlanderpolder met daarop afwaterende booge gronden.
Af watering. Steenen uitwateringssluis in den Westerlanderdijk, genaamd de Westerlandersluis, wijd in den dag 0.70 M. en met eene slagdrempeldiepte van 0.9b M. — IS.A.P.
In deze sluis bevinden zieh twee sebuiven en een wacbtdeur.
Bemaling. Yijzelmolen, vluoht 12 M., middellijn der vijzel 1.63 M.
Oppervlakte 106 H.A.
Zomerpeil 0.60 M. — N.A.P.
h) Hoelmerpolder, met daarop afwaterende booge gronden.
Af watering. Steenen uitwateringssluis in den Hoelmerdijk, genaamd de
Hoelmersluis, wijd in den dag 0.50 M., met een slagdrempeldiepte van
O. 70 M. — N.A.P.
In deze sluis bevinden zicli twee sebuiven en een wacbtdeur.
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Bemaling. I^atuuilijke ufwateriug.
Oppervlakte 137 H.A.
Zoiiierpeil 0.35 M. — N.A.P.
e) Hooge gronden nahij de lioelem.
Afwatering niet zicLtbaar.
Oppervlakte 4 H.A.
d) Hgpolituslioeverpolder, met claarop afwatereude hooge gronden,
Af watering. Uitwateriugskoker in den oudeii zeedijk. Deze koker brengt
liet water in den Waard-Xieuwlandpolder.
Bewailng. De bemaling gescliiedde vroeger door den molen van den
Hypolitiishoeverpolder. De uitwatering had toen plaats door een sluis in den
zeedijk rechtstreeks op zee. In 1894 verkeerde de molen in slechten toestand
en het Heemraadschap heeft toen een overeenkomst gemaakt met het bestuur
van den polder Waard Nieuwland om den Hypolitiishoeverpolder door het
gemaal van den Waard Xieuwlandpolder te doen bemalen.
De oude mtwateringssluis bestaat nog wel, doch verkeert in tamelijk l er
vallen staat.
Oppervlakte 393 H.A.
e) Stroeer- en OoHterlmiderpolder, met daarop afwatereude hooge
gronden.
Afivatering. Voor de bedijking van den Waard Nienwlandpolder, liep het
door den nader te noemen molen opgevoerde water door een sluis rechtstreeks
op zee af. Bij de bedijking van dien polder is aangelegd een boezemkanaal
langs de buiteuzijde van den Stroeerdijk, den Oosterlanderdijk en den Hoorndijk. Aan het benedeneinde van dit kanaal bevindt zich een steeneu uitwateringssluis met twee openingen, gelegen in den biiiteudijk van den polder
Waard-Nieuwland. De noordelijke opening genaamd de Stroeersliiis, dient
uitsluitend voor uitwatering van den genoemden voorhoezem (de audere
opening genaamd de \\ aard-Nieuwlandsluis, dient voor uitwatering van den
voorboezem van den Waard-Nieuwlandpolde.).
leder der openingen is wijd in den dag 1.45 M., met een vloerdiepte van
1.75 M. — X.A.P,
ledere opening heeft een schuif en een wachtdeur.
Bemaling. Vijzelmolen, vlucht 21 M., niiddellijn der vijzel 1.90 M
< ippervlakte 582 H.A.
Zomerpeil 0.75 M. — N.A.P.
f) Ge.iteren Oeverpolder met daarop afwatereude hooge gronden,
Afwatering.
1°. Steenen uitwateringssluis voor den molen van den (iesterpolder in den
Stontelerdij k;
wijd in den dag 0.50 M., met een slagdrempeldiepte van 0.40 M. — N.A.P.
De sluis heeft twee schuiven en een paar wachtdeurtjes.
2°. Steenen uitwateringssluis voor den Gesterpolder in den Deverdijk, ge¬
naamd de Oeversluis:
wijd in den dag 0.90 M., met een slagdrempeldiepte van 0.85 M. — N.A.P.
De sluis heeft twee schuiven en een wachtdeur.
Bemaling. \ oor de sub 1 genoemde sluis staat een vijzelmolen. Vlucht
16 M., middellijn der vijzel 1.40 M.
Oppervlakte 202 H.A.
Zomeipeil 0.75 M. — N.A.P.
g) Waanl-Nieu wlandpolder.
Nagenoeg i n het midden der oude zeeweriug, die door deze bedijking
binnendiik is gewordeu, ligt een duiker ten behoeve van den Stroeerpolde (zie
hierboven).
Het water, dat zich door dien duiker outlast, wordt, door een voorboezem
langs de oude zeewering afgevoerd naar de reeds genoemde steenen duikersluis
aan het oosteinde van den zeedijk van dezen polder.
De kade langs dien voorboezem heeft een hoogte van 1.20 M. -t- V.Z. (voor
de afmetingen van de sluis zie hierboven).
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Bcnialing. De polder word! l)emaleu door eeii stoomgemaal en eeii vijzelmolen, beide staaiide ongeveer 1000 M. van de uitwateringssluis (voor de
uitwateriiigssluis zie bierboven) en uitfdaande op een boezem, die langs den
zeedijk daarlieen voert.
Het stooingeinaal in 1888 gesticlit, beeft een ketel van 31.2
verwariningsoppervlak. De inacbine, compound met 2 cylinders, brengt een
vijzel in beweging van 1.55 M. middelliju, die 40 M“. water per niiiiuut
opbiengt.
De windmolen beeft een vlucbt van 22.8 M. en een vijzel van 2 M.
middelliju.
Fell. Vast peil kan niet warden aangeuomeu, daar er zooveel kwel is, dat
of de windmolen of bet stoomgemaal bijua dagelijks moet maleu. De eerste
kan bet water tot 2.4 OM., de ander tot 2.85 M. — N.A.P. afmalen.
Oppervlak 471 H.A.
Zomerpeil 1.95 M. — N.A.P.
Aangezien bij de bedijkiug van Waard-Aieuwlaud de uitwateringssluis van
den 8toeer- en Oosterlanderpolder werd iugedijkt, moest Waard-Nieuwlaud
voor een nieuwe afwatering met nieuwe zeesluis zorgen. De zeesluis van den
ytroeer- en Oosterlanderpolder is dan ook in onclerboud bij den polder
VVa ard-N ieuwlaiid.
In 1893 beeft deze polder met bet Heemraadscbap een voorloopige overeenRomst gesloten om ook de Hypolitusboeverkoog te bemalen, daar de klammolen van deze koog kostbare berstellingen vereiscbte. De overeenkoinst beeft
guustig gewerkt, zoodat ze sindsdien is bestendigd.
De afwatering van bet eiland Wieringen is van betrekkelijk geringe
beteekenis en zal geen overwegende iuvloed kuunen uitoefenen bij de keuze
van de oplossing van bet vraagstuk der voorziening in de afwateringsbelaugen.
Men zal bier dus eerst, wanneer een keuze omtrent de voorziening in de
afwatering gescbied is, kunueu nagaau, op w-elke wijze bet gescliiktst in
de afwateringsbelangen van Wieringe voorzien kan worden.
Gegevens omtrent
w'aterstanden in
zee.

Waterstanden in zee worden wmargenoineu aan registreerende peilscbalen
te Enkluiizen en den Helder, terwijl verder van Eijkswege te Medemblik en
aan den Oever de boog en laagwaterstanden van het dagtij en den 8 uur
stand worden w’^aargenomen. Vanw-ege Geestmerambacbt worden dergelijke
wmarneniingen ook te Aartswoud verricbt en verder zijn in de Provinciaal
Jaarverslagen gegevens opgenomeu omtrent de zeestanden in Kolhorn.
Vanwege den Algemeenen Dienst zijn de gemiddelde getijlijnen voor
Eukhuizen en den Helder geconstrueerd en ter bescbikking gesteld.
Hit de verschillende gegevens konden in de eerste plants voor bet tijdvak
1901—1910 de gemiddelde boog- en laagwaterstanden worden bepaald voor
Medemblik, Aartswoud, Kolhorn, den Oever en den Helder.
Kadat bet geniiddeld boog- en laagw'ater was bepaald is op de volgende,
in bet onderhavige geval voldoende nauw'keurige wijze, de gemiddelde
getijlijn voor Medemblik bepaald. Deze getijlijn Icon niet bepaald worden
door interpolatie tusscben de getijlijnen voor den Helder en Enkbuizen,
omdat deze te zeer in karakter uiteenloopen. Op een vijftal dagen in 1911
werd van 5 uur v.m. tot 7 uur n.m. de waterstand aan de peilscbaal te
Medemblik om de 5 minuten opgenomen. Dit waren 18 Augustus, 19 Augus¬
tus, 25 Augustus, 26 Augustus en 31 Augustus, welke dagen vielen respectievelijk 1 en 2 etmalen na laatste kwartier, 1 en 2 etmalen na nieuwe maan
en den dag van eerste kwartier.
Voor leder dezer dagen is bet verwacbte tijdstip van L.W. te den Helder
opgezocbt, dit bedroeg voor:
uur 40 n.m.
18 Augustus 6 uur
v.m. en
19
7
)) 35 ,,
1
45
25
>) 40 ,,
25
26
2
,, 15
„
30 ,,
5
5
31
Van de rijzing van den waterstand gedurende de acbtereenvolgende tijd-
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vakken van 20 uiiuuteu, ten opziclite vau liet oogeublik vau L.W. te Helder,
;s eeii afjsondeiiijke tabel gemaakt over 6 uur 10 min. voor en de 6 uur
10 min. na dit tijdstip, voor ieder der geuoemde dageu afzonderlijk en voor
bet gemiddelde dier dagen.
Aldus verkreeg men een overzicbt van de gemiddelde rijzing en daliug
over de waargenomen vijf dagen.
Aannemende, dat men aldus een juist iuzicbt verkrijgt in de verbouding
der rijzing en daling van bet water gedurende de verscbillende uren — betgeen met bet oog op bet gunstige weder gedurende de waarnemingsdagen
mag gescbieden — kan men, doordat de boogten van G.L.W. en G.H.W.
bekend zijn, door iuterpolatie bieruit eenvoudig de gemiddelde getijlijn over
bet tijdvak 1901—1910, voldoende nauwkeurig bepalen, betgeen is gescbied.
V^oor den Oever is op dezelfde wijze de getijlijn bepaald; daar bescbikte
men ecbter op 9 dagen over de waterstanden van 5 uur 30 v.m. tot 6 uur
30 n.m. om de 5 minuten. Aan de Haukes en te van Ewijcksluis zijn geen
dagelijkscbe waterwaarnemiugen gescbied, zoodat voor deze plaabsen bet
G.H.W. en G.L.W. niet bekend was. Teneinde bieraan eenigszins tegemoet
te komen, zijn gedurende 2 maanden de gebruikelijke dagwaarnemingen
geschiedt te van Ewijcksluis, de Haukes en den Oever. Op dagen van weinig
wind word nu bet balftij en bet tijverscbil op de drie plaatsen bepaald en
uit deze cijfers voor elke plants bet gemiddelde bepaald.
Daar bet tijverscbil en de boogte van balftij gemiddeld over de jaren
1901—1910 te den Oever bekend was, kon in evenredigbeid daarmede
voldoende waarscbijnlijk beide grootheden voor de Ewijcksluis en de Haukes
ivordeu vastgesteld, waaruit dan de waarden voor G.L.W. en G.H.W. volgen.
Voor zoover dit voor verscbillende bejekeningen noodig was zijn de getijlijnen voor Kolhorn en van Ewijcksluis vastgesteld door de boogten der
getijlijnen, respectievelijk van Medemblik en den Oever evenredig te wijzigen
uaar de verliouding van de betrekelijke tijverscbillen.

III.

Be^chri/jcing der gedachfe voorzieningeii in de nftratering der
ondiggende landen hij de vroeger opgennial'te ontwerpeh roar
indijhing eii dt nogmnl'ing ran de Wieringermeer.

Bij alle opvolgende plannen beeft steeds bet denkbeeld voorgezeten om liet Overzicbt der ontworpen voorzieninwater afvloeiende door de sluis te Kolborn en door de daar bezuiden gelegen gen.
en van de zee af te sluiteu afwateringen door een kanaal langs de bestaaiule
zeedijken naar Medemblik te voeren; de afwatering van de Wieriugerwaard
werd ontworpen op den boezeni van den Anna Paulownapolder en in de
afwateringen door de van Ewijcksluis en de sluisjes aan de zuidzijde van
Wieringen werd voorzien door een kanaal, dat aan de oostzijde van
Wieringen op zee loozen zou.
Tbans zal de gescbiedenis der ontwerpeu voor deze 3 afwateringen nagegaan
Worden en wel meer in liet bijzonder wat daaromtrent werd aangennmen bij
bet eerste ontwerp van 1870, bij bet plan van 1874, in bet rapport van den
Hoofd-Ingenieur Conead en bij bet plan der Zuiderzee-Vereeniging.
Gelijk reeds is opgemerkt vereenigde de Staatscommissie zicb met de door
de Zuiderzee-Vereeniging ontworpen voorzieiiingen in de afwateringsbelangen.
1. Rapport 1870. Om te voorzien in de verscbillende belangen der acbter- Het kanaal Kol¬
gelegen landen werd o.a. ontworpen; Een ringkanaal, aanvangende in bet horn—Medemblik.
Kolbornerdiep, waarvoor van de Kolbornersluis tot aan de Geestmerambacbtsluis gebruik zou worden gemaakt van den (toen nog bestaanden) boezem van
Geestmerambacbt, welke langs den Groetpolderzeedijk liep. Verder van de
Geestmerambaclitsluis loopende tusschen kaden boog 0.20 M. boven A.P. langs
den Westfriescben zeedijk, langs de (toen nog bestaande) Nollensluis, sluis te

44
Lambeitscluiag- eu sluis te K()i)i)er.slioiii uiuir Medemblik, waar een ruime iiitwateriii<?ssliiis g'ebouwd inoest warden.
Bit kaiiaal zoii met bet oog' op de at te voereii hoeveelbeid water eii de te
verwacliteu siielheid bij sterke loozing', bij bet Kolbornerdiep ongeveer 25 M.
breed eii M. onder A.P. diep zijn eu vandaar at tot Medemblik tot ongeveer
40 M. op deii water.spiegel verwijden, terwijl aan den bodem eeiiig Yerbau<r
zon warden gegeven. Het water, da+ zicb dimr de sluizer te Ivolborn, Aartswoud en die ’ii den We.stfrieselien zeedijk ontlastte, zou zicb in bet vervolg
in dit ringkanaal vereeiiigen eu te Medemblik op zee warden gebracbt.
Te.>- voorziening in alle belangen der polders, bij verminderde loozingskracbt
der sluizen, bij bet meerdere verbang en den langeren weg zou te Medemblik
een stoomgemaal warden gesticlit van 100 W.P.K. Men stelde zicb voor dit
werktuig na de voltooiing in eigendom over te dragen aan bet bestuiir van
Raaksmaatsboezem, opd.at daarmede zou knuueii warden gewerkt zoo dikwijls
de noodzakelijkbeid zicb zou doen gevoelen. Die werking zou ecliter buiten
bezwaar ler nieuwe bedijking bebooren te gescbiedeii, dewijl men rekende,
dat door de sticbting van een stoomgemaal voldoende zou worden tegemoet
gekomen in de bezwaren op de voorgestelde wijze aan een uitloozing te
Aledemblik verbonden. De commissie voorzag van deze werken voor de aangrenzende gemeenten en waterscbappen zooveel nut, dat zij verwachtte, dat
deze oj) kraclitige wijze zouden medewerken om iu dien toestand te komen.
De bedoeliiig was bet watei' van Eaaksmnatsboezem vrij te doen uitloopen
in bet ringkanaal.
2. Het plan ran 1874. Volgens bet plan van 1874 zou bet ringkanaal van
Kolborn naar Medemblik ecbter tusscben kaden boog 1 M. boven A.P. loopen
kings den binnenberm van den Westfriescben dijk, welke op de te laag liggende gedeelten tot 1 M. boven A.P. zou worden verboogd.
Tot voorziening iu de belangen van Eaaksmaatsboezem zou die boezem in
de nabijbeid van de sluis te Aartswoud van bet nieuwe uitwateringskanaal
door een kade afgescbeideii worden. Er wordt tevens medegedeeld, dat dewijl
het uitwateringskanaal tegen te Imogen waterstand verzekerd zal worden, bet
voornemen van bet bestuur van Eaaksmaatsboezem om in de nabijbeid van
Aartswoud een stoomgemaal te sticbten, daardoor zeer bevorderd zal worden,
daar dat gemaal dan niet op ongelijke zeestanden, maar op een geregelden
boezem zou kuiinen iritmalen. De liedoeling was dus, dat Geestmerambacht
zelf voor eeu stoombenialing zou lieliben te zorgen en bovendien bet ringkanaal
zou worden afgenialen.
Het stoomgemaal te Medemblik zou 150 'W.P.K. sterk worden; zoodra het
water op bet ringkanaal door stremming in de loozing der sluizen tot aan
A.P. zou zijn gestegen, zou voor rekening der nieuwe bedijking met bet
stoomgemaal met voile kraclit gewerkt moeten worden, totdat bet water weder
tot aan een nader overeen te komen peil zou zijn gedaald.
8. Het plan ran 1874 in rerhand met de opmerldne/en van den HnnfdIngenienr Coxead. Het bestuur van Geestmerambacht bad bij brief van
18 Januari 1875 medegedeeld, dat bet slecbts dan geen bezwaar tegen de laatst
ontworpen regeling zou bebben, wanneer;
a. bet te Aartswoud in bet belang van Raaksmaat.sboezem te sticbten
stoomgemaal, zonder belangrijke kosten voor en ten genoege van bet bestuur
zou worden opgericbt;
h.

bet stoomgemaal te Medemblik naar belmoren zou worden innericbt;

c.

bet afwateringskanaal naar belmoren werd ingericbt.

De Hoofd-lngenieur van den Waterstaat Coxkau vond bet billijk, dat de
kosten van de stoombemaling van Geestmerambacht grootendeels kwamen
ten baste, van de bedijkers, omdat de waterstand op bet ringkanaal aam
merkelijk booger zou zijn dan die waarop Raaksmaatsboezem tbans loost.
Hij was van gevoelen, dat om de uitwatering van de verscbillende op bet
Kolbornerdiep loozende landeii niet te benadeelen, bet peil van bet ringkanaal
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te Kolhoni iiiet liooger zou mogeu zijn dan de gemiddelde ebbestand te
Kolborn of U.43 M. — A.P. terwijl van daar tot Medemblik nog op eenig
vei'val zou moeten worden gerekeud. Het uader overeen te konien peil voor
iiet I'iugkanaal, waarbij bet stoonigeniaal te Medembbk b'liten werking zou
worden gesteld, zou volgeus dien lioofdingenieur in verband met bet biervoren
genoeuide peil moeten bepaald worden, tenzij ook de ui^^loozing van de overige
landen, die bun water op bet ringkanaal brengen, door versterking der
bemalingsmiddeleu werd verbeterd. Aiet alleen Eaakmaatsboezem zou dan
een stoonigeniaal beboeven, maar eveneens de landen beboorende onder de
strijkmolens van de Scbager en Aiedorperkoggen, de polders Waard en Groet
en de Vier jN'oorderkoggen. Wanneer bet ringkanaal bet biervoren opgegeven
peil zou verkrijgen en er voor een kracbtige afmaling te Medemblik werd
gezorgd, zou de afdamming en afmaling der Eaaksmaatsboezem te Aartswoud
waarscbijnlijk overbodig en de aanleg van een keersliiis aldaar voldoende zijn.
Eesumeerende kan men bet besluit trekkeu, dat met bet oog op de afwatering
van Eaaksmaatsboezem, welke toen nog te Kolborn gescbiedde, genoegen zou
zijn genomeii met '
een kaiiaal van Kolborn uaar Medemblik, wanneer dit kanaal zooveel
mogelijk gebouden werd op een peil van 0.43 M. — A.P. te Kolborn en lets
lager te Medemblik, en dit kanaal bij een diepte van 3 M. te Kolborn en lets
meer te Medemblik een bodembreedte irebad zou bebben, die tusscben beide
genoemde plaatsen vermeerderde van 25 tot 40 M.
4. Plan der Zuiderzee Vereeniyinij. Up biz. T en 8 van Aota u“. 7 van
de Ziiiderzee-Vereeniging blijkt, dat deze vereeuiging in boofdzaak medegaat
met bet denkbeeld van de Wieringermeercommissie, beboudeiis de wijzigingen
toenmaals door den lioofdingenieur van den Waterstaat voorgesteld. De voorgestelde werken ter voorziening in de belangeu van Geestmerambacbt bestaan
dan ook uit:
een kanaal van Kolborn tot Medemblik, breed 25 M. op den waterspiegel
bij Kolborn en 40 M. bij Medemblik, met een diepte van 3 M. — A.P. Van
Kolborn tot de Geestmerambaebtsluis volgt dat kanaal den oiiden boezem van
Geestmerambacbt, terwijl vandaar tot Medemblik een nieuw kanaal langs
den Westfriescben dijk tusscben kadeii, boog 1 M. + A.P., zou moeten
worden gemaakt, dat te Medemblik in de binnenbaven zou eindigen en aldaar
door een scliiit- en uitwateringssliiis zou worden afgesloten. Dit kanaal zou
bij bet begiiipunt bet water van bet Kolbornerdiep en bij Aartswoud dat van
Eaaksmaatsboezem opnemen. In bet belang van de afwatering zou bet peil
op oiigeveer 0.40 M. — A.P. geboaden moeten worden bij Aartswoud.
Wegens bet verbang op bet kanaal zou bij grooten waterafvoer een lagere
stand nabij Medemblik onderbouden moeten worden, waarvbor een bemaling
met een stoomgemaal van 200 P.K. werd vereiscbt.
1., lla.pfoTt 1870. Ter voorziening in de afwatering van de WieringerAfwatering van
waard zou een kanaal worden gegraven, breed 20 M., diep 2 M. onder bet inaal- (le Wieringerwaard.
peil van Scbermerboezem, zijnde 0.10 M. onder A.P., beginnende in den Anna
Paulowuapolder bij de duikersluis van de Wieringerwaard en loopende langs
bet Eazend Zwin. Het zou vervolgens door den afsluitdam van bet Oude Veer
gevoerd worden. Op deze wijze zou de Wieringerwaard diis recbtstreekscbe
loozing op den boezem van den Anna Paulowuapolder, welke boezem weder
gemeen ligt met Scbermerboezem, verkrijgen en in dat opzicbt zou dus ongeveer de toestand bereikt worden, welke men zicb oorspronkelijk bad voorgesteld
bij de bedijking van den Anna Paulowuapolder, met dit ouderscbeid, dat toen
bet plan was bet gebeele Oude Veer gemeen te leggen met Scbermerboezem.
Alleen werd nu (in 1870) de voor de Wieringerwaard gunstige bepaling
ontworpeu, dat indien Scbermerboezem de lioogte van 0.30 M. — A.P zou
bebben bereikt, bet op den bestaanden voorboezem zou mogeu maleii en dat
water alsdan door den iiieuwen polder zou worden ontvangen en uitgemalen.
2 en 3. De plannen van 1874. Deze bracbteu geen wijziging in bet plan
voor de afwatering van de Wieringerwaard.

