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20 a 00 c.M. meer vaarcliepte, dan bij den laagsten kanaalstand, knnnen
rekenen.
Daar in znlke gevallen met de grootste Marinevaartuigen wel in eene ricliting gevaren zal worden, zullen ook de afmetingen van liet kanaal wel
voldoeude zijii.
De schutsluia aan- de Oostzijde van. M ieringen zon de afmetingen
knnnen verkrijgen van de gewone toegangen tot de ringkanalen, door
de Staatsc'ommissie vastgesteld. In verband met de Marinebelangen dienen
ecliter doorvaartwijdte en slagdorpeldiepte iets rnimer ontworpen te worden,
zoodat valt te rekenen op een slagdrempekliepte van 3,60 M. — N.A.P., een
doorvaartwijdte van 9 M. en eene schntkoJklengte van 50 M.
Deze sclintsluis is zoover landwaarts ontworpen, dat eventueele aanleg der
sluizen bij afslniting der Zuiderzee kan plants liebben buiten deze slnis. De
situatie der werken op Wieriiigen is aangegeven op Bijlage IV.
De afmetingen van liet door den nieuwen polder loopende kanaal van den
Groetpolder naar Medeniblik worden eveneens gelieel belieersclit door de
eisclieu van den sclieepvaart.
De bodembreedte dieut 12 M. te bedragen; in liet tussclienpand bij Medemblik zal deze breedte met bet oog op de te verwacbten drukkere vaart in
venscbillende riclitingen wel op 15 M. gesteld moeteu worden.
De bodemdiepte dient in den polder 2,50 M. beneden bet polderpeil van
5,660 M.
N.A.P. te bedragen dus ten miuste 8,10 M. — N.A.F., en in
bet tussclienpand 4,75 M. — V.A.P.
AVaar grootere vaartuigen de gelegenbeid liebben bet kanaal Aartswoud—
de Kooi langs andere wegen te bereikeii, daar zal de vaart door den polder
voor kleinere vaartuigen gebruikt worden en zou dus volstaan kunneii worden
met de afmetingen der sluizen door de Staatscommossoe voor de toegangen
naar de polders aangenomen.
AVaar ecliter de doorvaartwijdte van de scbutsluis te Kolborn T AI. bedraagt
zou de doorvaartwijdte op deze maat aangebouden kunnen worden en in
verband daarniede de scbutlengte op 50 AI. kan worden bepaald. De sluizen
krijgeii dan dus eene schvtkolklengte ran 50 3/., eene doorvaartioijdte van
7 M. en een .dagdrempeldiepte van 2,60 M. beneden bet voorloopig aangenomeii poldepeil, waarbij rekening is gebouden met een mogelijke latere
verlaging van bet polderpeil waarop de Commissie van Landbuisboudkundigeii wees in baar aks bijlage G bierbij gevoegd rapport.
Het aantal brvggen over de kanalen zal in bet belang van de sclieepvaart
zooveel doenlijk beeprkt worden, zoodat bet met bet oog bierop, en met bet
oog op de kosten van bediening, gewenscbt is bruggen en sluizen zooveel
mogelijk te vereenigen. Als eiscb dient vender gesteld te worden, dat alle
bruggen beweeghaar zullen zijn en eene doorvaartwijdte van 10 M. zullen
verkrijgen. Bebalve over de sluizen nabij de Eooi en te Oostpunt, en aan de
oostzijde van AA'ieringen, zijn bruggen ontworpen over bet afwatei-ingskanaal
tegenover den afsluitdijk van bet Amsteldiep en nabij Kolborn en over bet
kanaal door AVieringen nabij bet Boezemmeer en ongeveer in bet midden.
ITitgezonderd de geringe boeveelbeid water, door AAGeriugen op den boezem
Hoogste watergebracbt, wordt deze belast door bet water van;
stand welke op den
boezem zal kunnen
1°. de landen, uitwaterende op bet Kolbornerdiep, groot ... 8 500 H.A. voorkomen.