4.. Fhni. van- de 7,uklerzee-Vereenigiit(j. Allioewel zulks, niet uader onir
sclireveu is kau nit de teekeiiing, beliooreude bij Nota n“. 7 van de Zuiderzee
Vereeiiigiug, opgemaakt rvorden, dat die vereenigiug bet kanaal een eenigszins
aiidere ligging wilde geven, als de cominissie uit de vaterscliappen zich had
voorgasteld, inaar overigens zicli vereenigt met de denkbeelden van de commissie uit de waterscbappen.
Het kanaal door
Wieringen.

1. Rapport 1870. Volgens dit rapport zou ter voorziening iu de afwatering
door de van Ewijcksluis en vier duikers van het oude land van Wieringen
beuevens een duiker van den polder Waard Nieuwland, een kanaal worden
aangelegd langs de zuid-oostkust van Wieringen en langs den polder Waard
Nieuwland, uitkomende te den Oever. Daar zou een kapitale sclmt- en uitwateringssluis worden gemaakt, alsmede zoodanige havenwerkeu, dat op dit punt te
alien tijde gelegenheid zou zijn voor het binnenvallen van schepen. Dit
kanaal zou bij een lengte van 14 000 M., op den waterspiegel breed zijn
30 M. en een diepte van 2.5 M. onder N.A.P. verkrijgen. Aangezien gedurende de construcdie van het nieuwe ringkanaal langs Wieringen, de van
Ewijcksluis zoowel voor de waterloozing als voor de scheepvaart gestreind
zou zijn, zou daarin voorzien worden door daarvoor een vaart in te richten
door den Anna Paulownapolder, waartoe het kanaal langs den Balgdijk
bestenul was. Dat kanaal zou aan het einde met een sluis inoeten worden
voorzien, oin liet water uit den Schermerboezem tijdelijk in liet Noordhollandscb kanaal en verder te A'ieuwediep in zee te brengen.
2. Het plan ran 1874 braclit geen wijzigingen in het' kanaal door
AV ierin^en.
3. Bet plan lam- 1874, in verbaml met de opmerkingen van den HoofdIngenieur Co^■EAD. In zijn meergeiioemd rapport maakte de Hoofd-Ingenieur
CoxEAi) de opmerking, dat het kanaal langs de zuid-oostzijde van Wieringen
en verder door dat eiland loopende voldoende capaciteit heeft, doch dat het
even diej) inoet zijn als de slagdreinpel der van Ewijcksluis, die 3 AI. onder
N.A.P. ligt. 1)
Bij maximum afvoer van water zou bij een diepte van 3 M. onder N.A.P.
de snelheid 20 c.AI. per seconde worden, zoodat het kanaal ook dan voor de
scheepvaart nog bruikbaar zou blijven. Yolgens dien Hoofd-Ingenieur zou het
echter wellicht wenschelijk zijn de van Ewijcksluis te verruimen of er een sluis
naast te bouwen om ook deze sluis bij dergelijken afvoer voor de scheepvaart
bruikbaar te houden.
A^erder is de hoofd-ingenieur van oordeel, dat de betrokken belangen der
scheepvaart en uitwatering door de voorgestelde werken gedurende de
uitvoering van het werk, op voldoende wijze zijn gewaarborgd, doch dat den
concessionaris de verplichting zal moeten worden opgelegd, dat de tijdelijke
sluis moet kunnen scbutten de schepen, die de van Ewijcksluis doorvaren en
dat het tijdelijk scheepvaartkanaal afmetingen zal verkrijgen, zoo, dat daarop
geen te groote snelheid ontstaat en twee schepen van voormelde afmetingen
elkander kunnen voorbijvaren.
4. Plan van de Zuiderzee Vereenlging. Hit Nota n°. 7 van de Zuiderzee
Vereeniging blijkt, dat medegegaan wordt met het denkbeeld van de AA^ieringermeercommissie, behoudens de wijzigingen door den Hoofd-ingenieur van
den Waterstaat CoirEAD voorgesteld.

Opmerkingen betreffende de gemaakte ontwerpen.

De hiervoor bebaudelde ontwerpeii ter voorziening in de afwateringsbelangen van de omliggende landen bij indijking en droogmaking van de
AVieringermeer, geven aanleiding' tot enkele opmerkingen, welke hier een
plaats mogen vinden.
^) Dit is een vergissing'. De slagdrenipeldiepte van de Ewijcksluis is 3 M.

V.Z. of 2,79 M.

N.A.P
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Aangeuomeu werd, dat de afwateriug door de Ewijeksluis bij de uitvoeriug
der werkeu tijdelijk ouiuogelijk zal zijn. Er moest dus in de afwateriug van
den polder wordeu voorzieu en men koos daartoe een weg, waardoor bet water
op bet Noordbollandscb kanaal zou worden gebracbt. Nu ligt bet Oude Veer
gemeeu met Scbermerboezem en bet Noordbollandscb kanaal, daar de (Jude
Sluis steeds open staai. Toeb beeft men in bet kanaal, dat de verbinding
tusscben Oude Veer en Noordbollandscb kanaal tot stand breugt, een scbutsluis ontworpen. Doze sluis beeft met bet oog op de afwateriug geen beteekenis. Ze zou dus slecbts te verdedigeu zijn, of als reservewaterkeeriug voor
bet geval van inbraak van bet Koegras of de Anna Paulowuapolder, maai
dan zou een keersluis voldoende zijn, of voor bet geval, dat de Zijpe de
boezem van den Anna Paulowuapolder weder giug afscbeiden van Scbermer¬
boezem door bet sluiteu van de Oude Sluis, maar zulks zou juist geen ziu
bebben, zoo eerstbedoelde boezem op Scbermerboezem ging loozen.
Wanneer op den duur op afdoende wijze in de afwateriug van de van
Ewijeksluis voorzieu wordt, mag ook al niet aangenomeu worden, dat er
na bet tot stand komeu der droogmaking voor de Zijpe aanleiding zal
bestaan de Oude Sluis te gaan sluiteu.
Wellicbt berust bet ontwerpen van een scbutsluis nabij de Kooi dan ook
op een vergissing, welke op de volgende wijze verklaard zou kunnen worden.
De Molenvaart door den Anna Paulowuapolder is een poldervaart. Het
water in die vaart zal veelal beneden dat in Scbermerboezem staan. Aau
weerszijdeu van die vaart zijn dan ook schutsluizeu aanwezig en noodig. Op
dit oogenblik is bet Balgkanaal ook nog poldervaart gemeen liggende met de
Molenvaart. Zoodra zij echter zal dienen voor verbinding tusscben de Ewijeksvaart en bet Noord-Hollandscb kanaal zal zij opbouden dit te zijn en zij
wordt boezemvaart.
Dit beeft men waarscbijnlijk over bet boofd gezien en daarom een
voorbeeld nemende aan de Molenvaart ook bet Balgkanaal met een sluis van
het Noord-Hollandscb kanaal willen afsluiteu.
Er is eebter nog een tweede zaak, welke de ontwerpers over het boofd
bebben gezien, n.l. bet volgende.
Tegenwoordig vormt het Balgkanaal bet eenige toevoerkanaal van bet
booge gedeelte van den Anna Paulowuapolder naar zijn stoomgemaal te
Ewijeksluis. Daartoe kan bet niet meer dienen zoodra het afvoerkanaal van
den boezem geworden is, en zooals de werken zijn ontworpen, zou bet stoom¬
gemaal buiten working gesteld moeten worden.
Opdat bet .stoomgemaal dienst kan blijven doen is het noodig:
1".

De Zandvaart en de Middenvaart nabij bet Balgkanaal af te dammen.

2°.

Een verbindiiigskanaal te maken vanaf bet stoomgemaal bij Ewijek¬
sluis naar de Middenvaart en gewensebt:
een verbindingskanaal te maken vanaf de Middenvaart naar de
Zandvaart, opdat deze laatste ook tot toevoerkanaal naar het stoom¬
gemaal kan blijven dienen.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat op Wieringen niet in de afwatering van
4, maar van 5 sluizen van bet oude land valt te voorzieu.

IV.

Vergelijhing der verscliillende oplossingen voor de voorziemng
in de helangen der nmliggende landen hij de indijling
van de WieringervieeT.

In het tweede gedeelte van dit lioofdstuk is uiteengezet aan welke eiseben
de voorziening in de afwateringen der omliggenden landen bij de indijking
van dr Wieringermeer zal moeten voldoen; tbans dient nagegaan te worden,
op welke wijze zulks kan gesebieden.

Inleiding
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Zooals uit liet derde deel vau dit Jioofdstuk is gebleken lieeft vroeger steeds
de groudgedaclite voorgezeteii, om al liet water af te voereu met behulp van
twee afwateriugskaiialeii, eeii iiitmoiidende bij Medemblik eii een nabij bet
oosteinde vau bet eiland Wieringeu.
Waar deze oplossiiig door de betrokken streek steeds gewenscht werd en bij
de verscbilleiide oiiderzoekers uooit aan ernstige kritiek was blootgesteld.
daar zal deze oplossing in de eerste plants in aaiinierking luoeten komen en
wel in Iiaar laatsteu vorm, zooals deze door de Staatscoinmissie werd aangegeven.
Eeeds dadelijk rijst ecliter de vraag of in deze oplossing niet enkele wijzigingen gewenscht zijn.
yolgens bet i)lan der Staatscoinmissie zal bet kanaal Kolborn—Medemblik
gedeeltelijk op zee afgemaleu wordeu. (Jp dat kanaal zou tbans geen
natuurlijke afwatering meer plants bebben, zoodat al bet water, dat op bet
kanaal zal komen, daarop opgemalen zal worden. Het scbijnt nu in bet
algenieen niet economiscb de oiimaling in twee trappen te doen gescbieden,
zoodat overwogen dient te worden de uoodige opmaliug in eens te doen plants
bebben en wel door de bestaande gemalen zoodanig, dat bet kanaalpeil zooveel
verlioogd wordt dat te Medemblik met natuurlijke uitwatering volstaan kan
worden.
13ij bet plan der Staatscommissie is voorts ter voorziening in de afwatering
van den Wieringerwaard een kanaal ontworpen vanaf de uitwateringssluis
van dien polder naar bet Oude Veer, betgeen een tamelijk kostbaar werk is.
Waar de bestaande uitwatering vlak bij bet ontworpen boezemmeer i.\
gelegen, dient overwogen te worden of bet niet gewenscht is, zooals trouwens
bij bet wetsontwerp van 1907 reeds werd verondersteld, dat boezemmeer zoo¬
danig te wijzigen, dat de bestaande afwatering van de AVieringerwaard
bebouden blijft.
A^olgens liet iilan der Staatscommissie zal langs den Balgdijk een kanaal
worden gemaakt, dieuende tijdelijk voor afvoer van water geduiende de uitvoeriug van bet werk en blijvende voor scbeepvaartweg naar bet Noordhollandscb kanaal.
AA^aar bet meeste verkeer te water zicb in de toekomst ongetwijfeld naar
bet zuideu (Alkinaar en Amsterdam) zal ricliten, rijst de vraag of bet in
bet belang van de scbeepvaart niet verkieselijk is, het kanaal langs den
Balgdijk te vervangen door een kanaal, loopende vanaf bet Oude A^eer naar
de Zijper scbutsluis, waardoor de scbeepvaartweg eene betere zou worden.
Mocbt bet bij de uitvoering noodig zijn, tijdelijk water op bet Noordbollandscb kanaal te loozen, dan zal men te Nieuwediep ook verbeterde spuigelegenbeid moeteu maken.
Zoo daarbij ecliter moeilijkbeden met Scbermerboezem zouden ontstaan,
dan kunnen deze ontgaan worden door de van Ewijcksluis buiten de
afsluiting te bouden, waardoor men tijdeiis de uitvoering van bet werk nog
door die sluis kan blijven spuien; op den duur zou zulks wel niet mogelijk
zijn, onidat na de afsluiting van bet Amsteldiep verondieping buiten de
sluis is te vreezeii, maar tijdens de uitvoering der werken is voldoende diepte
te verzekeren.
In bet geval, dat de van Ewijcksluis buiten de afsluiting werd gebouden,
zou eveuwel voor den Anna Paulowiiapolder, in eene dan noodzakelijke
coupuie in zijn zeedijk, een sluis moeten wordeu gemaakt.
Slecbts noodgedwongeu zou deze oplossing in overweging genomen kunnen
worden; zij kan bier verder buiten bescbouwing blijven.
Bij bet opmaken van bet plan der Staatscommissie was voor de afwatering
een kanaal tusscben Aartswoud en Medemblik noodzakelijk te achten, omdat
daarin bet water van de toen nog bestaande uitwateringen van de Vier
Noorder Koggen in den AA^esterdijk moest opgenomen worden. Nu die uit¬
wateringen zijn vervallen, is dit kanaal tbans niet meer noodig en rijst de
vraag of bet niet verkieselijk is alle afwatering naar bet noorden te brengen
en bet kanaal Aartswoud—Aledemblik te vervangen door een kanaal van
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Kolhoni naai liet oiitwerpen l)oezemiiieer, waarcloor liet voordeel veik)fi£?ei)
zoii wordeu van beter natuurlijke iiitwatering, daar bet laag water in bet
noorden aanzienlijk lager wegvalt dan te Medemblik en men door de aanwezigbeid van bestaande of deels vervallen boezemkanalen ten noorden van
Kolborii veel gemakkelijker dan tusscben Aartswoud en Medemblik een
ruim afwateringskanaal kan maken.
Gelijk biervoor reeds werd opgemerkt bestaat de mogelijkbeid om tijdeus
de nitvoering van bet werk de loozing door de van Ewijcksluis te beboiiden,
docb van de afsluiting van bet Amsteldiep zal op den dnnr een te groote
verondieping te vreezen zijn bniten die sliiis.
Het daardoor ontstaande bezwaar van belenimerde loozing zoii evenwel
ondervangen kunnen warden door de natunrlijke nitwatering gebeel of gedeeltelijk door eene bemaling te ondervangen.
Eene andere oplossing zou kunnen be.staan in net bestendigen der tijdelijke
door de Staatscommissie aangegeven waterloozing te Nieuwediep, zij liet dan
ook met bebulp van andere middelen dan zij aangaf.
Men zou dan te Nieuwediep lagere ebben kunnen benutten dan op de
andere in aanmerking komende plaatsen voorkomen.
Eesumeerende konien dus de navolgende oplossingen in aanmerking;
a.

Het plan der Staatscommissie met bet kanaal Kolborn—Medemblik en
bet kanaal door Wieringen.
h. Het plan a. in onderdeelen gewijzigd door;
1°.

verbooging van bet peil op bet kanaal Kolborn—Medemblik en opbeffing der stoombemaling te Medemblik;

2°.

beboud van de bestaande uitwatering van de Wieringerwaard;

3°.