2°. de AA^ieringerwaard . 1869
3°. den Anna Paulownapolder . 5 200 ,,
en bet grootste gedeelte van bet water van de landen, uit¬
waterende op Eaaksmaatsboezem, groot . 16 000 „
totaal dus bet water van . 31 560 H.A.
of rond . 31500 ,,
Hieruit volgt, dat de boezem ten minste een oppervlakte 3/100 x 31 500 H.A.
= 945 of rond 950 H.A. zal moeteu verkrijgen.
Ku bedraagt de oppervlakte van bet kanaal Aartswoud—Nieuwediep, vermeerderd met die van het kanaal door AAGeriiigen en van de boezems van bet
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Kolhoriierdiep en van deu Anna Paulownapolder, welke in geval van loozing
geineen liggen met den nieiiwen boezem, ruim 250 H.A., zoodat het Boezemmeer tenslotte eene oppervlakte van ten minste 700 H.A. zal dienen te verkrijgen.
Om nu te onderzoeken boe lioog het water op den boezem kan stijgen in
periodeu van hooge waterstauden in zee, wanneer er gedurende die perioden
met voile kraclit met alle gemalen gewerkt wordt, is dit nagegaan voor de
perioden overeenkomende met de slechtste perioden voor loozing van den
boezem in de jaren 1906—1910, dat zijn die van:
29 November—13 December 1906
12 Jannari —17 Jannari
1909
21 October —25 October
1909
10 November—13 November 1909
7 November—12 November 1910.
Voor de berekening is verder aangenomen, dat per minuut op deu boezem
wordt gebraclit door:
1°.
2°.
3°.
4°.

stoomgemaal te Aartswoud ...
gemalen aan het Kolhoruerdiep .
,,
a/d voorboezem Wieringerwaard .
,,
Anna Paulownapolder .

600 Mh
750 ,,
250 ,,
375 ,,

Te zamen . 1975 M“.
ot totaal per getij rond 1440 000 Mh dus dat met alle bestaande gemalen
(voor deu Anna Paulownapolder de nieuwe bemaling rekenende) met voile
kracht wordt gemalen en dat uitsluitende te Nieuwediep geloosd wordt.
De aannamen zijn dus zoo ongunstig mogelijk.
Voor elk der vooruoemde ongunstige perioden is nu berekend, welk verloop
de boezemstand gehad zou hebben. Aangenomen is daarbij, dat bij het begin
van elke periode reeds eeii vrij hooge boezemstand van 0,45 M. — N.A.P.
aauwezig was, terwijl dan telkens voor elk tij is uitgerekend hoeveel geloosd
zou zijn en hoeveel de boezemstand daardoor en door het opmalen der gemalen
gerezeii of gedaald zou zijn. Aldus is gevonden voor de hoogste boezemstanden bij de 5 ongunstigste perioden van het tijdsvak 1906—1910, respectievelijk 0,14 M. 4- N.A.P., 0,24 M. 4- N.A.P., 0,20 M. 4- N.A.P., 0,26 M.
+ N.A.F. en 0,33 M. + N.A.P.
Hieruit blijkt, dat de boezemstand iiiet hooger had kunnen stijgen in die
perioden ,dan tot 0,33 M. + N.A.P., waarmede intusschen nog geensdeels
geZ'Cgd is, dat die stand inderdaad bereikt zou zijn.
Het blijft evenwel mogelijk, dat zich te eeniger ti|di nog ongunstiger
laagwaterstanden zullen voordoen. Toch leeren deze cijfers wel, dat een
hooger Iwezemstand dan 0,50 M. 4- N.A.P. kwalijk denkbaar is. Zoodra
toch de boezemstand hooger wordt, wordt elke spuiing krachtiger en door
grooter verval en door langeren duur.
Daar de nieuwe boezem aan geen maalpeil gebondeu zal worden schijiit het
intusschen voorzichtig de hoeze-micateidieeidn.g te outwerpen op 1,50 + .7 .A.P.
Waarschijnlijk zouden bij eene hoogte van 1 M. 4- N.A.P. ook wel geen
ongelukken te duchten zijn, maar men dient hier deu zekeren weg te nemen,
te meer, waar opwaaiing mogelijk plaatselijk een sterkeren aanval op de
waterkeering zou kunnen veroorzakeii.
Aanleg der hiervoor bedoelde werken maakt voorziening in enkele belangen
Voorzieningen
noodig in verband noodig.
met den aanleg der
Zoo zal het Balgkanaal vervallen als afvoerkanaal van het hooge deel van
werken.

deu Anna Paulownapolder eii als toegang op polderpeil naar de aangelegen
landen. In verband hiermede werd vanwege den Annna Paulownapolder
verlangd, dat bezuiden de kade langs het Balgkanaal, vanaf de bestaande
brug over dat kanaal nabij de Kooi tot de kom benoorden het stoomgemal te
van Ewycksluis een vaarsloot zou worden gegraven, welke zich in verband
met de op te nemen hoeveelheden water naar genoemd gemaal toe tot hoofdafvoerkanaal zou verwijden.
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Het afwateringskaiiaal zal den zeedijk van den Anna Paulownapolder
gelieel van den polder afsclieiden; vooral bij storm is liet noodig, dat deze
dijk te bereiken zij, zoodat vanwege deii Anna Paulownapolder de aanleg van
2 pontveren is verlangd, een gelegen bij de van Ewycksluis en een nabij
de Kooi.
Het kanaal door Wieringen (zie bijlage IV) doorsnijdt den Hipolituslioever-, den Stroeer- en (toster-, zooniede den Hester- en ()ever])older, in
verband waarmede tot lierstel der watergeineenscliap 3 grondduikers onder
het kanaal gelegd inoeten worden.
t)ok zal een groiidduiker gelegd inoeten worden om te voorzien in den
toeveer van zoet water nit liet oude land van Wieringen naar den WaardISieuwlandpolder.
Buiten de sluis ligt liet kanaal geineen met de zee en dient bijgevolg van
zeedijkeii voorzien te worden.
De Hoelmerpolder loost natiiiirlijk, en zal dns voortaan de lage ebstanden
luissen om bet laatste water te loozen; dif zal dan gebraolit kuniien worden
op den V esterlanderpolder, daar de windinolen van dien polder door een
lagereii gemiddelden waterstand meer water zal kiiiinen verzetten.
\\ aar de looziug der biiinen te dijkeii afwateringen naar het Hieiiwediep
Volgorde bij het
gebraclit zal worden, is het aangewezen in de eerste plants het kanaalgedeelte maken der werken.
van Evwckshiis—Hieuwediep gereed te maken, met de uitwateringssluis te
Xieuwediep, de scliutsliiis nabij de Kooi en de vaart. welke liet Balgkaiiaal
zal vervaiigen.
Het zal daaibij geen bepaald vereischte zijn, dat het kanaal reeds aanvstonds op het volledige profiel gebracht wordt, daar eerst later de totale
berekende hoeveelheid water zal zijn af te voeren.
Is het kanaal tot de van Ewycksluis voorloopig gereed, dan zal de sluis
nabij de Kooi open kunnen staan en met de te maken sluis te Xieiiwediep
gespuid kiiunen worden, zoodat er dan geen bezwaar bestaat de loozing van
den boezein van den Anna Paulownapolder tijdelijk door de Zijpe te doen
plaats hebben, zoodat de afwatering' door de van Ewycksluis gestremd kan
worden en het kanaal v66r die sluis doorgetrokken kan worden, waartoe een
nieuwe zeedijk, Balgdijk en Amsteldijk verbiiidende, zal zijn te leggen.
Gaat men hiertoe over, dan is het gewenscht, dat het kanaalgedeelte
Oostpuut—van Ewycksluis zoover gereed zij, dat daardoor het verkeer van
Ewycksluis—Wieringen zal kunnen plaats hebben. Daarvnoor zal men de keersluis te Dostpunt tijdelijk als schutsluis voor kleinere vaartuigen moeten
inrichten, omdat anders gedurende de laatste periode van het maken van den
afsluitdijk door het Amsteldiep het verkeer met de westzijde van Wieringen
geheel afgesloten zou zijn.