vervanging van bet kanaal van Ewijcksluis—de Kooi door een
kanaal Oude Veer—Zijperschutsluis.
V.
Een plan, waarbij alle afwateringen plants bebben op bet kanaal door
Wieringen.
d. Een plan, waarbij bet kanaal door Wieringen vervalt en alle atwateringen plants bebben te van Ewijcksluis, gesteund door stuom
bemaling aldaar.
e. Een plan, waarbij alle afwateringen plants bebben te Kieuwediep.
Slecbts dan zal er aanleiding bestaan af te wijken van bet plan der Staats¬
commissie, wanneer daardoor overwegende voordeelen verkregen kunnen
Worden, aangezien dit plan, ontworpeii door belangbebbenden uit de betrokken
streek steeds insteinming vond. Ten einde eene keuze te doen uit de verscbilleiide mogelijke oplossingen, zal bet dus voldoende zijn deze allereerst
globaal te bescbouwen, waarna dan later de gekozen oplossing zooveel noodig
nader uitgewerkt kan warden.
De volgende bescbouwingen zullen in bet algemeen gebaseerd worden op
toestanden bij den maximumafvoer der afwateringen, men is dan verzekerd,
dat bij andere gevallen de toestand ook voldoende zal zijn, wat zooveel noodig
in verscbillende gevallen nader zal worden aangetc'ond.
He afwateringskanalen zijn in de meeste gevallen tevens voor de scbeepvaart
bestemd, en bij bet vaststellen der dwarsprofielen zal men dus rekening beb¬
ben te bouden met de afmetmge-n, u-eiisclielljk iji het helang ram de
scheepvaart.
Minimum afmetingen der afwateringskanalen in verband met de scbeep¬
vaart zijn door de Staatscommissie niet vastgesteld.
Wei geeft zij op biz. 72 van baar verslag de maten aan van de sluizen,
welke toegang tot de polders geven en stelt daniwoor de wijdte op 6 M., de
scbutkolklengte op 40 M. en de slagdrempeldiepte op 2.10 M. onder bet
polderpeil.
13
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In de afwateiing-slvanaleu zullen uu tenmiiiste scliepeu moeten knnnen
verkeeren, welke door genoeinde sluizen gescluit zullen kunnen worden
De afwateringskanalen dienen dan ook ten minste zoo rniin te zijn, dat
twee scliepen van 6 M. breedte en 2.10 M. diepte elkaar steeds voorbij knnnen
varen, de breedte op 2 M. beneden den laagsten kanaalstand beboort, daarom
ten minste 2 x 6 + 2 = 14 M. te bedragen, terwijl de bodeiu ten minste
2.5 M. beneden dien kanaalstand beboort gelegen te zijn.
In verband met de scbeepvaartbelangen dient verder gelet te worden op
de toe te laten stroomsnelbeid in de kanalen. Op onze benedenrivieren konien
geniiddeld strooinsnellieden van 0.70—1.70 M. per secunde voor, maar voor
een scbeepvaartkanaal kunnen dergelijke snelheden niet worden toegestaan.
Met bet oog op bet aantasten der kanaalboorden belioeft men de snelbeid
niet al te zeer te beperken. Het afwateringskanaal ’s Boscli—Drongelen,
waarop geen scbeepvaart plaats beeft, is berekeud op eene stroomsnelbeid
van 0.60 M. per secunde
en uit verkregen inlicbtingen is gebleken dat bij
die snelbeid van aantasting der boorden geen sprake is, zoodat men zoo noodig
een booger snelbeid zou durven toelaten.
Voor de afwateringskanalen geeft de Staatscommissie geen grootste toe te
laten snelbeid aan. Wei zegt zij op bladz. 68 van baar verslag, dat de
afmetingen der watergangen in de polders zoodanig zijn berekend, dat daariii
ten hoogste een stroomsnelbeid van 0.20 c.M. per secunde optreden zal, zoo de
stoomgemalen met voile kracbt werken, maar men mag tocb wel aannemen,
dat op de ruime afwateringskanalen een grootere snelbeid zonder bezwaar
kan worden toegelaten.
In bet algemeen rapport over de 4de vraag van de 2de sectie van bet te
St. Petersburg geboudeu Xlde Scbeepvaartcongres betreffende kanalen, welke
zoowel voor scbeepvaart als voor landbouwbelangen dienen, wordt gezegd
,,dat de snelbeid van dergelijke kanalen zooveel mogelijk beperkt moet worden
,,eu dat uit bestaande voorbeelden blijkt, dat kanalen waarop de snelbeid ten
,,boogste 0.60 a 70 M. pej- secunde bedraagt, goed als sclieepvaartkanalen
,,voldoen.” Bij de bebandeling op bet congres zelf bleek ecbter, dat men
bij geringe snelbeden ook wel reeds bezwaren voor de scbeepvaart bad ondervonden. De genoemde snelbeid is dan ook zeer zeker als een maximum te
bescliouwen.
Voor eiikele bestaande afwateriiigskanalen in de nabijbeid van de
Wieringernieer is nog de maximum stroomsnelbeid berekend; deze bleek te
bedragen voor de Laugereis 0.30 M. per secunde, voor bet Boerensluiskanaal
0.26 M. per secunde.
Ilierbij zij opgenierkt, dat in deze kanalen geen belangrijke scbeepvaart
plaats vindt.
Hoewel voornoenide cijfers nogal sterk uiteenloopen, mag in elk geval
aangenomen worden, dat oplossingen, waarbij de maximum snelbeid in de
afwateringskanalen booger dan 50 c.M. per secunde w’ordt, in bet onderhavige
geval buiten beschouwing kunnen blijven.
Boost zulk een kanaal slecbts gedurende een zeker gedeelte van een tij
uatuurlijk, dan kan wellicht nog wat grooter maximum snelbeid toegelaten
worden.
Tbans zullen de verscbillende bierboven genoemde oplossingen nader bescbouwd worden.
a) PlanderStaatsDe afmetingen der kanalen van bet plan der Staatscommissie (zie bijlage
commissie.
III
zijn slecbts bij voorloopige aanname vastgesteld zoodat bet noodig is,
die afmetingen voor de tegenwoordige toestanden zooveel mogelijk te
berekenen.
In de eerste plaats is dan bet laruial Kolhorn—AaHsiomid—Medemhlih te
bescliouwen.
Daarbij zal bet geval van de grootste waterbelasting worden aangenomen.
1) Zie M. G. E. Bongaerts : ,,De scheiding van Maas en Waal”, bl. 275.
2) Op deze teekening is voorshands de richting van den afsluitdijk door het Amsteldiep aangegeven,
zooals die bij het wetsontwerp van 1907 was aangenomen. In hoofdstuk II wordt nader op deze
richting teruggekomen.
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d.w.z. dat waarbij geloosd wordt te Kolliorn 750
water per minuut op eeu
peil vail 0.05 M. + X.A.P. en te Aartswoud 725 M“. per inimiut op eeu peil
van 0.09 + A.A.P. zoodat dan diis te Medeiublik te zaineu 1475
water
geloosd luoet wordeu. Zoodra ecbter de zeestand te Medeinblik bet peil van
0.80 M. + N.A.P. bereikt beeft, lean geeisebt worden bet stopzetteii der
ui'twatering te Kolliorn en zoodra bet peil van 1 M. + N.A.P. bereikt is, ook
dat van de uitwateriiig te Aartswond.
Zooals bieriia blijkt, zal bij een inaxiiiiuin afvoer bet verbang in bet afvoerkanaal bedrageii van Kolliorn tot Medeinblik 25 c.M., zoodat de stoouibemaling aldaar in elk geval in staat zal inoeteu ziju 1475 M^. water per
iniuuut 0.80—(0.05—0.25) = 1.00 M. op te voereu. Het is diiidelijk, dat de
bebee''scbiug van den waterstand op bet kanaal dan ook bij andere gevallen
verzekerd is; iniiuers kau zeer gemakkelijk de boeveelbeid van 725 M“., welke
bet stooingeinaal te Aartswoud levert, 20 c.M. iiooger worden opgevoerd,
wauueer de uitwatering te Kolliorn is stopgezet, terwijl ook bij geringe
afvoer te Kolliorn gemakkelijk bet beiioodigde lagere peil verkregen kan
worden. lii bet tweede deel van dit boofdstuk is iiiteeiigezet, dat bij een
geriiig.-^ afvoer te Kolliorn bet peil van 0.14 M. — N.A.P. bereikt inoet
worden, diis mgeveer 20 c.M. lager dan bier is aangenoinen. De totale afvoer
te Medeinblik bedraagt dan ecbter slecbts boogsteus 892 Mb per minuut,
welke boeveelbeid eveneeiis gemakkelijk 20 c.M. booger opgevoerd kan
worden.
Bij de gedane aanname beeft men dus met bet ongunstigste geval te doeii,
waarin de afwatering kan verkeeren.
De doorsneden voor bet kanaal Kolliorn—Medeinblik zijn iiu voor snelheden van 0.20 M., 0.30 M., 0.40 M. en 0.50 M. berekend bij de boven aangegeveii omstandigbeden van maxiinuni-afvoer.
Yervolgens zijn de kanaalprofieleii bepaald, bij de onderstelling, dat de
beloopen zulleu zijn 2 op 1 en bij den maxim run afvoer de bodem 3 M. ondei
bet kauaalpeil, dus te Kolliorn 0.05 — 3 = 2.95 M. + N.A.P. zal zijn gelegen.
G.L.W. bedraagt te Medeinblik 0.37 M. — N.A.P., veel lager dan dit
peil zal de kanaalstand niet kuniien dalen, zoodat de minimum diepte vooi
de sebeepvaarr van 2.5 M. verzekerd is.
De minimumbreedte van het kanaal op 0.5 M. boven den bodem, zal 14 M.
nioeteu bedrageii, dus de ininimum bodembreedte 14 M. — 2 x 0.5 x 2. M.
= 12 M. Uplossingen, welke minder bodembreedte geveu, kunuen buiten
besebouwing blijven.
Nad.it de verscbillende afmetingen van bet kanaal bij verscbilleude stroomsnelbedeii wareii vastgesteld, zijn de verbangen berekend met bebulp van de
formule van Darcy en Bazin.
Yervolgens konden de overeenkomstige capaciteiteii van bet stooingeinaal
te Medeinblik worden vastgesteld, waarvan gelijk reeds is uiteeiigezet, de
grootste capaciteit vereisebt wordt, zoo bij een zees! ind van 0.80 M. 4 N.A.P.
te Medemblik, overal met voile kraebt gemalen wordt. Aangezien bij eene
snelbeid van 23 c.M. per secunde reeds de voor de sebeepvaart noodige
minimumafmetingeu van bet kanaal Kolliorn—Aartswoud bereikt wordeu,
is, ofseboon voor bet overige deel van bet kanaal op een grootere snelbeid
wordt gerekend, voor eerstgenoemd deel een snelbeid van 23 c.M. per secunde
aangebouden.
Waar bet peil op bet kanaal iiooit booger kan stijgen dan tot 0.05 M. 4
N.A.P., te Kolliorn zal een ligging van de kruin van de kade bangs bet kanaal
op 0.80 tot 1 M. + N.A.P. voldoende ziju.
-

Naast bet verzamelen van gegeveus voor den aanleg, was bet ook noodig
gegevens voor de exploitatiekosten van bet kanaal bij de verscbillende
mogelijke vormen te verkrijgen.
Hiervoor is in de eerste plants berekend de boeveelbeid water, die gemiddeld
op bet kanaal gebracht wordt wanneer er gemalen wordt. Daarbij is
aangenoinen:
1°. dat bet stoomgemaal te Lutjewinkel (Niedorperkogge Strijkmolens)
14
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niet weikt; dit in verband met bet feit, dat sedert de opricliting van liet
nieuwe inotorgeinaal bet oude geinaal nog geen dienst deed;
2°. dat een kapitale windinolen bij flinken wind in staat is 40 M^. per
minnnt 1 M. boog op te voeren.
AV ordt er genialen, dan komt men dus tot de volgende gemiddelde
beid water, welke per minnnt wordt opgebracbt:
1°. stoomgemaal te Aartswoud .
2°. motorgemaal Niedorperkogge .
3°. stoomgemaal Scbagerkogge .
4°. 3 windvijzelmolens id.
5°. stoomgemaal AA'aardpolder .
6°. windmolen AA'aardpolder .
7“. stoomgemaal Groetpolder .
8°. windmolen Groetpolder .

boeveel600
300
95
120
36
20
36
20

M’.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

te zamen . 1227
reken . 1250 ,,
Slecbts omtrent bet stoomgemaal te Aartswoud bestaan gegevens omtreut
den tijd, dat bet in werkiug was, en daaruit bleek, dat dit in de laatste
9 jaren gemiddeld gedureude 640 uur per jaar bet geval was; dit cijfer is
ook voor de overige genialen aangebouden, waardoor een voldoend nauwkenrig
resultaat verkregeii wordt.
Bij den gemiddelden atvoer zijn nu ook voor de verscbillende kanaalprofieleu de verbangen bepaald, waaruit met beluilp van de gemiddelde getijlijn te Medemblik is berekend, welk deel van bet water gerekend kan
Worden natuiirlijk te loozen en welk deel opgemaleu moet worden, waardoor
bet mogelijk was bet daartoe noodige arbeidsvermogen te bepalen.
Toen alle gegevens verzameld waren, kou tot de begrooting van bet kanaal
t)ij de verscbillende jn'otielen worden overgegaan, waarbij de exploitatiekosten gekapitaliseerd tegen den rentevoet van 4 pet. in rekening zijn
gebraebt.
De bedieningskosten A’an bet stoomgemaal knnnen in alle gevallen gelijkgesteld worden; op bladz. 90 van bet verslag der gemengde sub-eommissie
van de Staatscommissie worden de kosten voor bediening en onderbond van
een groot gemaal, gesteld op f 125 per week, of f 6500 per jaar, lietgeen
gekapitaliseerd, op f 162 000 komt.
Bij bet opmaken der begrootingen, welke gebeel en al een voorloopig
karakter dragen en geen ander doel bebben dan onderlinge vergelijking van
de kosten der verscbillende plannen mogelijk te inaken, is bet volgende
aaugenomen.
A^oor bet grondwerk aan de afvoerkanalen is op een eenbeidsprijs van
f 0,40 per Al'b gerekend, gelijk de Staatscommissie rekende voor de afwateringskanalen in den polder. (Zie bladz. 84 van baar rapport).
De eenbeidsprijs van een stoomgemaal per AV.P.K. is gesteld op f 1060
(zie bladz. 85 Eapport Staatscommissie) en die voor bet verriebten van
1 millioeu K.G.M. arbeid per jaar op f 0,10 of gekapitaliseerd op f 2,50. A’oor
den eenbeidsprijs van 1 H.A. te onteigenen land is aangenomen in den Groet¬
polder f 4000 en in bet ambaclit de A^ier Noorderkoggen f 3500.
Het grondverzet van bet kanaal Kolborn Aartswoud is bepaald met belinlp
van een gemiddeld dwarsprofiel van bet terrain langs den binnenteen van
den dijk, vastgesteld nit een aantal opgenoinen profielen; dat van bet kanaal
Aartswoud Medemblik door aan te iienien, dat bet maaiveld langs den dijk
is gelegen op 1,30 — lY.A.P. (1 AI. boven bet gemiddelde zomerpeil).
Voor de zeesluis te Aledemblik is in overeenstemming met de Staatscom¬
missie f 200 000 gerekend.
In bijlage C is nn een overziclit gegeven van de verscbillende berekende
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gegeveu.s, terwijl cle ko.steii bij de verscliilleiule inogelijke k;iii;iali)ic)fielen
mede daarin zijii opg'enoiiieii.
Hieruit blijkt nti, dat de oplossing sub 2 bet goedkoopst is, eu daai' deze
alleszins voldoeiide is te acbten, ook voor de sclieepvaart, zal deze zijn aan
te lioudeii.
Men verkrijgt dan dus tusscben Kolborn en Aartswoud een kaiuuil, breed
in den bodeni 12 M., met beloopen van 2 op 1, waarin de laagste kanaalstand
ineer dan 2,50 M. boven den bodem gelegen is, en waarin een maxiiniun
stroomsnelbeid van 23 cM. per secunde zal voorkonien.
Hierbij zij opgemerkt, dat men bet kanaal zonder beteekenende vermeerderiiig van bet grondwerk eene grootere bodembreedte kan geven; alleen
Worden de knsten van onteigening dan wat liooger.
Tusscben Aartswoud en Medemblik verkrijgt bet kanaal eene bodembreedte
van 21 M., bij beloopen van 2 op 1, terwijl de maximum snelheid 30 cil. per
secunde bedraagt en ook een vaardiepte van ten minste 2,50 M. te alien tijde
verzekerd is. Het stoomgeniaal verkrijgt eene capaciteit van 340 W.P.K.
De aanlegkosten bedragen rond f 1 100 000.
De bierboven aangegeven oplossing voorziet voldoende in bestaande afwateringsbelangen. In bet tweede deel van dit boofdstuk werd uiteengezet, dat
verbooging der eiscben te Kolborn in de toekomst niet verwacbt kan worden,
maar dat bet niogelijk zou zijn, dat (ieestmerambacbt zicb bet reciit voorbebield zijn bemaling te versterken en daarop gerekend wenscbte te zien.
In dat geval zou dan later versterking van de stoombemaling noodig zijn; dock
bet kanaal zou in elk geval tocb nog in staat zijn belioorlijk de meerdere
boeveelbeid water af te voeren, terwijl de maximum snellieid din 0,40 M.
per secunde nog niet te boven zou gaan.
In de tweede jilaats dient tbans bet afiraterin-f/sLamiaJ ran de Wierl>i(jerwam-d bescbouwd te worden.
Met scbeepvaartbelangen beboeft bij dit kanaal niet bepaaldelijk rekening
gebouden te worden, daar bij den bestaanden toestand scbeepvaart op bet
afwateringskanaal van den Wieringorwaard uitgesloten is; desalniettemin zal
blijken dat om andere, bierna uiteeii te zetten redenen, bet kanaal zoodanige
afnietingen verkrijgt, dat bet tocb voor kleine vaartuigen bruikbaar is, mede
doordat bet in tegenstelling met bet tegenwoordige kanaal in open verbinding
met een vaarwater (Oude Veer) komt te liggen.
Het bedoelde atwateringskanaal moet de uitwateringssluis van de Wieringerwaard nabij Tweewegen in verbinding brengen met den boezem van den
Anna Paulownapolder.
In bet derde deel van dit boofdstuk werd medegedeeld, dat oorspronkelijk
bet Eazend Zwin voor deze nieuwe uitwatiug bestemd was, maar dat bij de
ontwerpen der Zuiderzeevereeniging en der Staatscommissie op de daarbij
beboorende kaarten van die ricbting werd afgeweken, boewel dit niet nader
in de tekst is aangewezen.
Hoezeer door gebruikmaking van bet Eazend Zwin, ongetwijfeld de onteigeningskosten zeer zullen verminderen, beeft een vergelijkend onderzoek
tocb uitgemaakt, dat bet doen samenvallen van dit kanaal met bedoeld Zwin
geenszins aaubeveling verdient.
Een opname ter plaatse beeft geleerd, dat de meest gescbikte jilaats voor
bet kanaal zal zijn die, blijkbaar op de kaart der Staatscommissie bedoeld en
loopende vanaf de uitwateringssluis van de Wieringerwaard naast den Kerkweg (voor zooverre deze loopt naast den Ouden Zeedijk aan de noordzijde,
voor bet overige gedeelte langs de zuidwestzijde van dien weg).
Bij de aldus gekozen ricbting blijft men gebeel buiten contact met bet
afgedamde Oude Veer. Bij den aanleg van dit kanaal valt te rekenen op het
maken van een of meer grondduikers tot beboud van de watergemeenscbap
tusscben de beide deelen van den doorsneden Oostpolder, zoomede op bet
maken van een spoorbrug in de lijn Scbagen—van Ewycksluis en een brug
voor gewoon verkeer bij de doorsnijding van den Kerkweg en den Kneesweg.
Gelijk biervoor reeds terloops is gezegd, wordt bet profiel van bet kanaal
bepaald door bet benoodigde grondwerk voor de kaden. In verband daarmede
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is (le bodem, welke vroeger op 2,10 M. — N.A.P. werd ontworpen, op 2,50 M.
— N.A.P. gebraclit en is men gekomeu tot een dwarsprofiel van 17 M^. bij
Schermerboezeiu zomerstand (0,58 M. — N.A.P.). In bet tweede deel van dit
lioofdstuk werd aangegeven, dat ten lioogste 250 M^. water per minimt is af
te voeren, zoodat de snelbeid 25 c.M. per seconde niet te boven zal gaan.
Bij beloopen van 2 eu 1 verkrijgt bet kanaal eene bodembreedte van 4,5 M.
eii eene breedte op den waterspiegel van 12,5 M.
Met bebuli) van de formule van Dahcy eii Bazin is bet verbang berekend
bij den niaxinuun-afvoer tus.sclien bet Glide Veer en de nitwateringsslui.s
van de Wieringerwaard, bet bleek dan te ziillen bedragen 8 c.M.
De gemiddelde wiuterstand van Scbermerboezem te Nieuwediep is 0,45 M.
— N.A.P.; gemiddeld zal dus de af watering van de Wieringerwaard in bet
ongunstigste jaargetijde plants bebben op een peil van 0,37 M. — N.A.P.,
een stand lager dan waarop, blijkens de gegevens van bet tweede deel van dit
boofdstuk, tbans uitgewaterd woidt.
Hier staat voor de Wieringerwaard bet nadeel tegenover dat men gebonden
zou worden aan bet maalpeil van den boezem van den Anna Paulownapolder,
zijnde N.A.P.
Zeer overwegend is dit bezwaar niet te acbten; ook tbans is de Wieringer¬
waard feitelijk aan een maalpeil gebonden, zij bet ook dat dit niet contractneel is vastgelegd en zelden bereikt wordt.
De kosten van dit kanaal kunnen globaal als volgt worden begroot:
Grondwerk . f 20 000
Onteigening .. ,, 25 000
Bijkomende werken . ,, 25 000
Totaal . f

70 000

Tbans overgaande tot de tijdelijke voorziening in de af watering te van
Ewyckslms gednrende de uitvoering der werken zij er dadelijk op gewezen,
dat bet wellicbt mogelijk zon zijn de uitvoering der werken zoodanig te
regelen, dat deze tijdelijke voorzieniiig niet noodig zal zijn.
Voor de sclieepvaart blijft ecbter een vaarweg tusscben de van Ewycksluis
en liet Noordbollandscdi kanaal noodig eu daarom dient tocb op de uitvoering
der door de Staatscomniissie bedoelde werken gerekend te worden.
Nn is in bet derde deel van dit boofdstuk bereids uiteengezet, dat bet plan
der Staatscommissie niet zonder ineer uitvoerbaar is, maar dat wanneer bet
Balgkanaal als afwateringskanaal dienst zal doeii, de scbutsluis aan de Kooi
vervallen kan en boogstens door een in geval van nood te sluiten keersluis
vervangen behoeft te worden, terwijl de Zandvaart en Middenvaart afgedamd en een nieiiwe vaart gegraven moeten worden welke beide genoemde
vaarten met bet stoomgemaal te van Ewycksluis verbindt.
In verbaiid met de tijdelijke loozing zelf dient iiagegaan te worden of bet
meerdere water te Den Holder geloosd zal kunnen worden en of dit door bet
Noordbollandscb kanaal en door bet Balgkanaal afgevoerd zal kunnen
worden.
Aangezien men bier slecbts met eene tijdelijke voorzieuing te doen beeft,
is bet voldoende deze punten globaal na te gaan.
In de eerste plants zij dan opgemerkt, dat waar G.L.W. te van Ewycksluis
0,54 M. — N.A.P. bedraagt, G.L.W. te Nieuwediep afloopt tot 0,82 M. —■
N.A;P.; de spuiingen te Nieuwediep zijn dus niet alleen veel kracbtiger,
maar dureii ook langer, en kunnen vaker plaats bebben.
Nu wordt te Nieuwediep gespuid door:
de Marinescbntsluis met een nat profiel van 32,5 M“. op 0,50 M. — N.A.P.;
de sluis in liet Nieuwe Werk met een nat profiel van 12,6 M“. op 0,50 M.
— N. A. P.
Dit cijfer bedraagt voor de van Ewycksluis 18,5 M^. en voor de Eoopvaarderssluis te Nieuwediep 104 M“.; bet is duidelijk, dat zoo bet verval op bet
kanaal niet al te zeer vergroot, bet gemakkelijk doenbaar zal zijn, in de
Koopvaarderssluis zoodanige spuigelegenbeid te maken dat de meerdere
boeveelbeid water afgevoerd kan worden.
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Nu lieeft liet Noordliollandsch kanaal bij eeii peil van 0,50 M. — Js.A.P.
eeii doorstroomingsprofiel van 145 M=.; bet is ecliter niet bekend lioeveel
water daardoor afgevoerd wordt. De laiideii op Scliermerboezem uitwatereude,
zijn op 50 a 60 000 H.A. te scliatteu, terwijl de oppervlakte der landen
uitwatereude op bet biervoor outworpeii kanaal Aartswoud—Medenablik zeker
op 20 000 H.A. is te .scliatteu, eeu oppervlakte welke wellicbt ongeveer
gelijk is aan die der landen afwaterende door bet Noordbollandscb kanaal,
gezieu de biervoor verinelde capaciteit der verscbillende uitwatereude sluizen.
Xu bleek bij een doorsnede van 122,5 M^. bet verbang in bet kanaal Aarts¬
woud—Hedemblik ongeveer 3/4 c.M. per K.M. te bedragen.
Een dergelijk gemiddeld verbang of wellicbt iets meer, aangezien bij
natuurlijke looziiig te Xieuwediep slecbts een gedeelte van den tijd geloosd
wordt. is dus in bet Xoordbollandscb kanaal ook zeer denkbaar en in dat
geval zou bet verval tusscben de Eooi en Xieuwediep ongeveer 3 c.M.
bedragen.
1\ anneer nu bij de tijdelijke voorziening in de uitwatering bet water van
mini TOOO H.A. laud, zijnde dit de gezainenlijke oppervlakte van den Anna
Paulownapolder en de Wieringerwaai'd, bij den bestaanden afvoer gevoegd
wordt, dan zal de afvoer en bijgevolg de snelbeid + 1^ niaal grooter worden
en bet verbang dat evenredig is met bet kwadraat van de snelbeid (1^)^ --=
1,8 ^2 niaal grooter worden.
M anneer men verlangt, dat aan de Kooi bet peil ongewijzigd zal blijven,
zal bet dus voldoende zijn zoo te Xieuwediep bet peil eenige centimeters lager
afloopt en gezien de voornoemde cijfers van de doorsnede der sluizen is dit
natuurlijk geniakkelijk te bereiken.
IV aar de stroomsnellieid op bet Xoordbollandscb kanaal voor de scbeepvaart volstrekt geen overwegende last geeft mag men gerust aannemen, dat
altbans tijdelijk zonder eenig bezwaar de vernieerderde boeveelbeid water
afgevoerd kan worden.
Geconcludeerd kan dus worden. dat de sluizen te Xieuwediep in bet
Xoordbollandscb kanaal bet noodige water kunnen afvoeren.
(Jok bet Balgkanaal is daar geniakkelijk voor gescbikt te niaken, daar bet
grooteiideels reeds bestaat en alleen verruimd beboeft te worden, waardoor
bet bij een bodemdiepte van 3,10 M. — X.A.P. eene bodembreedte van
35 M. kan verkrijgen en een profiel van 100 M^. bij een peil van
0,50 M. — X.A.P.
Het is duidelijk, dat bij zulke afmetiugen, welke overigens niet dringend
noodzakelijk zijn, en in verband met de betrekkelijk geringen afvoer slecbts
een onbeduidend verbang kan outstaan, waartegen ruiniscboots opweegt bet
voordeel van de te Hen Helder lager afloopende ebben.
He biervoor aangegeven tijdelijke voorziening in de afwatering is dus
alleszins voldoende.
Tliaiis overgaande tot de begrootiug der kosteu zoo zij opgemerkt, dat
bierbij, in afwijkiiig van de eenbeidsprijzen biervoor bij bet kanaal Kolborn—
Medeiiiblik genoemd, voor bet grondwerk in bet Balgkanaal een eeubeidsprijs
van f 0,25 is aangeiionien, daar men bier uitsluitend met baggerwerk te
doen beeft. Voor de onteigening van bet Balgkanaal is een som ineens van
f 10 000 gesteld, terwijl overigens de prijs van f 3500 per H.A. is aangebouden.
Be begrootiug wordt dan als volgt;
Grondwerk Balgkanaal .
Onteigening Balgkanaal .
Spuiinricbting te Xieuwediep .
Keersluis aan de Kooi .
Xieuwe waterleiding uaar bet stooiiigeniaal in den Anna Pau¬
lownapolder .