Zoodra het afwateringskanaal voor de van Ewycksluis zal zijn doorgetrok¬
ken, zal de afwatering weder door die sluis kunnen plaats hebben en verder
door het nieuwe kanaal naar Hieuwediep.
De overige uitwateringen zal men, zoolang de Wieringernieer niet afge¬
sloten zal zijn, moeten laten bestaan, maar wel zal men de verschillende
kanaalgedeelteu in gereedheid moeten brengen. Zoo zal het kanaal vanaf
het Waardpolderm.aalkanaal tot Oostpuut met de daarin te bouwen keersluis
gereed zijn te maken, zoomede het Waardpoldermaalkanaal en het kanaal
vanaf den voorboezem te Aartswoud tot den zeedijk te Kolhorn.
Is eenmaal de Wieringernieer afgesloten, dan zal men deze als groot boezemmeer kunnen gebruikeu. Men zal dan direct de in het afwateringskanaal
overgebleven dammen te Oostpuut en bij het W^aardpoldergemaal kunnen
opruimeii en daarna gedurende den zeer korten tijd, noodig voor afsluiting
van den buitengeul van het Kolhornerdiep en het maken van de coupure in
den zeedijk voor het doorvoeren van het kanaal voor de sluis te Kolhorn, het
Kolhornerdiep moeten laten loozen door het tegenwoordige Waardpolder¬
maalkanaal.
Is het afwateringskanaal voor de sluis te Kolhorn gebraclit, dan kan deze
sluis weder voor de afwatering diene n.
Daarna kan ook het reeds gegraven kanaalvak Aartswoud—Kolhorn in
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aansluitiug gebraclit worden met het beuedeudeel van liet afwateriiigskanaal,
waaina de uitwateiiugssluis van den voorboezem te Aartswoud buiten gebiaiik
gesteld kan worden.
Daarna zal dus de geheele uieuwe afwatering in functie zijn, evenwel door
de keersluis te Oostpunt met de geheele Wieringermeer als boezem in verbinding staaiide; ook dan zal bet dus zelfs nog niet liinderlijk zijn, zoo bet
kanaal nog niet gebeel op diepte zij. De daar dan nog te verwijderen grond
zon waarscbijnlijk zeer gescbikt voor bet inaken van de kade bezuiden bet
lloezemmeer benut kuunen worden.
Het kanaal door Wieringen kan zoo tijdig gereed gemaakt worden, dat bet
na afsluiting van de Wieringermeer in gebruik genomen kan worden; grond
benoodigd voor de boezeinkade zal dan door bet kanaal aangevoerd kunnen
worden.
Nadert de boezemkade bare voltooing, dan zal bet gewenscbt zijn door zoo
kracbtig mogelijk spnien te Nieuwediep en aan de oostzijde van Wieringen
bet water zoo laag mogelijk te laten afloopen.
Is eenmaal de boezemkade gereed, dan zal de boezem op normale wijze in
gebruik genomen kunnen worden.
TTitgezonderd de verschillende aanslnitingen, moeten de werken ter voorziening in de afwatering gereed zijn wanneer de bedijking gereed is gekomen,
dus 3 a 4 jaren na den aanvang der bedijking.__In dien tijd zal men ruimscboots gelegenbeid bebben de werken te maken; er dient ecbter op gelet te
worden, dat men tijdig de bescbikking verkrijge over de noodige gronden,
daar de Wieringermeer niet afgesloten zal kunnen worden zoo niet tenininste
liet kanaal Oostpunt—Nieuwediep in gebruik genomen kan worden.
Uitvoei’ing
werken.

der

In lioeverre bet grondwerk voor bet vornien der kanalen in den droge of
in den natte zal gescbieden, kan bier in bet midden blijven; sommige deelen,
waar bestaande kanalen verruimd moeten worden, zijn op werk in den natte
aangewezen, andere gedeelten zullen zicb waarscbijnlijk wel leenen voor
ontgraving in den droge.