f HO 000
,, 10 000
,, 20 000
,, 20 000
,,

30 000

Totaal . f 190 000
In de laatste plants dient tbans de defimtiere 'voorziening in de afu'otering
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ran de van Ewijck-duis te wordeu uagegaau, welke bestaat in liet voruien van

eeii boezeniiueer voor die sluis eu den aanleg van een kanaal door Wieringen,
waardoor natuuilijke nitwateriug op zee plants zal liebbeii.
In de eerste plants zal door bet kanaal door Wieringen afgevoerd moeten
kunnen vorden betgeeu tbans door de van Ewycksluis geloosd wordt, vernieerderd met de lioeveelbeid water, welke de Wieringerwaard kan uitslaan.
De boeveellieid water van bet eiland Wieringen, welke op bet kanaal
gebracht wordt, is zoo gering, dat deze bij een globaal ontwerp buiten
bescbouwing kan blijven.
Dij bet ontwerp der Staatscommissie wordt in den bestaanden toestand
niets veranderd eu men kan dus aannemen, dat de Oiide Sluis open blijft
staan, terwijl in normale gevallen de van Ewycksluis eveneens open zal
staan, teueiiide de boezem van den Anna Paulownapolder van bet boezemmeer te kunneii doen profiteeren.
Op den boezem van den Anna Paulownapolder, zoomede op den gebeelen
nieuwen boezem, bestaande uit boezemmeer eu kanaal door Wieringen, zal
dus ongeveer bet Scberinerboezempeil aanwezig zijn. Daar nu de boezem
relatief veel meer vergroot wodt dan de afwaterende landen, zal bijgevolg
de toestand guustiger wordeu voor bet gecombineerde boezemcomplex,
zoodat aan alle betrefende bet peil te stellen eiscben voldaaii is zoo slecbts
de boven aangegeven boeveellieid water afgevoerd kan worden.
De afmetingen van bet Icanaal door Wieringen nu zijn zeer moeielijk te
bepaleii. Door de Staatscommissie werd aangenomen eene breedte van 30 M.
op den waterspiegel en eene bodemdiepte van 3 M. —.N.A.P., dus een nat
dwarsprofiel van 62,5 M^., terwijl bij Scberinerboezempeil bet natte
dwarsprofiel van de van Ewycksvaart ongeveer 55 M". bedraagt.
Yooral waar de eiscben omtrent ontwatering steeds booger worden, mocbt
reeds bij voorbaat aangenomen worden, dat bet dwarsprofiel door de
Staatscommissie aangenomen, onvoldoeiide zou zijn.
Tastenderwijze is een profiel vastgesteld met een bodembreedte van 35 M.,
eene bodemdiepte van 3,10 M. — N.A.P.^en beloopen van 2 op 1.
Bij eene lengte van bet kanaal van 6,5<iM. is nu nagegaan wat per getij
door dit kanaal afgevoerd kon worden bij een aantal verscbillen tusscben
den boezemstand en den laagwaterstand te Den Oever en wel met bebulp
van den getijlijn voor die plaats.
Toen biervan eene afvoerkromme was samengesteld, bleek de afvoer globaal
ongeveer eveuredig te zijn met die verscbillen. Daar een dergelijke afvoer¬
kromme voor de van Ewycksluis ongeveer gelijkvormig zal zijn, is ook de
afvoer door de van Ewycksluis ongeveer eveuredig te stellen met de ver¬
scbillen tusscben den boezemstand en bet laagwater in zee.
Bijgevolg kan men door een geval nader te onderzoeken een oordeel vellen
omtrent de werking van bet kanaal ook in andere gevallen.
Nu is berekend, dat zoo bij den Scbermerboezem-winterstand geen neerslag
voor de van Ewycksluis plaats bad, daaruit geloosd zou worden bij gemiddeld
tij 130 000 M®., terwijl onder die omstandigbeden door bet kanaal door
Wieringen 220 000 Mb water per getij geloosd zou worden. Het is duidelijk,
dat door neerslag voor de van Ewycksluis veel minder water geloosd zal
worden, maar anderszijds ook zal voor de sluis op Wierdingen en in bet
buitenkanaal aldaar eenig verval aanwezig zijn.
Op de van Ewycksvaart wordt gebracht bet water dat door de Oude Sluis
stroomt, maar bier verwaarloosd kan worden, en verder bet water uitgeslagen
door de gemalen te Veerburg en van Ewycksluis, respectievelijk met
opbreugsten van 240 en 135 M^. per minuut of tezamen 275 M®. per minuut.
Yoor de afwatering van de Wieringerwaard bedraagt die opbrengst 250 Mb
per minuut. Nu zal men bij grootere polders, als het bier geldt, niet ver
bezijden de waarlieid zijn, zoo men de gemiddelde afvoer met deze cijfers
eveuredig stelt. De lioeveelbeid water, welke dus het kanaal door Wieringen
meet kunnen afvoeren. is globaal Is maal zoo groot te stellen als de afvoer
door de van Ewycksluis, en bij de ontworpen afmetingen zal het kanaal
gezien voornoemde afvoercijfers, daartoe ruimscboots in staat zijn.
De plaats van de bekading van bet boezemmeer, zoomede de ricbting van
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liet kanaal door
ieriug’en ziju uooit iiader overwogen, alleeii kaii gecoustateord ^yordeu, dat men zicli liet kanaal gedaclit lieeft ongeveer langs de
uoordgrens van den polder Waard-Nienwland en, zooals nader uit Hoofdstiik III zal blijken, dieut men zich daaraan te liouden.
Het kaiiaal zoii iutiisscdien kuniieii uitmonden lietzij nabij de Hoelem,
lietzij nabij de Kliever Stroeerkaap (zie bijlage III). In bet eerste geval
zoudeii evenwel de liooge grondeii van Ooster- en Westerklief doorsneden
vordeii, wiiardoor het kanaal blijkens een globale begrooting bijna 2h ton
goods duurder zon worden, een geringer bedrag dan noodig zou zijn voor
den aanleg van een kade binnen de bedijking van tegenover den Hoelm tot
nabij de Kliever Stroeer Kaap. Het is dns aangewezen bet kanaal te doen
uitmonden nabij Kliever Stroeer Kaap en dit door het oude land van
ieringen te doen loopen benoorden den Waard Nie\iwlandpolder.
He boezemkade moet zoodanig gekozen worden, dat te groote diepten
zooveel mogelijk buiten de bedijking blijven en daarom dient voorloopig
eene ricbting te worden aangenomen als op bijlage III is aangegeven.
I olgens eene globale begrooting zijn de kosten als volgt te ramen:
Grondwerk kanaal door Wieringen . f

25G 000

Onteigening kanaal door Wieringen . ,,

144 000

lloezemkade . ,,

,425 000

Zeesluis iiabij Den Oever .

150 000

Buiten kanaal . „

150 000

Te zameii . f 1 075 000
Ilians de fntale koxteu ran- lief plan der St-aatxconmrnssie begrootende, zoo
zijn deze te stellen als volgt;
Aanlegkosten kanaal Kolborn—Medeinblik . t 1 094 000
Voorziening afwatering AVieriiigerwaard . ,,

70 000

Tijdelijke voorziening afwatering van Ewycksluis . ,,

190 000

Hefinitieve voorziening afwatering van Ewycksluis . ,, 1 075 000
Totaal . f 2 429 000
Gekapitaliseerde exploitatiekosten stooingemaal Medeinblik ,,

39 000

Gekapitaliseerde bedieiiiiigskosten stoomgemaal Medeinblik „

162 000

Algeiueen totaal . f 2 630 000
Aangezieu de stoombemaling te Medeinblik blijvende exploitatie medebreugt, welke bij de later te bescbouwen oplossingen vervalt, is het tot
een juiste vergelijking geweuscht, die exploitatieko^stell hier gekapitaliseerd
in rekening te brengen, vooral ook onidat bij de onder b sub 1 te behandelen
oplossing de meerdere exploitatiekosten der stoombemaling van de watersdiappen ook in rekening gebracht moet worden bij de aan deze uit te
keereu vergoeding.
Bij de hier te volgen oplossing ') voor het lanuud Kolhorn—Medeniblik
h. GeAvijzigd plan
wordt uitgegaaii van de grondgedachte, dat het geweuscht is de, met het oog *1®’' Staatscommisop de zeesfaiiden, noodzakelijke opinaling ineens te doen plants hebbeii. Het
afwateringskanaal zal dan te Medeniblik op zee uatuurlijk loozen, en aldaar
dlls in het algemeeu een stand gelijk aan de zeestand kuiinen hebben.
Te Aartswoiid en Kolhorn zullen de kanaalstanden dan steeds zooveel
liooger zijn als het verhang tussclien die plaatsen er Medeinblik bedraagt,
en ook hooger dan de tegenwoordige zeestaiulen aldaar. AVaar de bemalingswerktuigen op die tegenwoordige zeestandeii ingericbt zijn, daar zal men de
kanaalstanden niet te zeer kuunen verhoogen, zoodat een riiim afwaterings¬
kanaal noodig is.
1) Zie bijlage III.
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Bij de oplossing van de Staatscommissie is uagegaan, dat bij den maximuinafvoer in liet toeii bescliouwde ruime kaiiaal liet verval tusscben Medemblik
en Aartswoud 8 c.M. eii tusscben Aartswoud eu Kolliorii 4 c.M. bedroeg,
zoodat voor liet geval dit kanaalprofiel bij deze oplossing aangeliouden wordt,
bij luaximumafvoer te Aartswoud 8 eii te Kolliorn 12 c.M. liooger standen
Terkregeii worden dan de zeestand te Medeniblik bedraagt. lleze verscbillen
zijii wel te overwiiinen, inaakt men ze ei liter grooter dan wordt dit moeilijker
en daaroin is bet bovenbedoelde profiel aan te liouden.
Men inoet aanneinen, dat de geiniddelde zeestand te Medeinblik, Aarts¬
woud en Kolliorn gelijk is, en waar te Aartswoud gemiddeld op den gemiddelden zeestand wordt uitgeinalen, zal bij de tliaus bescliouwde oplossing
aldaar gemiddeld 8 c.M. liooger opgenialen inoeten worden bij maximumafvoer; bedraagt de afvoer minder, dan is bet verval ook minder.
Bij luaximumafvoer wordt de waterstand te Kolliorn steeds 12 c.M. liooger
dan te Medemblik; wanneer men nu bet verscbil in waterstanden tusscben
Kolborn en Medemblik buiten bescbouwing laat (G.L.W. te Kolliorn is lager
dan te Medemblik) dan zal men bij de gewijzigde oplossing te Kolborn nooit
meer dan 12 c.M. liooger belioeven op te malen. Bij geringere afvoer bedraagt
dit cijfer minder.
Teneinde de kosten van bet grondwerk niet al te zeer op te voeren is bet
gewenscbt, den maximum zeestand, waarop te Medemblik geloosd zal
worden, te stellen op 0,80 + N.A.P. In dat geval zal dus Geestmerambacbt
zijn maalpeil van den voorboezem practiscb tot dat peil teriiggebracbt zien.
Een groot bezwaar kan dit niet genoemd worden; een zeestand tusscben
0.80 M. + N.A.P. en 1 M. 4- N.A.P. te Aartswoud kwam op dagen, dat
aldaar genialen werd, in de periode 1906—1909 8 keer voor of gemiddeld
2 maal per jaar.
Bij de boven ontwikkelde oplossing zal men dus met bet navolgende
rekening moeten bouden.
1°. Men zal (jeestmerambaclit een vergoeding moeten geven, omdat bet
niet meer, zooals tegenwoordig, kan opmalen totdat de waterstand in zee
1 M. + N.A.P. bedraagt.
Deze vergoeding, die niet lioog beboeft te zijn, kan voorloopig worden
gesteld op f 15 000 ineens.
2°. Men zal Geestmerambacbt een vergoeding moeten geven, omdat bet
boogstens gemiddeld 8 c.M. liooger meet opmalen. Deze vergoeding beboeft
boogstens f 600 ’s jaars of f 15 000 ineens te bedragen.
3°. Men zal de Niedorperkogge een vergoeding moeten geven omdat bet
boogstens 12 c.M. liooger moet opmalen. Dit is met f 500 ’s jaars of ineens
met f 12 500 zeer goed betaald. Maar bovendien zal bet vijzelgemaal onbruikbaar worden of niet dan met booge kosten kunnen worden bruikbaar gemaakt
voor bet boogere peil.
Aangezien liet zeer te betwijfelen valt of dit gemaal nog wel noodig is,
zal een vergoeding van f 7500 biervoor ruimschoots voldoende zijn.
4°. De genialen van de Scliagerkogge en van den Waard en Groetpolder
zijn vijzelgenialen, die niet nieuw meer zijn. Vrij groote uitgaven zullen
worden vereisc.bt om ze liooger te kunnen doen malen. Men beeft zicb nu op
bet standpunt gesteld, dat deze watersebappen nieuwe gemalen zullen aansebaffen en dat bet Eijk daarvan de belft zal vergoeden. Een nieuw gemaal
voor de Scliagerkoggestrijkmolens wordt gesebat op f 50 000, dat voor den
IVaardpolder en den Groetpolder ieder op f 25 000.
5”. De kaden bangs bet AVaardpoldermaalkanaal, bet Kolbornerdiep en
bet Boerensluiskaiiaal, zullen worden verboogd tot 1,60- M. + N.A.P.
De kosten biervoor worden gesebat op f 50 000.
De kosten van de gewijzigde oplossig bedragen nu;
1) Het gemaal van den Groetpolder is inmiddels vernienwd en loost thans direct op zee.

59
1.

Sluizen te ileclemblik . f

200 000

2.

Gioudwerk kanaal Kolliorii Aartswoud . ,,

80 000

d.
4.

Oiiteigeiiiiig kanaal Kolliorii Aartswoud . ,,
Grroiidwerk kanaal Aartswoud Medemblik . ,,

T6 000
324 000

0.

Unteigening kanaal Aartswoud iledeuiblik . ,,

263 000

6.
T.

Vergoediug aan waterscliappen .
,,
Verliooging van kaden . ,,

100 000
50 000

Totaal . f 1 093 000
of rond f 1 100 000.
Door deze wijziging wordeu de aanlegkosten van liet kanaal niet booger,
maar de exjjloitatiekosten van liet stoomgeiuaal vervallen gelieel.
(ielijk in bet tweede deel van dit bootdstuk is uiteengezet, bestaat de
niogelijkbeid, dat op den duur de boeveelbeid water te Aartswoud geloosd,
vergroot zal wordeu. In dat geval zou bij den maximuiuafvoer bet verval
tussoben Aartswoud en Medemblik 6 c.M. grooter wordeu. Dit verscbil is zoo
geriug, dat bet op de boogten der kaden geen iiivloed beeft.
Het zal slecdits bij booge uitzonderiug optreden, zoodat bet geen groot
bezwaar voor de uitwateriiigen zal opleveren. Bij de aan de waterscbappen
toe te kenne vergoedingen is bovendieii gerekend dat steeds bet bedrag van
bet inaxiiuuni verval booger is op te iiialen, zoodat de toegekende vergoediugen zoo ruim zijn, dat zoiider bezwaar later de meerdere maxiniumafvoer
op liet kanaal kan toegelaten wordeu.
Uit den looj) der geuleu uabij de uiticateriiiy ran den roorboezeni van de
11 lennyerwaard blijkt, dat de plaats van de boezemkade gescbikt zoodanig
gekozen kan wordeu, dat die uitwateriug reelitstreeks op liet boezeiniiieer kan
wordeu gebracbt.
De toestand wordt daardoor aanzieiilijk verbeterd, daar de van Ewycksvaart
dan niet een zoo sterk venueerderde boeveelbeid water behoeft af te voeren.
Het eenige bezwaar, dat door deze wijziging zou kuniien oiitstaan, bestaat
bierin, dat de loozing van de Wieringerwaard niet tijdelijk naar bet noorden
verlegd kan wordeu. Desnoods kan men ecbter de Wieringerwaard tijdelijk
op de gelieel of gedeeltelijk afgesloten Wieriugermeer laten loozen wat geen
kosteii van beteekenis niedebrengt.
Door deze wijziging ontstaat eene bezuinigiiig van f 70 000.
Gelijk biervoor reeds is gezegd, zal bet door de Staatscommissie ontworpen
Balgkanaal op den duur dienen voor scbeepvaartweg tusscben den boezem
van den Anna Paulownaiiolder en bet Noordliollandscb kanaal, terwijl bet
zeer de vraag is of werkelijk zijne beteekenis als tijdelijke voorziening in
de afwatering groot is.
Nu is als scbeepvaartweg een kanaal Oud.e Veer—hyper Schutduls zeker
verkieslijk en waar tusscben den boezem van deii Anna Paulownaiiolder en
bet Xoordbollandscb kanaal door de kracbtige spuiingen te Xieuwediep in
geval van loozing steeds een belangrijk verval staat, daar zal bet zooveel
kortere kanaal Oude Veer—Zijpersluis volstrekt niet die mime afmetingen
beboeveu te krijgen, die voor bet Balgkanaal zijn aangenomen, omdat het
reeds zulk eene groote breedte bezit.
Hier worden de afmetingen door de belangen van de scheepvaart bepaald,
maar daar dit kanaal een belangrijke scbakel in een doorgaanden scheepvaartweg vomit, is bet gewenscbt de afmetingen wat ruimer te stellen dan
de minimum afmetingen.
De breedte van het Noordhollandscb kanaal op 3,10 M. — N.A.P. bedraagt
ongeveer 27 M., terwijl de bodembreedte van de Ewycksvaart bij dat peil op
ongeveer 20 M. gebracbt kan worden, en die voor het kanaal door Wieringen
op 35 M. is ontworpen.
Eene bodembreedte van 20 M. op het peil van 3,10 M. — X.A.P. dient dus
ook voor het kanaal Oude Veer—Zijperscbutsluis aangenomen te worden. Het
18
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kauaal iiiaakt voorts eeii uieuwe spoorwegbrug iu de lijii Alkmaar—Den
Helder iioodzakelijk.
De kosteii voor dit kanaal zijn als volgt te ranien:
Groiidwerk . f 100 000
Onteigening . ,, 150 000
Spoorwegbrug . ,, 100 000
Keersluis . ,,

20 000

Totaal . f 370 000
Deze oplossing is dus f 180 000 duurder daii de oplossiiig der Staatscoiumissie.
Voor de afwatering is ongetwijfeld de oplossing van de Staatscommissie
verkieslijk, maar zooals reeds is opgenierkt valt daaraan geen te groote beteekenis te lieehten.
Ook de zeer ruinie afnietingen, welke zeer geruakkelijk aan bet Dalgkanaal
gegeven kunnen worden, zijii ongetwijfeld een voordeel voor de sclieepvaart.
Voor de vaart iiaar Alkmaar en Amsterdam is ecliter bet Dalgkanaal zeer
oiigescbikt, en waar bet voor de economiscbe ontwikkeliiig van de betrokken
streek zeer wenscbelijk zal zijn die vaart te bevorderen, daar is in dit opzicbt
liet voordeel van bet kanaal naar de Zijpersluis overwegend, daar de vaart
liierdoor ongeveer 5 K.M. korter wordt en direct in de ricbting van bet doel
gevaren kan worden.
Tbans gaat die vaart deels door de Groote Sloot. maar men kan daar slecbts
met scliepen verkeeren, die weinig dieper gaan dan 1 M., terwijl de wijdte
van de Jacob Klaassensluis, welke overwelfd is, slecbts 4 M. in den dag
bedraagt.
Een verbeterde verbinding is dan ook voor eene goede economiscbe ontwikkeling van de streek noodig te acbten en deze is te vimlen in liet krinal (hide
Veer—Zijper Scbutsluis.
De vaart naar Den Helder wordt weliswaar 11 K.M. langer dan door bet
Dalgkanaal, maar gewone vaart is iu die ricbting weinig te verwacbten en
men beeft liier dus overwegend met een Marinebelang te doen. Door de
vaart naar de Zijpersuis wordt evenwel de bestaande vaart van Wieringen
naar Kieuwediep niet langer, zij is niet rneer afbankelijk van stormen op
zee, en dus beter verzekerd, zoodat ter voorziening in de Marinebelangen, dit
kanaal allesdeels voldoende is te acbten.
IVaar de vaart trxsscben Wieringen en Xieuwediep met betrekkelijk kleine,
door stoombarkassen gesleepte scbepen of door stoomvaartuigen wordt uitgeoefend, is bet passeeren van 2 spoorwegbruggen bij die vaart ook geen
overwegend bezwaar te acbten.
Waar de gewijzigde oplossing voldoet aan de eiscben, waarin voorzien
moet worden. en groote economiscbe voordeelen biedt, daar mag bet betrek¬
kelijk weinig boogere bedrag der aanlegkosten bet tot stand komen van
dit werk niet in den weg staan.
Overigens zpn geen wijzigingen aan te brengen, zoodat de fofale Iwaten
ran het ffewijziffcle plan der Staatscamminsie zijn te ramen als volgt;
Kanaal Kolboru Medemblik . f 1 093 000
,,

Oude Veer—Zijper Sluis . ,,

370 000

Spuigelegenbeid te Kieuwediep . ,,

20 000

V oorziening afwatering van Ewycksluis . ,, 1 075 000
Totaal . f 2 558 000
of ruim f 00 000 minder dan volgens bet plan der Staatscommissie.
Oiiifrent de In hef plan der Sfaatscoin niitixie aangehrachte irljzigingen han
het rohjende opf/einerkt warden.
De verbooging van bet peil op bet kanaal Kolborn Medemblik maakt de
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wei'ken in naiileg iiiet duuider, iiiaar bespaart de exploitatie van liet
stoomgeinaal te Medeuiblik, en geeft dus een overwegend financieel voordeel.
Ook is bet ongetwijfeld een voordeel, dat de onderneming der nieuwe
bedijking uiet tot benialing van bet kanaal verpliclit zal ziju, daar dan later
nooit boogere eiselien desbetreffende gesteld zulleii kuiiuen worden. De
exploitatie van een groot stoomgeinaal, dat slecbts betrekkelijk weinig werkt,
is met bet oog op bet personeel ougeivenscbt.
De wijziging van de ontworpeu afwatering van de Wieriiigerwaard levert
geen overwegend bezwaar, maar wel beteekenend financieel voordeel op.
De keiize tiisscben bet Balgkaiiaal en bet kanaal Oude Veer—Zijpersluis
dient op laatstgenoemd kanaal te vallen, daar de economiscbe voordeelen,
welke dit kanaal oplevert, ook voor de droog te iiiaken landen geacbt moeten
wordeii op te wegen tegen de eeiiigszins boogere kosten, welke ten opzicbte
van liet gelieele werk, voorloopig geraamd oj) 23 milioen, tocb onbednidend zijn.
\Vaar door de (laufjelirachte irijzitjingen Jief plan der Stoat.'icoiiniiixaie niet
dinirder wordf en de e.vploifatie ran het stnonigeinaal te Medeinhlih- rerrtdf,
teririjl door de icijzigingen verlieteringen zijn rerlregen, doar is het geirijzigde plan der Staatscoin nrissie (aj rerhieselijk horen het ongeu'ijzigde fh).
llij deze oplosvsing van bet afwateringsvraagstnk, welke eveneens op
bijlagp III is aangegeven, is bet aangewezen, bet water, dat te Aartswoud
nitgeslageii w(n-dt, door een kanaal longs den binnenberin van den zeedijk
naar Kolboru te voereii en verder vereenigd met bet water, dat bet Kolbornerdiep afvoert, langs bet oude boezenikanaal van den Groetpolder naar het
afwateringskanaal van de Wieringerwaard. waardoor bet water dan verder
op liet lloezeniineer gebracbt zon kunuen worden. llij de door de Staatseommissie voorgestelde oplossing werd het boezemmeer in open verbinding
gedacbt met Scbermerboezein. Tn dot geval nioet de eiscb gesteld worden. dat
bet oppervlak van den nieuwen boezem (boezemmeer en afwateringskanalen)
ten niinste 3 % bedraagt van de daarop nieuw afwaterende landen, overeenkomende met de relatieve oppervlakte van den iScberinerboezem.
Verder meet bet kanaal door Wieringen kunnen afvoeren bet water, dat
door de van Ewyckslnis tbans geloosd wordt, vermeerderd met bet water, dat
door de nieuw nitwaterende landen nitgeslageii wordt.
Vn is bij de oplossing a aangegeven, dat bet daar ontworpeu kanaal
voldoeiide was om bet water af te voeren, opgebraebt door stoomgemalen, die
te zamen 625 M^. per ininunt kunnen opbrengen ; de geinalen te Aartswoud
en Kolboru kunnen evenwel te zamen 1475 M'’. per miniiiit opbrengen, zoodat
waar bet kanaalprofiel ongeveer evenredig met den afvoer grooter wordt, dit
bij de gewijzigde oplossing wel 3 maal zoo groot moet worden.
Dit zoii zeer booge kosten met zicb brengen; niet alleen zon dan dus het
grondwerk meer dan 3 maal belangrijker worden, maar ook zou men veel meer
land moeten gaan onteigeuen.
De kosten zouden danrdoor zoo boog worden, dat bet voordeel der oplossing
zou vervallen.
INleii moet dus traebten op goedkooper wijze grooter afvoer door bet
kanaal door Wieringen te verkrijgen, betgeen gesebieden kan door bet boezerameer op booger peil te brengen en bet bijgevolg af te sebeiden van Sebermerboezem.
Hiertoe bestaat ook nog in ander opziebt aanleiding. De iiitwateringen te
Aartswoud en Kolboru bebben, zooals in bet tweede deel van dit boofdvstuk
is iiiteengezet, gemiddeld op booger peil dan Sehermerboezempeil plants, en
waar de afwateringskanalen naar bet noorden gemakkelijk ruim ontworpen
kunnen worden zal bet verbang gering zijn .zoodat eene niet bepaald noodzakelijke verlaging van peil plants beeft door de afwateringen van Aartswoud,
Kolborn en ook van de Wieringerwaard op Scdiermerboezempeil te brengen.
Zoolang bet boezemmeer gemeen ligt met Schermerboezem zou daarop ook
bet maalpeil van Scbermerboezein, dat betrekkelijk laag is, moeten gelden.
Voor de afwateringen. welke tbans aan veel booger maalpeilen gebonden zijn
zou dat een beslist nadeel zijn en daartegen zou gemotiveerd bezwaar kunnen
gemaakt worden, waarom dan ook in verband biermede afsebeiding van de
beide boezems gewensebt is.

c. Plan waarbij
atle afwateringen
worden gebracbt op
het kanaal door
Wieringen.

62
Als plants voor de afscdieiding van Sclieriuerboezem is de Oude Sluis
aangewezeu, daar deze sluis liet diclitst bij de watersclieidiiig gelegen is.
Hiervoor is er op verscliilleude plaatseu, en in bet bijzouder in bet tweede
deel Tan dit lioofdstuk, op gewezen, dat men mag aannemen, dat Scliermerboezem in de Oude Sluis geeu loozingsmiddel van eenig gewicbt ineer lieeft,
terwijl de toestand voor Scbermerboezeiu gunstiger zou worden als deze van
den Anna Paulownapolder afgesclieideu wordt, ouidat laatstgenoeinde boezem
in verbouding tot de afwaterende landen kleiner is dan Scberiuerboezem.
Voorziening in de afwatering door de Oude Sluis is bijgevolg niet noodig
te acbten. Moclit evenwel de Zijpe of bet bestuur van Scberiuerboezem beslist
weigeren, tot bet sluiten van de Oude Sluis luede te werken dan zou in de
Koopvaarderssiuis te Nieuwediep spuigelegeubeid gemaakt kunuen worden,
waartoe iiieuwe deuren in die sluis aangebracbt zouden moeten worden.
Er inoge bier aan beriiinerd worden, dat in bet eerste deel van dit boofdstuk is medegedeeld, dat bij bet contract van 28 October 1853 de Zijpe reeds
toestoud de Oude Sluis, zij bet ook slecbts tijdelijk, te sluiten, terwijl in 1913
de Zijpe zouder bijzondere voorwaarden tijdelijke afdamming van de van
Ewycksvaart toestond.
Tbaiis dieiieu de afwateriiigskanalen naar bet Boezemmeer in de eerste
plants uader bescbouwd te worden, waarbij weder de omstandigbeden, welke
zicb bij den inaxiiuumafvoer voordoen, zullen gelden. Is tocb bij die ouderstelliug aan de te stellen eiscben voldaan, dan zal dit ook bij minder kracbtige
wateropbrengst bet geval ziju.
De opbrengst te Aartswoud is, zooals uit onderdeel 2 van dit lioofdstuk kan
blijken, steeds oiigeveer gelijk, die te Kolborn kan aauzienlijk minder
bedragen.
De boezem van bet Kolbornerdiep is ecbter zeer klein en relatief veel
kleiiier dan de nieuwe boezem, die te Den Oever op lager zeestanden afwatert
dan te Kolborn voorkomen, zoodat de uitwateringen te Kolborn gemiddeld in
gunstiger conditie komen.
In bet tweede deel van dit lioofdstuk is uiteengezet, dat bij maximumafvoer
te Aartswoud T25 M'’. water bij een geniiddelden stand van 0,09 M. + K.A.P.
geloosd wordt, te Kolborn TOO M'’. bij een stand van 0,05 M. + K.A.P.
IVaneer men bet kanaal van Aartswoud naar Kolborn een bodembreedte
van 15 M. geeft bij taluds van 2 op 1, zal bet verval bij de maximum opbrengst
van bet stoomgemaal te Aartswoud bedragen 4 c.M.
Draagt men dus zorg, dat bet afwateringskanaal te Kolborn geen booger
peil beeft dan 0,05 M. + N.A.P., dan zal dat te Aartswmud niet meer bedra¬
gen dan 0,09 M. + X.A.P.
Aan bet kanaal van bet Kolbornerdiep naar de voormalige Nieuwe Sluis
kan men zonder te groote kosten een bodembreedte van 40 M. bij een natte
doorsnede van 138 M". geven. Bij de maximum opbrengst van de gemalen
van 14T5 IM'b zal bet verval tuscben Kolborn en Nieuwe Sluis boogstens
3 c.M. bedragen.
Aan bet boezemkanaal van de Wieringerwaard kan zonder groote kosten
een nat dwarsprofiel van 200 M“. worden gegeven. Bij de maximum opbrengst
van de gemalen van 1675 M^. zal bet verval tusschen Nieuwe Sluis en de
Oostpunt van den Anna Paulownapolder bedragen 2 c.M.
Heeft bet boezemmeer dus een peil van N.A.P. dan zal bet peil te
Kolborn niet booger zijn dan 0,05 M. + N.A.P. en te Aartswoud niet
booger dan 0,09 M. -|- N.A.P.
De vraag rijst nu, of bet mogelijk is om bet boezemmeer als regel op dit
peil te liouden en welke afmetiiigeii daartoe bet kanaal door Wieringen zal
moeten verkrijgen.
Als eiscb zal worden gesteld, dat de boeveelbeid water, welke in 5 dagen
in de afwaterende landen kan vallen, bij een laagwaterstand in zee van
0,50 M. — N.A.P. in dien zelfden tijd kan afvloeien. Dit peil is ongeveer
10 c.M. liooger, dan G.L.W. en wel omdat men moet aannemen, dat bet
gemiddeld laagwater bij groote. waterlast wat booger zal zijn dan bet peil
van G.L.W. De grootst voorkomende regenval in 5 dagen is er een van
40 m.M.: die boeveelbeid moet kunnen worden afgevoerd in 9 a 10 getijden,
wat dus per getij nog geen 5 m.M. bedraagt.
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l)e oppervlakte A'an den Anna Panlownapolder is .

5 200 H.A.

,,

,,

,,

,, Wieringerwaard is .

1 860

,,

,,

,,

,, de lauden, uitwaterende op Kollioruerdiep is .

8 600

,,

825

,,

,,

,,

,,

den Boezem is .

Te zamen rond . 16 400 H.A.
Een laag water van 5 lu.M. over 16 400 H.A. is .

820 000 M“.

Het stooingeiuaal te Aartswoud brengt op in 12 u. 20 m. ...

444 000

,,

Te zamen . 1 264 000 M^
Het afwateringskanaal zal dus rond 1 250 000 M^. per getij moeten kunnen
afvoeren. Het kanaai door Wieringen met een breedte aan de oppervlakte
van 30 M., zooals werd voorgesteld door de Commissie uit de waterscbappen,
is liiertoe niet in staat, wel is dit bet geval zoo eene bodembreedte van 35 M.
woi'dt aangenomen, gelijk bij de oplossing a is geschied. Om dit te kunnen
beoordeelen is met behulp van de getijlijn te Den Oever berekend, boeveel
water bet kanaai kan afvoeren bij een boezemstand van N.A.P. en daarbij
bleek, dat kan worden afgevoerd 1,3 millioen M'*. bij een laagwaterstand van
0,50 M. ■— N.A.P.
Het afwateringskanaal door Wieringen zal dus in staat zijn om bij een
laagwaterstand in zee van 0,50 M. — N.A.P. in 5 dagen evenveel af te
voeren, als er boogstens in dien tijd op den boezem kan worden gebracbt.
Hierixit volgt, dat men desgewenscbt den boezem als regel lager zal kunnen
laten afloopen en dus ook als regel de molens minder boog beboeven op te
malen.
In de tweede plants is nagegaan boe boog het water in den boezem kan
stijgen in een periode van booge laagwaterstanden buiten. Hiervoor is
genomen een periode overeenkomende met de ongunstigste periode in de jaren
1906—1910, d. i. die van 1—7 December 1906, en is voorts aangenomen, dat
in dien tijd per getfj 1,25 millioen M^. op den boezem gebracbt werd. Aangezien de nacbtgetijden te Den Oever niet zijn waargenomen, zijn die gelijk
aan de daggetijden gesteld.
Aangenomen is, dat geen grootere snelbeden op bet kanaai worden toegelaten dan van 0,75 M. per seconde.
De oppervlakte van den boezem is:
24 H.A.
Kanaai door Wieringen .
Boezemmeer .

620

„

Oude Veer en Ewycksvaart ..

90

„

Voorboezem Wieringerwaard ..

35

„

Kanaai Kolborn Nieuwe Sluis

20

Kolbornerdiep .
Kanaai xlartswoud Kolborn ...

25
10
Te zamen rond ..

i J

825 H.A.

Bij deze aanname is gevonden, dat op bet boezemmeer zelfs in de bovengenoemde ongunstige periode, wanneer er gedurende die periode nog met
alle kracbt zou zijn gemalen een peil van 50 c.M. + N.A.P. niet zou zijn
bereikt.
In verband met een en aiider zal bet voorschrijven van een maalpeil van
50 c.M. + N.A.P. voor de acbtergelegen landen niet bet minste bezwaar
bebben. Toch zal bet voorschrijven van een dergelijk peil, dat waarscbijnlijk nooit of heel zelden bereikt wordt, met het oog op de kaden zeer
gewenscht zijn.
De kaden zullen een hoogte van 1,25 M. + N.A.P. kunnen verkrijgen.
Gaat men van boven.staande denkbeelden uit, dan valt bet navolgende oii te
nierken omtrent de te niaken werken.
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Het hanfuil Aart.'<ico(/d hollioni kaii liet jirofiel verkrijo-en^ reeds g-euoeuul
bij de oplossing a, alleen moet aau de kade de grootere lioogte wordeu gegeven
vau 1,25 M. + X.A.P., in plaats van 1 M. + N.A.P.
De kosteii ^vordeii geraaiud op f 130 000.
Voor bet kaiuuil Kolliorn—A ieuice Sluin wordt iu de eerste plaats liet
1\ aardpoldermaalkanaal, dat gemiddeld 60 M. breed is, gebruikt. Oru liet
kauaal bij die breedte op den waterspiegel eeu bodemdiepte van 3 M. en eeii
bodembreedte van 48 M. te geven, iiioet per M. gemiddeld worden weggebaggerd slecdits ongeveer 30 M"., diis over de lengte vau 1,5 K.M. 45 000 M\,
geraamd ad f 0,25 per M\ op 1 11 000.
De kadeverliooging wordt geraamd op f 6 per M. of over 1,5 K.M. op f 9000.
1 aiiaf de bemalingsiuriclitingen vau den Waardpolder tot aan Kieuwe
Sluis zal een strook vau 60 M. breedte voor weinig kosteu te krijgen zijn.
Dit terreiu ligt gedeeltelijk ongeveer op N.A.P., docli bestaat voor een
grooter gedeelte uit diepe dijksputten. Kaar scliattiiig zal gemiddeld per M.
moeteu worden weggebaggerd om bet geweusebte profiel te verkrijgen 60 M®.,
diis over de lengte van 4 K.M. 240 000 M^., geraamd ad f 0,25 per M^.
op f 60 000.
De kade wordt geraamd op f 7,50 per M. of over 4 K.M. op f 30 000.
Yoor onteig'eiiiug ware op f 5000 te rekenen.
1 oorts zal een strook laud van 12 M. breedte moeten worden onteigend,
waarvan de kosten op f 3000 per H.A. worden geraamd of over 4 K.M. rond
5 H.A. d. i. voor f 15 000.
Boveudien zal nabij Nienwe Sluis een onteigening noodig zijn van ongeveer
2 H.A., waarbij eenige woningen, te zamen te ramen op f 10 000.
Het kauaal Kolliorn—Kieiiwe Sluis wordt diis in bet gelieel geraamd
op f 140 000.
De voorboezem van deu Wieriiigerwaard is tiisseben A'ieiiwe
en de
Ooftpiuif vau den Anna Paulowiiapolder als afwateringskanaal te get)riiiken
en is gemiddeld 80 M. breed. Urn eeu dwarsprofiel van 200 M-. te verkrijgen
bij een bodemdiepte van 3 M. — N.A.P. en een belling der taluds van 2 op 1
is een bodembreedte van 60 M. en eeu breedte op deu waterspiegel van 72 M.
voldoende. Het gemiddelde iiatte dwarsprofiel bij N.A.P. bedraagt tbaus
ongeveer 120 M"., zoodat per M. gemiddeld slecdits ongeveer 80 M®. zal
moeten worden weggebaggerd, diis over deu lengte vau 4 K.M. 320 000 Mb,
geraamd ad f 0,25 per M'‘. op f 80 000.
De kadeverliooging wordt geraamd op f 6 per M. of over 4 K.M. op f 24 000.
Het totale kauaal wordt diis geraamd op rond f 105 000.
Waar de zeedijk van den Anna Paulowuapolder doorsnedeii zal worden,
dient men te rekenen dat deze iiolder voor gevallen van nood een keersliiis te
Oostpiint zal verlangeii. waarvan de kosten op f 100 000 zijn te stellen.
De Ixtezenilaide en het hanaal door Wlerntgen- belioiiden dezelfde afmetingen als bij de oplossing a.
Om iioodelooze bocbten in bet kauaal te ontgaan, zal bet gewensclit zijn,
twee kleiiie gedeelten van de tegeiiwoordige Zuiderzee, nl. buiteii de zeesliiis
te Kolliorn en nabij Nieiiwe Sluis, bij bet boezemkanaal te trekken.
Voor deze hijkomende werhen is iioodig 1 30 000.
Aau eiikele irater.'ichappen zal bij deze oplossing eenige verijoediiig zijn te
geveii voor bet booger opmalen vau bun water.
Geestmerambacdit (Eaaksmaatsboezem) en de op bet Kolbornerdiep uitwatereiide landeii, zullen er iiiet op acditeruitgaaii. Anders is dit met de
AVieringerwaard, die zijn water in bet vervolg gemiddeld wellicbt 15 c.M.
liooger zal moeten opmaleii. De meerdere kosteu aan kolen biertoe noodig
worden jaarlijks gescbat op f 100, zoodat eerie vergoediiig iiieens van f 2500
dient gegeven te worden.
Ook de Alina Paulowiiapolder zal zijn water in bet vervolg booger moeten
opmalen eii wel ongeveer 0.5 M. De meerdere kosteu aan kolen, biertoe noodig,
worden jaarlijks gesrbat op f 800. zoodat op eene vergoeding van f 20 000
is te rekenen.
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Hiertegenover staat, dat de Auua Paulowuapolder uu zoo good als uooit
meer aan een maalpeil gebonden zal zijn; dit voordeel scliijnt ruimscboots
op te wegon tegen bet iiadeel Tan veelal lioogere opmaling; daarom is bet
niet oinvaarscbijnlijk, dat de Anna Paulownapolder zonder vergoeding deze
wijziging van den toestand zal gedogen.
Mocbt de eisL'b gesteld wordeu, dat nieeidere spuigelegenheid te yieawediep nioet vorden gegeven, dan zijn de kosten bieivan te stellen op f 20 000.
diet kan-ual Oude Veer—7Ajperduu blijft ook bij deze oplossing noodig vooi’
de .scbeepvaart; alleen zal, nu de boezeui niet meer steeds met Scbermerboezem
gemeen zal liggeu, een scliutsluis nabij de Zijper Scbutsluis noodig zijn in
plants van een keersluis.
De kosten zullen daardoor f 40 000 booger worden.
Voorzieiung in de scheepL'acn-tbelangen bij Medeniblik is noodig omdat de
sluis in bet afwateringskanaal aldaar tevens bestemd was als toegaiig uaar den
nieuweu polder. Deze toegang vervalt nu. Ter plaatse zal dus een ander toegangskanaal gemaakt moeten worden, dat op bet peil der Vier Aoorder Ivoggeu
kan komen, waardoor bet voordeel verkregen wordt van watergemeenscbap
tusscben den nieuwen polder en bet water van dat ambacbt. Dit kan vooral
van belang zijn om den groentenafslag te Medemblik te kunnen bereiken.
Deze werken zijn rond op f 150 000 te begrooten.
De totale kosten der oplossing c kiinnen dus als volgt wordeu geraamd:
1“.
2°.
3°.
4“.
5°.
6°.
T".
8°.
0”.
10".
11°.
12°.
13°.