Het afwateriiigskanaal zal vanaf de scbutsluis nabij de Kooi tot de sluis,
welke is ontworpen in den Groetpolderdijk, en bet kanaal door Wieringen zal
in zijn gebeel door de scbeepvaart gebruikt moeten kunnen worden; boordvoorziening sebijnt daarom op die gedeelten noodzakelijk.
Het is onmogelijk zicb vooraf eenigszins rekenscbap te geven van de vaart
en speciaal van die met mecbaniscb voortbewogen vaartuigen, welke er zicb
ontwikkelen zal, terwijl bet gewenscbt is de kosten niet liooger op te drijven,
dan noodig is. Het is niet ondeukbaar, dat eene rietbeplanting gedurende
den eersten tijd voldoend succes zou opleveren, niaar bet is niet zeker of
men er in slagen zal deze te verkrijgen. Het sebijnt daarom gewenscbt zekerbeid'sbalve reeds dadelijk op het aanbrengen van eene boordvoorziening te
rekenen. Ongeveer op bet peil van bet laagste water zou een berm gemaakt
kunnen worden. eventueel als rietberm in te riebten, terwijl daaraebter eene
puinbestorting zou aangebraebt kunnen worden, steunende tegen een teenplank met een perkneiipaalregel. Moebt op den duur bij drukke scbeepvaart
eene zwaardere nevervoorziening noodig zijn, dan zal deze altijd nog zijn te
maken, bet toenemende verkeer zal daartoe dan gereede aanleiding kunnen
geven.
De boofdafmetingen der kunstwerken zijn hiervoor reeds aangegeven, ter¬
wijl globale ontwerpen daarvoor zijn opgeniaakt, teneinde in staat te zijn
zicb eenigszins rekenscbap te geven van de kosten. Daar de ondergrond op
de verscliillende bouwplaatsen niet nader is onderzoebt, is voorloopig
gerekend op een paalfundeering bij alle kunstwerken.
Bij de sluizen is daarbij gerekend, dat met bet oog op de oppersende kraebt,
de palen ook onder de doorvaart zullen voorkomen. De vloeren zijn gedaebt van
gewapend beton en bet opgaande werk van stampbeton, bekleed met metselwerk van klinkers, teiuvijl voor aanslagstukken, dekzerken enz. graniet is
gekozen. Onder de sluizen zijn de noodige damwanden ontworpen.
In de uitwateringssluizen te Nieuwediep zijn rolschuiven met contragewiebten ontworpen, terwijl verder een paar stormdeuren voor de waterkeering zorgen en binnen en buiten 2 rijen scbotbalken zijn gedaebt.
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De scliutsluis aan de Kooi moet iu beide sluislioofden naar beide zijden
keereiide deuren hebben; de scbutkolk is bier niet van keeriuuren voorzien,
daar de sliiis slecbts zeldeu, en dan bij klein verval, gebrnikt wordt, terwijl
over bet buitensluksboofd een dnbbele opbaalbrug is ontworpen.
De keersluis te Oostpunt levert geen bijzonderbeden op, alleen is er op
gerekend door den bouw van een houten boot'd, deze sliiis tijdens den aanleg
der werken, tijdelijk als scbutsluis, met eene doorvaartwijdte van 6 M., te
kunnen gebruiken.
De keersluis nabij Nienwe Slnis levert slecbts de bijzonderbeid op, dat
daarover een draaibrug is ontworpen; bet middenpeuant dient dan bier tevens
als draaipijler.
De scbutsluis aan de oostzijde van Wieringen is in bet buiten- en binnenbootd voorzien van eb- en vloeddeureii, en bovendien in bet biiitenboofd van
een paar stormdeuren; langs de scbutkolk zijn keerinuren op bouten paaltundeering en over bet buitensluisboofd is een dubbele opbaalbrug ontworpen.
De brug, toegang gevende tot den afsluitdijk van bet Amsteldiep, is
gedacbt als dubbele basculebrug, aangezien men er op dient te rekenen, dat
daarnaast eeii brug voor spoorwegverkeer moet komen, zoodat bet gebruik van
een draaibrug bier uitgelsoten was. De overige bruggen kunnen eenigszins
eenvoudiger zijn.