Kanaal Aartswoud—Kolboru ..
,,
Kolborn—Nieuwe Sluis .
,,
Nieuwe Sluis—Oostpuut .
Keersluis te Oostpuut .
Kanaal door Wieriugen (bintieu de sluizen) .
,,
,,
,,
(buiten de sluizen) .
Zeesluis nabij Den Oever .
Boezemkade .
Bijkomeude werken .
Vergoeding aan Waterscbappen rond .
Spuigelegenheid in de Koopvaarderssluis Kieuwediep ...
Kanaal Oude Veer—Zijpersluis .
Voorzieuing in de scbeepvaartbelangen bij Medemblik

f
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

130
140
105
100
400
150
200
325
30
25
20
410
150

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Te zamen . f 2 185 000
De mogelijke vermeerderiug van de af te voeren boeveelbeid water is
betrekkelijk gering en de vergoediugen voor bet booger opmalen geraamd zijn
zoo ruim gerekend dat men aan mag nemen dat ook voor de toekomst de
gekozeu oplossing zal voldoen.
VergelijM men de hier belumdelde oplossing met het geirijzigde ontwerp
der Staatscommissie, dan valt vooruamelijk in bet oog, dat deze oplossing
ongeveer 3f ton gouds goedkooper is, maar tevens dat zij in boofdzaak drie
nadeelen medebrengt, te weten:
1°. bet brengen van eene waterscbeidiug tusscben den nieuwen boezem
en Scbermerboezem;
2°. liet vervallen van bet kanaal Medemblik Aartswoud;
3°. bet aannemen van een betrekkelijk boog peil voor den nieuwen boezem.
Te ernstig moeten evenwel deze bezwaren niet wegen.
Er is reeds op gew'ezen, dat in bet algemeen bet verboogde peil op den
boezem lager dan K.A.P. zal zijn en zoo zal bet waarscbijnlijk veelal betzelfde zijn als dat van Scbermerboezem, in welk geval de scbeepvaart geen
last zal ondervinden.

66
Veeial ecliter zal de vaart liet opoiitlioud van liet scliutten ouderviuden en
ook de Marinebelangen zijii liierbij betrokken voor zooveel bet vervoer van
Wieriugeu uaar Den Helder betreft.
Het vervallen van bet kauaal Medeiublik—Aartswoud maakt, dat alle
sebeepvaartverkeer over zee naar Kolborn en Aartswoud over Wieringen
geleid moet wordeu, wat een omweg vomit. Van veel beteekenis is die vaart
intusseben iiiet.
De vaart door bet kanaal Medemblik—Aarbswoud zou vermoedelijk niet
van groote beteekenis zijii. Het kauaal ligt betrekkelijk zeer lioog ten opzicbte
der oinringende landeii, zoodat deze daar niet geinakkelijk van kunnen profiteereu, terwijl nocb te Aartswoud, noch te Kolborn gelegenheid bestaat oin
met vaartuigeii naar binnen te komen. Ook voor bet verkeer met den nieuwen
polder zal bet kauaal weinig beteekenis bebben, daar bet zeker voor de vaart
verkieselijk zal ziju door de slnizen in dieii polder zelf te komen, waar vrij
mime boofdvaarten op polderpeil ontworpen zijn.
Veel meer zijn dan ook voor den afvoer van producten enz. en de nieuwe
polder, en de Vier Voorder Koggen gebaat, zoo op bet peil van laatstgenoemd
watersebap een verbindingskaiiaal met zeeslnis gelegd wordt tusscben den
nieuwen polder en de zee. Vender zou men nog een der poldervaarten wat
mini kunnen maken, zoo dat scbepen vanaf Medemblik door den polder naar
bet kanaal Aartswoud—Oostpuut zouden kunnen varen.
Alleen de gemeente Tjambertscliaag zou welliebt van bet kanaal Aartswoud
—iMedemblik kunnen profiteeren, ter vervangiiig van de slecbts met goed
weer bruikbare losplaats aan zee. Ilij bet plan voor verkaveling zal bet ecbter
zeer wel mogelijk zijn dit zoo in te rich ten, dat nabij Lambertscbaag een
mini polderkanaal loopt.
Mocbt een kanaal Kolborn—Sebageii later tot stand komen. dan kin de
vaart van Kolborn naar zee, voor kleinere scbepen die liever niet te Den
Oever uitgaan of die te Medemblik moeten zijn, altijd nog door den nieuwen
polder wordeii gelegd, waarop biervdor werd gedoeld.
Een voordeel is gelegen in bet tot stand komen van bet kanaal Kolborn—
Kieuwe Sluis, waardoor bet zuidelijk deel van den nieuwen polder beiievens
Aartswoud en Kolborn, zij bet ook langs een tamelijk grooten omweg, in
verbindiiig komen met bet Noordbollandscb kanaal. Mocbt die vaart op den
diiur beteekeiiend wordeii. dan zou deze bekort kunnen worden door het graven
van een betrekkelijk weinig kostbaar scbeepvaartkanaal van den voorboezem
van de AVieriiigerwaard naar bet Oude Veer.
Voor den nieuwen polder is bet vervallen van het kanaal Aartswoud—
IMedemblik geen bezwaar te noeinen, zoomin als voor de landen van de Vier
Noorder Koggen, daar deze tocb recbtstreeks verbindiiig met de zee
krijgen. De onbelangrijke vaart naar Kolborn zal in wat ongunstiger
conditie komen: mocbt die vaart in de toekomst belangrijker worden, door
aanleg van een kanaal van Kolborn over Scbagen naar bet Koordbollandscb
kanaal, dan kan dit bezwaar wat zwaarder wegen, maar daaran is, door den
aanleg van een scbeepvaartweg door den nieuwen polder tegemoet te komen.
Het kanaal Kolborn—Nieuwe Sluis levert daarentegen weder voordeel op.
TT'nur de roornoeiiuJe hezicaren ran het plan r liij nadere- orenreijinp met
ran zeer eriixtipeth aard hlijhen te zijn-, zal het arpiinieiit der rrij helanpnjhe
hofttenhezainiginp den danr.dap niapen peren en deze aplossinp rerhieselijl'
rnahen haven de aplossi.np h.
Dij dit plan zit de gedacdite voor, om de uitwateriiig te bebouden te van
d. Plan, waarbij
alle afwateringen Ewycksluis, maar aangezien beperking in de natuurlijke uitwatering door
plaats hebben te
van Ewy cksluis, ge- verondieping der buitengeulen te vreezen is, zou men daarbij dienen te
steund door stoom- rekenen op stoombemaling.
bemaling.
Voert men stoombemaling op den boezem van den Anna Paulownapolder
in, dan is het noodzakelijk, dezen van Scbermerboezem af te scbeiden,
aangezien men anders tevens dien boezem zou gaan bemalen.
Waar bij de oplossing c gebleken is, dat bet aanzienlijk goedkooper is, de
afwateringen van Kolborn en Aartswoud naar bet noorden te brengen, in
plaats van naar Medemblik, daar zal de afwatering in deze ricbting ook bij
deze oplossing' worden aangebouden.
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])e oplossiiig c verandert dau sleclits in dien ziu, dat de Keersluis te Oosthet kanaal door Wieringen eu de Boezemkade vervallen, en vervangen
worden door een kanaal Oostpnnt^—van Ewycksluis, met stoombemaling te
vail Ewj^cksluis en een voorziening tegen afslag van liet boezemmeer dat
dan op polderpeil van den nieuwen polder komt te liggen.
Het kanaal van Ewycksluis—Oostpunt zal nit drie deeleii bestaan eu is door
de aaiiweziglieid van dijkspiitteu gemakkelijk voldoende mini te inaken. Het
eerste deel loopt vanaf de Oostpunt tot aaii bet afgedamde Oude Veer, het
tweede deel nioet gevormd worden door het noordelijk deel van het Oude
Veer en het derde deed loopt vanaf het Oude Veer naar de van Ewycksvaart.
Voor het eerste kanaalgedeelte is een afdamming van de Lotmeer noodzakelijk, terwijl voor het tweede het Oude Veer afgesloten moet worden.
Voor die afsluiting kan de spoordam van de lijn Schagen—van Ewycksluis
worden gebruikt; deze dam zou daarvoor opgehoogd en de daarin aanwezige
brug gedicht moeten worden.
De kosteii van dit kanaal zijn op rond f 120 000 te stellen.
Daar de boezem zeer klein zou worden, dient de boezembemaling even
sterk te zijn als de daarop uitslaande bemalingen te zamen; de boezem¬
bemaling te van E-wycksluis zou daarom 400 W.P.K. sterk moeten zijn.
De kosten met inbegrip der gekapitaliseerde exploitatiekosten zijn op
f 600 000 te stellen.
De voorziening tegen afslag van het boezemmeer kan begroot worden
op f 50 000.
De kosten der werken welke uit de oplossing c vervallen en hieiwoor zijn
genoemd, bedragen f 1 175 000, terwijl de kosten der andere werken
f 770 000 bedragen, zoodat door de oplossing d ruim 4 ton gouds bezninigd
zou worden op oplossing c.
Zeer ernstige nadeeleii staan bier tegenover.
In de eerste plaats gelden de nadeelen verbonden aan de oplossing c, maar
daar nu ook het kanaal door AVieringen vervallen is, zal Noordholland in het
noordeii aaii de oostzijde voor goed afgesloten zijn van de zee. Dit is een
zeer overwegeiid nadeel, dat ook zijn nadeeligen invloed moet doen gevoelen
ill de ecoiiomische ontwikkeliug van den nieuwen polder.
Verder is bij de beschouwing van het stoomgemaal te Medemblik bij de
ojilossing a reeds het bezwaar van bemaling aangetoond.
Al deze bezwaren- van het plan d zijn zoo nverwegend, roonil ook met het
oog op de toekomstige ontwikkeling ran de nieinre landxtreken, dat zij niet
te motiveeren zijn door een hezuiniging ran 4 ton.
Men zou het bezwaar voor de scheepvaart kunnen ontgaan door een vaart
naar de oostzijde van AVieringen te maken. Daarvoor zou ecther noodig zijn
het boezemmeer weder op boezempeil te brengen en de sluis te Oostpunt en
het kanaal door AA^ieringen, zij het met kleiner profiel, te maken. Daarmede
zou echter een uitgave van ongeveer 5 ton gemoeid zijn, zoodat het plan d dan
duurder zou worden dan plan c, en dus zijn eenig voordeel, dat van goedkoop
te zijn, zou verliezen.
De maximum hoeveelheid water, welke alle afwaterende landeu kunnen e. Plan, waarbij
alle afwateringen
opbrengen, is ongeveer op 2000 M®. per minuut te stellen.
plaats liebben te
Gezien de groote dwarsprofieleu, welke noodig gebleken zijn voor het Nieiiwecliep.
kanaal door AA^ieringen, kan reeds a priori gezegd worden, dat het Noordhollaudsch kanaal, dat slechts een nat dwarsprofiel van 145 M^. heeft, niet in
staat is deze hoeveelheid behoorlijk af te voeren.
Alleen het water, dat bij het reeds af te voeren water van Schermerboezem
zou komen, zou, zoo gedurende het geheele etmaal afgevoerd kon worden,
een snelheid van 23 e.AI. per sec. op het kanaal veroorzaken; de maximum
snellieid bij de natuurlijke loozing zou echter wellicht 4 maal zoo groot
moeten zijn.
Verruiming van het Noordhollandsch kanaal zou hoogst kostbaar zijn en
kan niet in overweging komen.
Bij deze oplossing zou dus alleen loozing van den boezem van den Anna
Paulownapolder op het if7oordhollandsch kanaal in overweging kunnen
komen, welke dan zou kunnen geschieden door het kanaal Oude Veer
Zijpersluis.
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111 (lat geval zouden dus iioodig zijn voor ahvateriiig van Kolhorn eu
Aarttiwoud de voorzieuingeii van plan b, zooinede liet afwateringskanaal voor
den Wieriiigerwaard en bet kanaal Glide Veer—Zijpersluis.
Ge kosteu zoiideu dus als volgt zijn te stellen.
Kanaal Kolliorn—Medemblik . f 1 093 000
,,
iiitwateiing Wieriiigerwaard . ,,
70 000
,,
Glide Veer—Zijpersluis . ,, 370 000
Spuigelegenlieid Xieuwediep . ,,
20 000
s Voorziening afslag boezemnieer . ,,
50 000
f 1 603 000
Geze oplossiiig is dus weder If ton goedkooper dan de oplossing d en heeft
op deze oplossing voor, dat weliswaar eveneens de toegaiig vanuit zee door
bet kanaal door Wieringen vervalt, niaar tenmiuste de toegang vanuit zee
te Medemblik blijft bestaan, terwijl daarentegen bet Noordbollandscb kanaal
blijvend met sterker afvoer belast wordt, wat voor de scbeepvaart nadeelig is.
Gok worden bier de bezwareii van stoombemaling oiitgaan.
Deze oplossing is dus wel verkieselijk boven bet plan d.
Zou men bij dit plan willen voorzieii in een vaarweg door Wieringen, dan
zo.i de oplossing weder nagenoeg even kostbaar worden als die gevolgd bij
plan r. welke dan zeker verkieselijk is.
Moge biervoor al gebleken zijn, dat bet Noordbollandscb kanaal onmogelijk
met al bet water van den nieuwen boezem belast kan worden, zoo zal men
tocli bet water kuuuen voeren door een kanaal binnen de zeedijken tot nabij
de Kooi en vandaar door een kanaal buiten den bestaanden zeedijk tot nabij
Kieuwediep, waar bet door een uitwateriiigssluis in bet diep van de haven
geloosd zou kuiineu worden. (Zie Bijlage XVIII.)
Gp die wijze zal de atwatering kunneu profiteereii van de te Xieuwediep
lager dan te Den Gever afloopende ebbestanden, terwijl tevens bet peil
vail
den nieuwen boezem zooveel lager zou worden, dat deze genieenlijk
gelijk zou liggeii met Siliermerboezem, wat voor de scbeepvaart een voordeel
zou zijn.
Ill de voorgestelde oplossing c dient dan bet kanaal door Wieringen vervaiigeii te worden door een kanaal Gostpunt—van Ewycksluis—de Kooi—
Xieuwediep.
Het nieuwe al'wateringskanaal zal dezelfde boeveelbeid water moeten
afvoeren als bet kanaal door Wieringen bij oplossing c, dus per getij
1 250 000 Mb
De totale leiigte van liet kanaal zal ruim II K.M. bedragen.
Het bepalen van bet iioodzakelijke dwarsprofiel van het kanaal is een
tamelijk moeilijk vraagstuk.
Het is de bedoeling, dat de nieuwe boezem, zoo lang bet inaalpeil van
Scbermerboezem niet bereikt is, met dien boezem gemeen zal liggen.
Feitelijk zou men dus over eene zekere periode na moeten gaan bij welk
kaiiaalprofiel ten mimste zooveel water afgevoerd zou zijn, dat de op Scbermerboezem voorgekomen waterstanden zich gelijktijdig op den nieuwen
boezpiii zouden liebbeii voorgedaan.
Deze wijze van werken is eeliter niet uitvoerbaar, omdat daarvoor niet alle
gegeA-ens bekeiid zijn.
Men zal zicb daarom met eene minder iiauwkeurige berekening tevreden
moeten stellen. In de eerste plaats is daartoe na te gaan welk verscbil er
bestaat tussrdien den laagwaterstand in zee en bet Scliermerboezempeil in de
voor de afwatering ongunstige winterperiode.
Gediirende de jaren 1901—1910 was gedurende de 5 wintermaanden
(Xovember—Maart) bet gemiddelde laagwater te Xieuwediep 0,80 M. —
X.A.P.; bet maandgemiddelde varieerde tusscben 0,55 en 1,12 M. — X.A.P.
vStelt men dat gedurende een gebeele maand aclitereen op den boezem
gemalen zou worden, wat blijkens de ervaring bij voorbeeld in de Haarlemmermeer een te ongupstige veronderstelling is, dan mag men rekenen op een
Imogen stand van Scbermerboezem. Xu blijkt dat een wintermaandgemiddelde voor den Sebermerboezem, dat dooreen genomen 1 maal per jaar voor-
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koint, eeu staud van 0,40 M. — N.A.P. of liooger is. Men mag dus bij eene
oiigunstige aanuame omtrent de bemaling gerust de gemiddelde boezemstand op 0,40 M. — A.A.P. stelleu.
Het gemiddeld verscliil tusscben boezemstand en laagwater zal dan dus
0,40 M. bedragen ').
Jiij deze gegevens is nu met bebulp van de getijlijn voor Uen Helder
tasteiiderwijze bet noodzakelijke profiel van bet kanaal Oostpunt—i!^ieuwediep
bepaald. Nu bleek dat bij eene breedte van 55 M. op den waterspiegel van
0,40 M. — N.A.P. (wenscbelijk in verband met de breedte van bet kanaal
laugs den Balgdijk) en beloopeu van 2 op 1 eene bodemdiepte van 4,5 M. —
N.A.P. noodig was; bij dit profiel kan per getij 1 118 OOO M^. water afgevoerd worden. ■).
\ ervolgens is nagegaan boe boog bet water in den boezem ongeveer zou
gestegen zijn gedurende de ongunstige laagwaterperioden in zee in bet tijdvak
1906/10, wanneer ook dan voortdureud op het kanaal gemaleu zou zijn.
Daarbij is geblekeii, dat het peil van 0,25 M. + N.A.P. nooit bereikt zou
zijn gewordeu eii dat van 0,15 M. + N.A.P. slecbts 2 maal. Eicbt men bet
kanaal dus in op eeu lioogsten stand van 0,25 M. + N.A.P., dan beboeft men
op deii nieuwen boezem geen maalpeil in te voeren.
Bij deze oplossing van bet afwateringsvraagstuk zouden alle afwaterende
landen er op vooruitgaan, zoodat dan iiiet meer als bij oplossing c, op vergoedingen aan de waterscbappen val te rekenen; niet alleen tocb dat zij in
gewone omstandigbedeii op bet betrekkelijk lage peil van Scbermerboezem
zouden uitwateren, maar zij zouden zelfs niet aan een maalpeil gebonden
beboeven te zijn.
Waar bij deze oplossing bet kanaal laugs den Balgdijk tocb gemaakt moet
worden en dit door eeu scbutsluis aan de Kooi gemakkelijk in verbinding met
bet Noordbollandscb kanaal gebracht kan worden, daar zal het kanaal Oude
Veer- Zijpersluis bij deze oplossing geen zin meer hebben.
Van de begrooting van plan c blijven de posten 1“., 2°., -3°., 4“., 8“.. 9°. en
13”. onverandeid, terwijl daaraan toegevoegd moeten worden posten voor het
kanaal Oostpunt—van Ewycksluis; werken te van Ewycksluis, nieuwe w'aterleidiug naar het stoomgemaal in den Anna Paulownapolder, verruiming van *
bet Balgkanaal, scbutsluis aan de Kooi, het kanaal Kooi—Nieuwediep en
de uitwateriugssluis te Nieuwediep.
• Het groote afwateringskanaal zal of buiten of binnen langs de van
Ewycksluis gevoerd moeten worden, in bet eene geval zal doortrekken van
den zeedijk, in bet andere opruiming van een deel van het stationsemplacement van Ewycksluis noodig zijn.
200

He raming kan als volgt zijn:
1°. Kanaal Aartswoud—Kolboru .
2”.
,,
Kolborn—Nieuwesluis .
3”.
,,
Nieuwesluis—Oostpunt .
4”. Keersluis te Oostpunt .
5”. Boezemkade .
6”. Bijkomende werken .
7”. Voorziening in de sclieepvaartbelangen te Medemblik ...
8”. Kanaal Oostpunt—van Ewycksluis .
9”. Werken te van Ew'ycksluis .
10”. Nieuwe Avaterleiding naar bet stoomgemaal v. d. Anna
Paulownapolder .
11”. Verruiming van het Balgkanaal .
12”. vSchutsluis aan de Kooi .
13°. Kanaal Kooi—Nieuwediep .
14”. TJitwateringssluis te Nieuwediep .

f
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

130
140
105
100
325
30
150
145
50

000
000
000
000
000
000
000
000
000

,,
,,
,,
,,
,,

30
240
60
230
200

000
000
000
000
000

Te zamen . f 1 935 000
1) Het is te verwachten, dat met hooge Schernierboezemstanden gemeenlijk ook wel hooge zeestanden zullen overeenkomen en feitelijk zou men dus op wat hooger L.W. dan 0,80 — N.A.P.
moeten rekenen, maar bier staat tegenover, dat de aanname omtrent de bemaling te ongimstig is.
Deze twee factoren kunnen geacht worden elkaar te compenseeren.
2) Deze boeveelheid is wel is waar iets geringer dan geeischt is, maar zooals later zal blijken,
wordt tocb een scbeepvaartkanaal door Wieringen noodig geacbt en dat kanaal zal gemakkelijk bet
overige water kunnen afvoeren.
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Daar de oplossiug c geraaiud werd op f 2 185 000, blijkt, dat uit financieel
oog'puut tussclieu deze en de liiervoor ontwikkelde oplossing een verschil
bestaat van 81 ton gouds.
Met bet oog op de ahvateriiig is natnurlijk de liiervoor ontwikkelde oplos¬
sing verkieselijk, daar de boezenistandeu lager zulleu zijn.
Met bet oog op de belangeu van de scbeepvaart is evenwel de biervoor
ontwikkelde oplossing niet voldoende te acbten.
Weliswaar ontstaat bet in bet algemeen gewicbtige voordeel, dat de
nieuwe en de Scbermerboezeiu slecbts bij uitzondering van elkaar gescbeiden
zullen zijn, zoodat gemeenlijk bet scbutten bij overgang van den eenen op
den anderen boezem ontgaan zal worden, maar daar staat bet nadeel tegenover, dat bet kanaal Oude Veer—Zijpersluis vervalt, en dus voor eenigszins
grootere vaartuigen de omweg over de Kooi geinaakt moet worden, betgeen
bet voordeel van doorvareu zonder scbutten te niet doet, vooral aangezien bet
in eene groote periode des jaars bij de oplossing c ook mogelijk zal zijn de
beide boezems op betzelfde peil te houden.
Het overwegende bezwaar bestaat ecbter in bet vervallen van bet kanaal
door Wieringen.
Dp die wijze zon Noordbolland in bet noord-oosten tusscben Medemblik en
Nieuwediep gebeel van verbinding met de zee afgesloten worden. In de
bestaande zeevaart op van Ewj'cksluis en Kolborn zou niet voorzien worden
en voor de eeonomiscbe ontwikkeling van den nieuwen polder is een toegang
vanuit zee in bet noorden ook noodig te acbten.
Verder is bet plan voor drooginaking van de Wieringermeer tevens te
bescbonwen als onderdeel van bet groote plan voor afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, zoodat men ook bet oog gevestigd dient
te bouden op toegang naar en vanuit bet eventueel te vormen Ijsselmeer.
Met bet oog op de scbeepvaartbelangen bestaat dus tegen de boven ontwik¬
kelde oplossing overwegend bezwaar, waaraan alleen tegemoet te komen is
door den aanleg van een kanaal door Wieringen.
Daar dit kanaal dan ecbter uitsluitend in bet belang van de scbeepvaart
zou gemaakt worden, kunnen daaraan kleinere afmetingen gegeven worden
dan bij voormelde oplossing c, zoodat de kosten op f 215 000 zijn te stellen,
zoodat op die wijze aangevuld, die biervoor ontwikkelde oplossing f 2,150,000
zou kosten of nog f 85 000 minder dan oplossing c.
Met bet oog op de voorziening van de scbeepvaartbelangen zijn de beide
oplossingen ongeveer gelijk te stellen; eenerzijds is het kanaal Oude Veer—
Zijpersluis verkieselijk boven bet Balgkanaal, maar anderszijds is het in
bet algemeen een groot voordeel te acbten, dat de nieuwe- en Schermerboezem als regel gelijk zullen liggen. In verband met de afwateringsbelangen
wordt een voordeel verkregen ten bate van de waterschappen, dat ruim
gerekend op f 40 000 begroot kan worden. Ten slotte mocht men aannemen
dat deze oplossing ongetwijfeld instemming zou vinden bij de belanghebbenden. ook zeker een zaak van gewicbt.
De liter geroiiden (rplo.ixing is dus in eld opzicht te rerliezen horen die
ran het plan c.
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Besluit.

De verscbillende biervoor bescbouwde oplossingen der voorzieningen in de
belangen der omliggende landen zijn als volgt begroot;
Plan a

. f 2 630 000')

„

h

. „ 2 558 000

„

c

. „ 2 185 000

„

d

. „ 1 780 000

,,

p, . „ 1 608 000

.,

p, . 2 150 000

Bij de biervoor gegeven bescbouwingen is l^ereids gebleken, dat bet plan h
verkieselijk is boven bet plan a en dat bet plan d en bet eerste plan e, op zicb
1) Met inbegrip der gekapitaliseerde exploitatiekosten der bemaling.
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zelf uiet voldoende zijii te acliten, eu dat zij zooveel noodig aaugevuld geen
vooideeleu lueer leveren boven bet plan c.
Het plan c, niet oubelangrijk goedkooper dan plan b, lieeft gelijk betoogd
is, tegenover dat plan eenige nadeelen, die intusschen niet te zwaar wegen,
eu deels nog weer opgelost kunuen worden door te rekenen op een mime
vaart door den polder met sluizen aan beide einden tussclieu Medemblik en
bet kanaalgedeelte te Aartswoud —Kolboru. Het is dan ook niet twijfelacbtig
of plan c verdient de verkeur boven plan b.
Aan bet slot der voorafgaande bescbouwingeu is intusscben geblekeu dat
de oplossing in de tweede plaats bij plan e gegeven, weder te verkiezen is
boven oplossing c, daar bet eeuig overgebleven bezwaar dier oplossing
ondervaugeu is.
Er zal d.us zijn aan te leggeii een afivaterdngskanaal vanaf den voorboezcm
ran Geestmeramhacht te Aartswoad langs de bestaande kust naar Nieuwedicp,
u'elk knnaal door een schutsluis nahij de Kooi in verbinding zal zijn te
brengen met het Noordhollandsch kanoal, en door een koersluis met een
binnen de bedijking te xparen boczemineer, terwijl vanuit dat boezemmeer
een xcheepvaartknnaal naar het oostevnde ran WierEigen, en vanaf het afwatenngskanaal eren benoorden Aartsicovd voor hetzelfde doel door den te
waken polder een kanaal naar Medewblik zal zijn aan te legge7i.
Besobouwt men deze oplossing zooals zij aangegeven is op bijlage XVIII,
dan valt bet vooral op welk een gescbikte vaarweg bet nieiiwe afwateringskanaal ongeveer midden in bet toekomstige noordelijk deel van Xoordbolland
zal geven, een vaarweg die van grooter nut zou kunnen zijn dan bet Xoordbollandscb kanaal, dat te zeer aan de westzijde gelegen is.
Zal het kanaal aan zijne bestemming als vaarweg voldoen, dan meet er ook
gelegenbeid bestaan op bet kanaal te komen; voor toegang naar de droog te
maken Wieringermeer zal uit den aard der zaak gezorgd worden, maar zoo
het kanaal eenmaal tot stand komt zal bet voor de omliggende andere
landen van zeer groot l>elang zijn toegangen naar het kanaal te vormen.
Hoewel gelegen in een edit polderland, bebben tot nu toe de scheepvaartverbindingen in Xoordbolland benoorden bet Id sledits zeer weinig de aandaebt der belangbebenden vermogen te trekken. Wanneer intusscben versdiillende voorteekenen niet bedriegen, zal zulks langzamerhand wel
veranderen; uitbreiding van den fijnbouw eu toename van de motorvaart
zullen ongetwijfeld het belang van goede verbindingen te water steeds meer
doen gevoelen, en wanneer bet kanaal Aartswoud—Xieuwediep er eenmaal
zijn zal, zal bet verkrijgen van toegang te water tot dat kanaal ongetwijfeld
in verschillende streken gewenscbt worden.
In verband daarmede moge bier gewezen worden op bet werk der Westfriescbe Kanaal Commissie, welke plannen liet opmaken voor een kanaal
vanuit het Kolbornerdiep langs Barsingerhorn en Scbagen naar het Noordhollandscb. kanaal. Bij den bestaanden toestand is bet aangewezen. dat de
betrokken streek een uitweg zoekt naar bet Xoordbollandsch kanaal; wanneer
ecbter het kanaal Aartswoud—Xieuwediep tot stand komt, rijst de vraag of
gebeel Westfriesland niet veel beter gebolpen zou worden door Scbagen te
verbinden met bet te maken afwateringskanaal en vanaf Aartswoud dwars
door Westfriesland een vaarweg te maken naar het Xoordhollndscb kanaal
bij Alkmaar zooals op bijlage XYIII is aangegeven. Deze oplossinge zou
zoiider al te groote kosten mogelijk zijn. Het kanaal naar Scbagen zou gelegd
kunnen worden gemeen met den Schager Koggeboezem, en de belangrijke
kunstwerken van het kanaal gedeelte Scbagen—Xoordbollandsch kanaal
zouden vervallen. Het kanaal Aartswoud—Alkmaar kan nagenoeg over de
gebeele lengte bestaande wateren volgen en wel fle Langereis, de ringvaart
van de Heer Hugowaard, zoomede de Schermerringvaart, welke over zeer
aanzienlijke lengten geinakkelijk op een ruim profiel zijn te brengen.
De voornamste kunstwerken, 2 schutsluizen aan de einden van Raaksmaatsboezem en een spoorbrug in de lijn Alkmaar—Hoorn, komen overeen met
de werken die vervallen zoo hef kanaalgedeelte Scbagen—Xoordbollandsch
kanaal niet gemaakt wordt.
Beboeft dus de biervoor geschetste vaarweg niet zoo bijzonder veel kost-

Verbinding van
bet afwateringska¬
naal met waterwegen in het noorderli]k deel van Noordliolland.
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baardev te wordeu dan liet kaiiaal Kolliorn—Scliagen—Noordliollandsch
kaiiaal, bet is duidelijk dat zij, zoodra bet kauaal Aaitswoiid—Nieuwediep tot
stand komt, vene te verkiezen is.
Scliagen, bet centrum in bet noorden, blijft nagenoeg even goed met alle
omliggende landen verbondeii, maar krijgt bovendien verbinding met bet
gebeele middendeel van Westfriesland, dat zelf evenals de droog te maken
landen, in ruime mate van den nieuwen vaarweg zou kiinnen profiteeren. Er
zou dan ook ougetwijfeld alle aanleiding zijn voor financieelen steuii dergelijke
kanaalplannen ook ten laste van de droog te maken gronden.

A.

Inleiding.

Bepaling van de
noodzakelijke afmetingen der werken.

iXadere yeyecens ovitrent de ua/i te houden oplossmg voor
roorzieniny in de belanyen dev omliggende landen bij indijking en droogmaking van de Wieringermeer.

in bet voorgaande gedeelte van dit boofdstuk is aangegeven, welke oplossing voor de voorziening in de belangen der omliggende landen bij indijking
van de Wieringermeer aangebouden dient te worden. Waar deze oplossing
ter vergelijking met andere slecbts globaal nagegaan werd, moesten nadere
gegeveiis daaroiutrent worden verzameld, zoowel om een voldoend uitgewerkt
plan te verkrijgen, als om met de betrokken besturen te kunnen onderbandelen.
Deze nadere gegevens zulleii tbans in de eerste plaats nagegaan worden.
In verband ook met hetgeen aan bet slot van bet voorgaande gedeelte van
dit boofdstuk werd in bet licbt gesteld, zal bet noodig zijn, dat bet kanaal
Aartswoud—de Kooi, zoomede de kanalen door Wieringen en door de toekomstige droogmakerij, de in de inleiding van bet vierde gedeelte van dit
boofdstuk aangegeven miniinuinafinetingen- in verbanrl met de .srheepraartbelangen verkrijgen. bijgevolg eene minimum bodembreedte van 12 M., bij
beloopen van 2 op 1 en eene bodemdiepte van ten minste 2,5 M. onder den
laagsteu ivaterstand.
Voor dieii stand zal aangenomen worden voor bet gedeelte Boezemmeer—
Nieuwediep 1 M. — N.A.P. zijnde de laagst voorgekomen waterstand op bet
Noordbollandscb kanaal gedurende de jaren 1901—1910 te Nieuwediep; voor
bet gedeelte Aartswoud—Boezemmeer 0,70 M. — N.A.P., zijnde de laagst
voorgekomen waterstand op bet Noordbollandscb kanaal gedurende de jaren
1901—1910 te Alkmaar.
Het verscbil tusscben den laagst voorgekomen waterstand te Alkmaar en
dien te Nieuewediep raoet worden toegeschreven aan den neerslag voor de
sluizeii op laatstgenoemd punt. Het verbang op het toekomstig kanaal zal
bezuiden bet Boezemmeer zeer goring zijn. daar dit laatste een sterke
regulator vormt.
Voor bet laagst voorkomende peil voor het gedeelte Boezemmeer, oostkant
van Wieringen. kan worden aangenomen 0,80 M. — N.A.P.
Opzet der berekening. Men wenscbt aan bet Boezemmeer en de daarmede
gemeen liggende wateren zooveel mogelijk bet peil te geven van Scbermerboezem.
Ware bet. dat Scbermerboezem alleen te Nieuwediep uitwaterde, dan zou
men bet profiel van kanaal en sluizen voor den nieuwen boezem kunnen
berekenen, door den eisch te stellen, dat de nieuwe uitwateringssluizen en bet
nieuwe afwateringskanaal zoodanige afmetingen moeten verkrijgen, dat de
afvoer van dit kanaal en die van bet Noordbollandscb kanaal zicb zouden
verbouden als de oppervlakten der afwaterende landen. Aangezien Scbermer¬
boezem ecbter op vele andere plaatsen op de Zuiderzee en ook op bet Noordzeekanaal uitwatert kan men bet vraagstuk niet zoo eenvoudig opstellen.
Welke eiscben moet men nu aan bet nieuwe afwateringskanaal met zijne
sluizen stellen, opdat een waterstand niet booger dan die van Scbermerboezem
verzekerd zal zijn? Om dit na te gaan zou men feitelijk over een zekere
periode moeten kennen:
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1°.

(le waterstand van Scliermerboezem:

2“.

de getijlijn te Den Helder;

de lioeveellieid water, welke te Aartswoud, te Kolhorn, door de zeeshiis
van de Wieringerwaard en door de beinalingsinriclitingen van den Anna
PaulownaiJolder wordt verwijderd.
Met de gegevens sub 2°. en 3°. genoeind zou men dan nioeten onderzoeken
of men bij een bepaald proefiel van bet afwateringskanaal den waterstand
op den nienwen boezem gedurende de verscliillende dagen gelijk zou hebben
kunnen luaken aan die, welke die dagen op Scliermerboezem voorkwam. Zoo
neen, dan zou bet kaiiaal te kleine afmetingen bebben gebad.
Deze berekening is ecbter niet te verricbten, daar bebalve te Aartswoud,
geeii aanteekening is gebouden van den werktijd der verscbillende bemalingsinricbtiugen. Daarom zal men zicb met een andere minder nauwkeurige
berekening moeten tevreden stellen.
Op welken afvoer moet bet kanaal worden berekend, bij welken waterstand
in zee moet die afvoer worden bereikt en welke stand mag de boezem daarbij
verkrijgen?, zijn vragen, welke in de eerste plants beantwoord moeten worden.
De afvoer oji bet kanaal zou bij den tegeinvoordigen toestand, maar aannemeude dat de nieuwe bemaling van den Anna Paulownapolder gereed was,
lioogstens kunnen bedrageii:
1°.

te Aartswoud

725

2°.

te Kolborn

750

„

„

3°.

te Oostpunt .

250

,,

,,

-P.

te Ewycksluis

400

„

per minuut
„

Te zamen . 2125 M®. per minuut.
In bet tweede deel van dit boofdstuk is uiteengezet, dat de afvoer van Aarts¬
woud op den duur misscbien 1200 Mb zou kunnen worden. In dat geval wordt
de maximum toevoer op bet kanaal 2600 M,. ').
Betreffende den waterxtnmil in- zee kan worden medegedeeld, dat tijdens de
periode 1901—1910, gedurende de 5 wintermaauden (November—Maart), de
g'emiddelde B.M . stand te Den Helder 80 c.M. — N.A.P. bedroeg. Van de
50 bescbouwde maanden bleef bet gemiddelde L.W.
over 3 maanden gemiddeld tusscben 0,60 en 0,55 M.

N.A.P.