Langs de geul buiten de uitwateringssluis te Nieuwediep zal een dam,
keereude eenigszins boven gewoon boogwater, gemaakt moeten worden, om
bet te sterk opslibben van de geul te voorkomen; aan liet buiteneinde van dieu
dam zal op eenige beziukiug zijn te rekenen.
Tot bet verkrijgeu van gescbikter terrein eii iu bet belang van bet verkeer
zal bet gewenscbt zijn bet buitenboofd van de van Ewycksluis tot 1,50
+ N.A.P. af te breken en een nieuwe brug over bet lioofd te bouweii, terwijl
bet uiakeii van eenige aanlegplaatsen aan bet nieuwe kanaal ter plaatse
noodig is.
Bij de uitmoudiug van bet buiteukanaal op Wieringen zulleu bavenboofden zijn te bouwen; bet buiteukanaal zal eene eenigszins stevige boordvoorzieniiig moeten verkrijgeu en ligplaatseu voor scbepen zullen in bet
buiteukanaal gemaakt moeten wordeii. Ook in bet binnenkanaal dient men
111 de iiabijheid der beide ontworpen bruggen op ligplaatseu te rekenen.
Aadat de voorzieniugeu in de belangen der omliggende landen waren
Overeenkomsteii
ontworpen, was bet noodig de betrokken besturen te vragen of deze met de met de betrokken
besturen.
voorgenouien oplossing instemdeu, en zekerbeid te erlaiigen, dat zij bereid
zoiiden zijn te zijner tijd de noodige overeenkomsteii te sliiiten.
Ill verbaiid biermede werdeii de noodige mededeeliiigen betreffende liet
plan aan de betrokken waterscbapsbestiireu gedaan, waarbij overgelegd
werden de iu eventiieel later te sluiteu overeenkomsteii op te nemen bepalingeii, met bet verzoek een besluit te nenien, waarbij de bereidverklaring werd
uitgesproken om later op den aaiigegeven g'rondslag eene overeenkomst te
sluiteu; zooveel noodig was op deze besluiten de goedkeiiring van Gedepiiteerde Staten te vragen.
Daar bet blijkens de mededeeling in de luleiding tot dit rapport in de
bedoeliiig van den toenmaligen Minister van Waterstaat lag bet werk voor
gemeenschappelijke rekening van Eijk en Proviiicie tot stand te brengeii,
werd in de oiitwerpen voorwaarden gesproken van de ,,onderneming voor de
gedeeltelijke afsluitiiig der Zuiderzee en indijkiiig en droogmaking van de
AVieringernieer”, voorloopig in bet midden latende boe en door wie die
onderneming gevormd zou worden.
Aangezien bet gewenscbt is bij de iiitvoering van bet werk zooveel mogelijk
rekening te bouden met de belangen van de betrokkenen, werd verder in alle
voorwaarden de bepaling opgenomeii. dat de iiitvoering der werken niet
zal plants bebben dan na overleg met de betrokken besturen.
In de cerste plaats was te onderliandelen met bet gemeenfebestmir van
Medemhlilt.
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Terreiiieu laiigs de westzijde van liet Dok beliooren aaii die gemeeiite en
daai’over dieut de bescliikkiiig verkregen te woiden in verband waannede de
gemeeiite aanspraak mag makeii (ip de zekerlieid, dat eeii beliooilijke toeging
iiaar bet acbter gelegeii laud verkregen zal wordeii.
De havens van Medemblik beliooren deels in eigendom, belieer en onderlioud aaii de gemeeiite, die er liaveiigeld heft; zij zullen na uitvoering der
ontworpen werken voorhavens zijii van het kanaal van Medemblik naar den
Groetpolderzeedijk, en beliooren dns meer eigenaardig tot deze werken,
v.aarom overdracht gewenscht is. De opslagterreinen rond de havens kunnen
evenwel geschikter door de gemeeiite worden geexploiteerd.
Tenslotte dient aanslniting van een toegang naar het buitendijks 1e
stichten stoomgemaal aau het wegennet der gemeente verzekerd te worden.
De Raad der gemeente Medemblik besloot in zijne vergadering van 23 Juni
1913 eventueel de verlangde overeenkomst te sliiiten, welk besluit door
Gedeputeerde Staten word goedgekeurd bij besluit van 13 Augustus
1913 n”. 13.
In de tweede pleats was te ouderhandeleu met Jiet hestuur van het Ambacht
van Westfriesland genaamd de Vier Noorder Koggen.
Geregeld dieut te worden de aanslniting van den zeedijk Wieringen—
Medemblik en van de grondwerkeii van het stoomgemaal aau den zeedijk,
zoomede de grens tussclien den zeedijk van het Ambacht en de gronden der
toekomstige droogmakerij. Aanleg van het kanaal naar Medemblik geeft
vooral aanleiding tot contact met belangen van het Ambacht, welke zijn
te regeleu, zoomede het recht tot het makeu van toegaugswegen door den
zeedijk naar de droog te maken Wieringermeer, terwijl tenslotte zekerheid
verkregen dient te worden omtreut het behoud der tegenwoordige zeewaterkeering, welke keering wordt van het boezemwater der Vier Noorder Koggen.
Het College van Hoofdingelanden besloot in zijne vergadering van
27 Maart 1913 eventueel de verlangde overeenkomst te sluiteu, welke besluit
door Gedputeerde Staten werd goedgekeurd bij besluit van 13 Augustus
1913 n“. 13.
In de derde plaats was te onderhandelen met het hestuur van het
Ambacht van Westfriesland genaavid Geestmeravihacht.
De uitwatering van Raaksmaatsboezem te Aartswoud zal op het nieuwe
afwateriiigskauaal worden gebracht, bijgevolg zijn de voorzieningen in
waterkeering, afwatering en scheepvaart van dat kanaal vast te leggen ^).
Dat kanaal zal aansluiteu aan den voorboezem van Geestmerambacht, waartoe
de kade langs het kanaal zal moeten aansluiten tegen de kade langs dien
voorboezem, welke in beheer bij het Ambacht is, terwijl die kade ter plaatse
van het kanaal doorgestoken inoet worden en waarvan overigens het onderlioud verzekerd meet zijn.
Het zal weuschelijk zijn de uitwateringssluis van den voorboezem, die
geen dienst meer zal doen, voor alle zekerheid op te ruimen.
Het College van Hoofdingelanden besloot in zijne vergadering van 16 Juli
1913 eventueel de verlangde overeenkomst te sluiten, welk besluit door
Gedeputeerde Staten werd goedgekeurd bij besluit van 2 Januari 1913 n°. 12.
In de vierde plants was te onderhandeln met het hestuur ran den Waarden Groetpolder.
De uitwatering van het Kolhornerdiep zal ook op het nieuwe afwateriugskanaal gebracht worden en dus rvaren ook hier weder de voorzieningen ;n
waterkeering, afwatering en scheepvaart voor dat kanaal vast te leggen. Yerder zijn er met betrekking tot den voorboezem te Aartswoud, het doortrekken van het kanaal voor de sluis te Kolhorn, het maken van sluizen, toegang
gevende tot de Wieringermeer, de scheiding tussclien den bestaanden zeedijk
1) Tengevolge der gevoerde oaderhandelingen zijn de voorzieningen in de waterkeering op verzoek
van den Anna” Paulownapolder eenigszins gewijzigd, zoodat de desbetreffende bepalingen niet in
alle overeenkomsten geheel gelijkluidend zijn.
Daar de wijzigingen niet ingrijpend zijn en slechts verbeteringen brengen, zal tegen bet, waar nog
noodig, aanbrengen daarvan geen bezwaar bestaan.