JJ

8

„

„

„

0,70 „ 0,60 „

J >

JJ

15

„

„

„

0,80 „ 0,70 „

yy

}y

12

„

„

„

0,90 „ 0,80 „

y y

)y

7

„

„

„

1,00„ 0,90 „

4

„
„

„
„

„

1,10

yy

1

„ 1,00 „
1,12 „

yy

yy

yy

Hoewel de afmid ran Schernierboezein in den winter vaak gedurende eeiiige
dagen booger rijst, komt een gemiddelde stand gedurende een gebeele maand
van booger dan 0,35 M. — N.A.P. slecbts zelden voor (2 maal in 10 jaren).
Een gemiddelde waterstand gedurende een gebeele maand van 0,40 M. —
N.A.P. of liooger is ecbter geen uitzondering meer te noemen (gemiddeld
1 maand per jaar).
In verband met de bierboven gestelde vraag kan dus bet, uavolgende opgemerkt worden:
1°. Wordt bet kanaal berekend op een gemiddelden afvoer van 2125 M^.
per minuut, d. i. van 1 570 000 Mb per getij, dan wordt zeker uitgegaan van
een te ongnnstige veronderstelling, vooral aangezien bier waterstanden wor¬
den aangenoinen, betrekking bebbende op gebeele maanden.
1) De geringe hoeveelheid water, welke vanaf Wieriagen op den boezem gebracht zal worden
kan bier verwaarloosd worden, daar deze uit den aard der zaak gemakkelijk door bet kanaal door
Wieringen afgevoerd zal kunnen worden.
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Dat gedureude €eu lieele maaud met alle gemaleu met voile kraclit gewerkt
vordt, mag uitgesloten vorden genoemd. Gedureude 32 x 12 maanden kwam
het iu den Haarlemmermmeer 24 maal voor, dat de (toen iiog niet zeer
sterke) gemaleu meer dau 10/18 van liuu totale vermogeu verricliteu, 13 maal
meer dau 11/18 eu slec-lits 7 maal meer dan 12/18 of 2/3.
Wanueer we dus voor de sterke gemaleu in de door ous bescliouwde streken
aauuemeu de factor 2/3, dau koiiieu we tot eeu gemiddelde afvoer per getij
van 1 050 000 M". of roud 1 100 000 M\
2“. Er is geen eiikele reden oiu aaii te uemen, dat als regel eeu periode
van extra groote wateropvoer gepaard gaat met bijzonder booge buiteuwaterstaudeu.
Is dit wel eeus liet geval, dau zal ook Soliermerboezeem onder zeer
ougunstige omstandiglieden verkeereu eu zeker eeu liooger stand liebben,
dau de geuoemde van 0,40 M. — N.A.P. Voor den waterstand in zee zal
dus worden aangenomen normaal laagwater of 0,80 M. — N.A.P.
3“. Bij eeu opvoer van 1 100 000 M®. per getij, welke opvoer buitengewoon
groot is, zal een peil van 0,40 M. — N.A.P. op den boezem Worden toegestaan. Zooals gezegd kaii een zoodanige gemiddelde maandwaterstaud voor
Scliermerboezem geenszins een uitzondering worden genoemd.
Wat bereikt men nu door bet kanaal voor eenen dergelijken afvoer iu te
ricbten ?
Bij den grootsten opvoer die gedureude een maand denkbaar is zal, wanneer
bet L.W. in zee tot normaal L.W. afloopt, bet peil op den nieuwen boezem
gemiddeld 0,40 M. — N.A.P. bedragen. Wanneer zicb bet bijzondere
ougunstige geval voordoet, dat de laagwaterstanden in zee bij dien maximum
opvoer ook nog booger zijn dan 0,80 M. — NA.P. dan zal de boezem rijzen
tot gemiddeld booger dan 0,40 M. — N.A.P., inaar in dit buitengewone geval
zal dit met Scliermerboezem ook ongetwijfeld plants bebben. In bet algemeen
tocli zal de nieuwe boezem, die uitsluitend te Nieuwediep loost, waar lage
ebbeu zijn, bij booge buitenwaterstanden, in vergelijking met Scbermerboezem naar verbouding er niet slecbter aan toe zijn dan bij lage of norraale
waterstanden. In een maand, dat gemiddeld op den nieuwen boezem bet peil
van 0,40 M. -- N.A.P. niet oversidireden wordt, zal dit gedureude enkele
dagen zeer goed bet geval kuunen zijn, daar bet mogelijk is, dat er gedureude
eenige dagen met voile kracbt gemaleu wordt en bet niet uitgesloten is, dat
er dan zelfs niet gespuid kan worden. Maar aangezien de waterberging op den
nieuwen boezem niet geringer is dan op Scliermerboezem, zal de eerste ook
onder die omstandiglieden er niet ongiinstiger aan toe zijn dan de laatste. De
boogste waterstanden, welke voor kiiniien komen ziillen later een afzonderlijk
punt van onderzoek uitmaken.
Dat iu den zonier, wanneer er weinig gemalen wordt, bet peil van 0,58 M.
— N.A.P. gemakkelijk gebandbaafd kan worden, beboeft geen nader betoog.
Tenslotte zij opgemerkt, dat voor bet geval de strijkmolens van Geestmerambacbt worden opgebeven en de bemaling te Aartswoud wordt versterkt,
er meer water op den nieuwen boezem komt, waardoor op dien boezem de
waterstanden iets zouden kunnen verboogen.
Besrbouwt men Scliermerboezem en den nieuwen boezem als een gebeel,
dan blijft intiisscben de toestand dezelfde, daar bet eenige verscbil is, dat
nu water van Eaaksmaatsboezem op een andere wijze op den als regel
gecombineerden boezem komt. Hiermede beboeft men dus bij bet ontwerpen
der kanalen geen rekening te bouden.
Alvorens de berekening van de afmetingen van bet kanaal kan gescbieden,
moeten de afmetvngcn der duizen te Nieuwediep zijn vastgesteld, aangezien
biervan bet verbang in de sluizen en dus bet bescbikbare verbang op bet
kanaal afhangt.
Empiriscbe formiiles, welke voor ons geval aangeven welke de afmetingen
van die sluizen moeten zijn, bestaan voor zoover bekend niet. Waar nu
ecbter bet sluizencomplex te Nieuwediep dezelfde boeveelbeid water moet
afvoeren die tbans afvloeit door de van Ewycksluis en de sluizen te Oostpunt,
Eolborn en Aartswoud, daar ligt bet voor de band bet complex te Nieuwediep
bij L.W. in zee een doorstroomingsprofiel te geven, nngeveer gelijk aan dat
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vail de ill de tweede plaats geiioemde sluizen, eveneens bij L.W. in zee, te
zaraeii.
T)it bedraagt voor:
le
2e
3e
4e

de van Ewijcksluis bi] L.W. van 0.54 — N.A.P.
de skiis te Oostpunt „
„
„ 0,50 — N.A.P.
,,
„
„ Kolliorn „
„
„ 0.40 — N.A.P.
„
„
„ Aartwoud „
„
„ 0.85 — N.A.P.

8
3
7
2

X
X
X
X

2.25 M'4 . . . =
2,60 X 1,50 Ml =
2,1
=
4,20 X 2,15 Ml =
Te zamen

.

.

18,—
11.25 „
14,70 „
18,69 „

. 62,54 Ml

Uit vroegere globale berekeiiingen is reeds geblekeii, dat bet doorstrooiiiiiigsprofiel van liet kanaal ongeveer 190 M". inoet bedragen of ten naastenbij
•3 maal de empii’iscli gevonden natte doorsnede van de sliiis.
Voor de definitieve berekeningen zal ini aaiigenomen worden, dat liet doorstrooiuiiigsprofiel van bet kanaal 3 maal zoo groot is als dat van de sluis.
Uitgaande van die aanname zulleii de definitieve afmetingen voor sluis
eii kanaal worden bepaald.
Het kanaal van Ewycksluis naar Nietnvediep zal eeii lengte verkrijgen van
ongeveer 10 K.M.
Het luoet in staat zijii per getij af te voeren 1 100 000 Mb beitelijk zal een
deel van dit water afgevoerd worden door bet kanaal door Wieringen, docb
voorzicbtigheidsbalve zal deze boeveelheid worden verwaarloosd. Doet men
zulks, dan mag men zicli ecbter eveneens wel gerechtigd rekenen bet verbang
van bet kanaal Boezemmeer—Ewycksluis en in de sluis te Oostpunt buiten
bescbouwing te laten.
Volgens de formule van

en Bazix is liet verval op liet kanaal per M.:
0,00028 (1 + 1,25/R) v=

Dabcy

1/ _ -

-

waarin li = geiuiddelde straal
V = de siielbeid.
Xeemt men aan een bodemdiepte onder den waterspiegel van 4 M. en een
belling der taluds van 2 op 1, dan vaiieert voor atmetiiigen, die voor bet
kanaal in aannierkiiig komen en uiteenloopeii van 40 tot 50 M., bodembreedte,
de E tusscben 3,3 en 3,4, stel 3,35 M.
Het verval op bet kanaal zal dus zijn per 10 K.M.:
0,00028 (1 + 1,25/3,35)
v^ X 10 000 = 1,15 V3,35
K

=•

Yolgens Prof. Teluers

is de snelbeid in een sluis
V = m \/ 2 gd

+ v^

waarin:
=
d =
Y =
g =
V =
of daar
111

de contractiecoefficient = 0,9
verval in de sluis
snelbeid in de sluis
versnelling zwaartekracbt
snelbeid in bet kanaal
in ons geval Y = 3v wordt deze formule:

3v
9v2
0,81 (20d + v^)
8,19 .,
d
16,2
d
= 0,505 V

0,9 y/ 20d + v^ of

Het totale verval op bet kanaal is dus:
1/ + d = D = 1,65 v^ of

1) Wat€rbouwkunde, Eerste deel. Afd. II. Sluizen.
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Nu is uitgerekend lioeveel per getij bij bodembreedten van 40, 42, 44, 46,
48 en 50 M. weg kau stroomen. Aangezien per getij 1 100 000
meet
kuniieii worden geloosd moest de keuze vallen op eeii kanaal met een bodemdiepte van 4 M. onder den waterspiegel bij taluds van 2 op 1 en dus een natte
doorsnede van 200
Aau de sliiizen zal bijgevolg een uat dwarsprofiel van 66
worden
gegeven.
Het kanaal is berekend op een afvoer per getij van 1 100 000 M^. bij een
L.W. in zee van 0,80 M. — N.A.P. en een stand op bet boezemineer van
0,40 M. — N.A.P. Bij een waterstand in zee van 0,80 M. — N.A.P., dus
op bet oogenblik, dat er bet sterkste gestroomd wordt, is bet verval in de
sluis 12,5 cM.
Bij een ivaterstand 'van 0,67^ M. — N.A.P., reken 0,70 M. — N.A.P.,
moet dns ter plaaUe van de shru het kanaal een nat dwarsprofiel hebben van
200 IP.; bij de van Ewyckduis moet dit dwarsprofiel aanwezig zijn bij een
tvaterstand van 0,40 M. —'
Tusschen beide plaatsen in kan worden aangenomen dat de waterstand, waarbij het natte dwarsprofiel van 200 i\P. aan'wezig rnoet zijn, rechtlijnig verloopt.
Voor bet kanaal langs den Balgdijk zal bet profiel zoodanig moeten worden
g'ekozeii, als met bet oog op bet bestaande Balgkanaal de meeste aanbeveling
verdient. De sluizen te Niemvediep moeten bij een ivaterstand van 0,80 AJ.
— N.A.P. een daorstroomingsprofiel aanhieden van 66 AP. In aansluiting
met het kanaal zal een slagdrempelMepte van 4,80 AI. — N.A.P. gewenscht
zijn en dvs een icijdt van 16,5, welke mede met bet oog op de defensie waarsclujnlijk bet best over twee openingen zal worden verdeeld.
De sch’ut.duis nabij de Ivooi, welke den nieuwen boezeni met bet Noordbobindscb kanaal verbinden zal, en die als regel open zal staan, beeft alleen
beteekenis voor de sebeepvaart.
Zij zal voorloopig den eenigen toegang vormen van af bet Aooi'dbollaiidseli
kanaal naar den nieuwen boezem.
Het aansluitende afwateringskanaal, altbans tot Eolborn, zoomede bet
boezemmeer en de keersluis te Oostpunt (zooals bieronder nader zal blijken)
zijn alle zeer ruim, zoodat groote binnenvaartuigen aldaar kunnen verkeeren.
Al moge de diepte van bet kanaal bezuiden Oostpunt wat meer beperkt zijn,
zoo bet te eeniger tijd met bet oog op de scbeepvaartbelangen noodig moebt
zijn, zou daar zonder bezwaar dezelfde diepte als benoorden Oostpunt aangebraebt kunnen worden.
Daar de minste diepte op bet kanaalgedeelte Eooi—Oostpunt 4,40 H. —
N.A.P. bedraagt, is bet aangewezen de slagdorpel van de sluis nabij de Eooi
even boog te leggen. De sla'gdorpels der sluizen van bet Noordbollandscb
kanaal liggen dieper. Hoewel men aldus ten alien tijde verzekerd is van een
waterdiepte van minstens 3,40 M. in de sluis, en deze groote diepte met bet
oog op de te verwacbteii sebeepvaart de eerste tijden wel niet noodig zal zijn,
is bet tocb gewensebt deze slagdorpeldiept© aan te bouden en opdat men
nooit voor bet feit koine te staan, dat schepen met bet oog op bun diepgang
nog wel op bet kanaal, maar niet door de sluis zouden kunnen varen, en opdat
in de nagenoeg steeds open staande sluis de weerstand bij bet doorvaren zoo
gering mogelijk zij.
Vervoer van massaproducten, waarvoor de grootste binnenvaartuigen
gebruikt worden, zal van en naar een landbouwstreek niet plaats bebben en
bij de sluis nabij de Eooi kan dus wat doorvaartwijdte en scbutlengte betreft,
met eenigszins beperkte afmetingen volstaan worden.
Blijkens het medegedeelde op bladz. 62 van baar verslag rekende de Staatscommissie voor de sluizen der ringkanalen op een doorvaartwijdte van 8 M..
eene schutkolklengte van 50 M. en een slagdorpeldiepte van 2,10 M. — E.P.
Hoewel zulks niet vermeld wordt, mag men in verband biermede aannemen,
dat de bruggen over de ringvaarten eene doorvaartwijdte van 10 M. zullen
verkrijgen en waar de sluis nabij de Eooi als regel open zal staan, is het
aangewezen daarvoor deze zelfde maat aan te bouden, temeer waar de keer¬
sluis te Oostpunt tusschen bet kanaal en het Boezemmeer dezelfde afmeting
dient te verkrijgen.
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Hiei'iuede zal tevens voldaan zijn aan den in liet verslag der Staatscomluissie vermelden eiscli der Marine van grootere doorvaartwijdte op den
vaarweg XieuAvediep Oostzijde van Wieringen, eu waarvoor eeii iniiiininiiidoorvaartwijdte van 9 M. gewenscbt schijiit.
M aar bijzondere oinstandiglieden er toe leiden oni voor de sluis nabij de
Kooi ruimer afmetingen voor slagdorpeldiepte en doorvaartwijdte aan te
neiueu dan de Staatscominissie voor de ringvaarten noodig aedit, daar is het
aangewezen ook de sebutkolklengte eeuigsziiis te vergrooten en deze te
breugeii op TO M., zoodat de langste scliepeii, welke tlians op liet Noordhollaiidscli kanaal kunneu konien ten alien tijde gescluit knniien worden.
Het zou mogelijk wezen, dat in de toekomst tengevolge van verbetering
van d'3 Zaan en de vaart over het Alkmaarderineer grooter schepen op liet
Hoordliollandscli kanaal zouden kunnen komen, daar de Wilhelminasluis
te Zaandain 12 M. doorvaartwijdte lieeft bij 120 M. sclmtkolklengte en een
slagdrempeldiepte van 3,70 M. — N.A.P.
Deze afinetiiigen zijn noodig als toegang naar een indiistriegebied als dat
van de /aan, naar een laudbouwstreek vareii geeii schepen, waarvoor zulke
riiinie afinetiugeii vereischt worden. Waar de sluis nabij de Kooi iutusschen
bijna altijd open zal staan, bestaat als regel geen beperking voor de leiigte
der schepen. In verband hiermede zijn de ontworpen afmetingen voor de sluis
aan de Kooi zeer' ruiin, ook voor een tainelijk verre toekomst. Het geven van
overdadig groote afmetingen aan de kiiiistwerken is uiet wel econoniisch verdedigbaar, daar de kosten te zwaar zouden gaau drukken op een streek, welke
zich nog geheel ontwikkeleii moet en dus nog geen behoefte heeft aaii zulke
afmetingen.
Bovendien zou in geval geschut moet worden, telkens langer oponthoud
plants hebben dan noodig is eu Schermerboezem meer met schutwater worden
belast dan vereischt wordt.
\oor de slvis nabij de liooi is dus aan te houdeu eene slagdrempeldiepte
van 4,40 }[. — JS.A.r., een doorvaartwijdte van 10 M. en eene schutholhlengte ran 70 .1/.
Aaugezien het kanaal ran Ewyeksluis—Oostpunt ongeveer een zelfde hoeveelheid water heeft af te voeren als het kanaal van Ewyckslui.s—Kieuwediep.
zal het aanbeveling verdienen dit kanaal bij een waterstand ran 0,40 M. —
-I .A.P.. ereneens een nat dwarsprofiel ran 200 M-. te geven.
Teiieiiide de afmetingen van de keerslnis te Oostpunt, die noodig is, oindat
op deze plants de bestaande waterkeering van den Anna Paulownapolder
wordt doorsneden. te bepalen, zij het volgeude opgemerkt.
De grootste afvoer in 20 minuten is voor de sluizen te Kieuwediep voor het
berekeude geval 118 000 Mb
Aangenomen mag worden, dat hiervmi wordt aangevoerd door de verschilleiide gemalen: 20 x 2/3 x 2125 Mb = 28 300 Mb
Het overige moet worden aangevoerd nit het Boezemmeer. Het ligt daarom
voor de hand de sluizen van het Boezemmeer naar het boezemkanaal een doorstroomingsprofiel te geven van 90/118 x 66 Mb = 50 Mb bn een peil van
0,40 M. — N.A.P.
De bestaande sluizen, zijnde de uitwateringssluizen van den voorboezem
van de Wieringerwaard, hebben bij dat peil een doorstroomingsprofiel vin
3 X 2,50 X 1.60 Mb = 12 Mb
De nieuwe keersluis zal dus een doorstroomingsprofiel moeten verkrijgen
van 38 M^., reken 40 M^., bij een peil van 0,40 M. — K.A.P.
De gewenschte afmetingen van de keersluts te Oostpvnt zullen bedragen:
slagdrempeldiepte 4,40 M. — N.A.F. en wijdte 10 M., welke maten dus
overeenkomen met die van de sluis nabij de Kooi.
De sluis zal zoodanig moeten worden ontworpen, dat het water nit het
Boezemmeer stroomt in de richting van Ewycksluis, daar het, bij spuien te
IVieuwediep dus bij lediging van het Boezemmeer, meer gewenscht is, dat
noodelooze stroomwarrelingen en dus afvoerverminderingen ontgaan worden,
dan bij het vullen van het Boezemmeer door de gemalen te Aartswond, Kolhorn en lYieringevwaard. omdat er dan veel minder water wordt verplaatst.
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De voorboezem vau deii Wieriiigerwaard is tussclieu Xieuwe Sluts en de
Oostpunt van den Anna Paulownapolder gemiddeld 80 M. breed. Er zal in
verband met de sclieepvaartbelangeii met een bodemdiepte van 3,2 M. —
.¥.4.7^. kuiinen worden volstaan, evenals op bet gelieele verdere deel van bet
kanaal, aangezieu gelijk hiervoor vermeld, de laagste waterstand geacbt
wordt 0,70 M. — X.A.P. te zullen zijn. Intusscben zal bet op verscbillende
plaatsen gewenscbt blijken, deze diepte met 0,5 M. te veimeerderen en dus op
3,70 M. — N.A.P. te brengen, teneinde eene voldoende boeveelbeid grond
voor de kade te verkrijgen.
Met weinig kosten zal men een kanaal kunnen maken met een bodembreedte van 6o M. en taluds van 2 op 1, waardoor bet kanaal een nat dwarsprofiel verkrijgt bij een peil van 0,40 M. — N.A.P. van 195 M“. Mocbt dit
plaatselijk moeilijk te verkijgen zijn, dan bestaat er geen bezwaar tegen,
dit aldaar kleiner te nemen.
Werken alle gemalen met voile kracbt, dan nog zal op bet kanaal Nieuwe
Sluis—Oostput bet verval slecbts enkele c.M. bedragen.
Voor liet kanaal Kolhorn—Nieuicesluis zal in de eerste plants bet Waardpoldermaalkanaal, gemiddeld breed 60 M., worden gebruikt. Voor bet gelieele
kanaal zal de badenidiepte weder 3,2 M. — V.4.7-’. moeten bedragen.
Het Waardpoldermaalkanaal zou men bij falnds ra7i 2 op 1 een bodeiitbreedte van 45 J/. kunnen geven.
Hetzelfde profiel zal ook benoorden de bemalingsinricbting van den Waardpolder tot aan de Nieuwe Sliiis kunnen worden toegepast, gebruik niakend
vau den strooks gronds, iugenonien door de dijksputten. Een iiauwer profiel
zal, zoo dit plaatselijk wenscbelijk blijkt, veilig kunnen worden toegepast.
Het kanaal Kolborii—Nieuwe Sluis doorsnijdt de waterkeering tusscben
den Alina Paulownapolder eenerzijds, en de Wieringerwaard en den Waarden Groetpolder anderzijds. In verband daarmede is door den Maard- en
Groetpolder een keersh/is nahij Xieuwe Sluis verlaiigd, keerende naar de
zijde van den Anna Paulownapolder; de Wieringerwaard zou c.q. genoegen
uenieu met opbooging vau de westelijke kade vau bet kanaal binneii dien
polder tot 3 M. + N.A.P.
Waar de bodemdiepte van bet kanaal Aartswoud—Oostpiint op verscbilleiide gedeelten reeds 3,70 M. — N.A.P. zal moeten bedragen en bet kanaal
zoo noodig gemakkelijk tot dat peil verdiept zou kunnen worden, ware voor
de keersluis de slagd/rempeldiepte op 3,70 M. — N.A.P., welke maat overeenkomt met die van de Wilbelminasliiis te Zaandam en dus zeer riiim is. aan
te bouden, terwijl met bet oog op de scbeepvaartbelangen een doorvaartwijdte
van 10 M. noodig is. Aaugezien dan ecbter bet doorstroomingsprofiel vau
liet kanaal plaatselijk tot op 1/5 verkleind zou worden is te r^keneu op bet
maken van 2 (rpeningen elk van 10 M.
Het kanaal Aartswoud—Kolhorn moet minstens de minimum afmetingen,
in verband met de scheepvaarteiscbeu gesteld, verkrijgen, dus eene bodem¬
diepte van 3,20 M. — N.A.P. en eene bodembreedte van 12 M. Het bestuur
vau Geestmeranibacbt gaf den weiiscb te kenneii, dat bet kanaal op den
waterspiegel zoo mogelijk 30 M. breed zal zijn; wanneer er uitzicbt mocbt
bestaan, dat bet afwateringskanaal naar bet zuiden in verbinding gebracbt
mocbt worden met Eaaksmaatsboezem en met bet Noordbollandscb kanaal,
zooals aan bet slot van bet voorgaande deel van dit boofdstuk werd gescbetst,
dan zou eenige verruiming zeker ook met bet oog op de scbeepvaarbelangen
Aveiiscbelijk zijn.
De afmetingen van bet kanaal door Wieringen worden gebeel bebeerscbt
door de eiscben van de sebeepvaart; de bodemdiepte zal tenminste 3,30 M.
— X.A.P. moeten bedragen, daar de laagste kaiiaalstand op 0,80 M. —
N.A.P. is aangenonien, terwijl de bodembreedte tenminste 12 M. zal moeten
bedragen. Mocbten de Marinebelangen in geval van oorlog of oorlogsgevaar
wat grooter vaardiepte wenscbelijk maken, dan zal altijd voorkomen kunnen
worden, dat te laag afgespuid wordt en zal men zeker ten alien tijde op