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eii (le groiideii der droogmakerij, de overdraclit van diverse werkeu, liet
maken vau toegaiigswegen naar de te luaken droogmakerij en liet ouderhoudeu vau sommige werken door deu polder, regeliugen te treffen. Het polderbestuur lieeft liet verder noodzakelijk geaclit, dat voor verzekering der
waterkeeriug eeii keersluis zou worden gebouwd in bet kanaal in de noordelijke waterkeering van den polder, opdat de polder niet zou blootstaan aan
iuundatie in geval van doorbraak van den zeedijk van den Anna Paulownapolder, lets, waarvoor deze tlians gevrijwaard is.
De vergadering vau Hoofdingelanden besloot in zijne vergadering van
11 Juui 1913 eventueel de verlangde overeenkomst te sluiten, welk besluit
door Gedeputeerde Staten bij besluit van 3 December 1913 n“. 12 werd goedgekeurd.
Ill de vijfde eu zesde plaats vas te onderliandelen met de bestureu van de
HeeiiiraiuUchap'pen der Siedorper- en Scliagerkoggen Strijkniolens.

De Waard- eii Groetpolder tocli is tegeuover deze waterscliappeu coiitractueel
verpliclit de uitwatering van het Kolliornerdiep te beliouden, zoodat wijziging in die uitwatering niet aangebracht kan worden, behoudens maclitiging
dier Heemraadscbappen. Daarom werd lien gevraagd, of zij bereid waren
eventueel de noodige wijziging in de bestaaude contractueele verpliclitingen
te brengeii. De vergadering vau Hoofdingelanden van de Scliagerkoggen
Strijkmolens besloot in hare vergadering vau 14 Juni 1913, die van de
Niedorper Koggen Strijkmolens in hare vergadering van 16 Augustus 1913,
deze vraag bevestigeud te beantwoordeii, w'elke besluiten door Gedeputeerde
Staten werden goedgekeurd, respectibvelijjr bij hunne besluiten van
25 Februari 1914 n“. 117 en 24 December 1913 n”. 23.
de zerende plmits was te onderliandelen met het bestuvr van den polder
ie ringer waard.

Ill

De uitwatering vau den polder zal op het uieuwe afwateringskanaal,
waartoe een deel vau de voorboezem vau den polder zal behooren, gebracht
worden, zoodat de voorzieiiiiig in waterkeering, afwatering en scheepvaart
van dat kanaal was vast te leggen. In verbaud daarmede zal wijziging plants
moeteii hebbeii der tusschen den Anna Paulownapolder en deu Wieringerwaard bestaande contractueele verpliclitingen.
Daar het kanaal den Noorderdijk van deu Wieringerwaard zal doorsiiijdeu,
en aldus gevaar voor iriundatie zou outstaaii bij doorbraak vau deu zeedijk
vau den Anna Paulowuiapolder, is verlangd, dat de kade laiigs den polder op
3 M. + N.A.P. worde gebracht, tenzij een keersluis in den Noorderdijk worde
gelegd.
Verder zijii legelingen te treffen, omtreiit aansluitiiig van dijkeii en
kaden, het doorgraveii der dijkeii, voorzieuing in verbaud met mogelijke
hoogere waterstanden op den voorboezem, de grens tusschen deu dijk van den
polder en de droog te maken landen, de afwatering en de verbinding te land
vau het af te snijden deel van den Wieringerwaard enz. E. e. a. is geregeld
in de bepalingeii op te nemen in eene eventueel met het bestuur van den
polder Wieringerwaard te sluiten overeenkomst, zooals deze zijn A^astgesteld
in een besluit van het College van Hoofdingelanden van 7 Mei 1913, welk
besluit door Gedeputeerde Staten bij huii besluit van 13 Augustus 1913 n°. 13
werd goedgekeurd.
In de aclitste plants was te onderhandelen met het hestvvr van d,en
Pauloiv napolder.
De afwatering van den Anna Paulownapolder zal ook op het afwaterings¬
kanaal gebracht worden, zoodat omtrent de daarbij betrokken helangen van
waterkeeriug, afwatering en scheepvaart het noodige te regeleu viel. Zooals
in het volgend hoofdstuk nader zal blijken, vraagt in verband met de gewijzigde richting van den afsluitdijk van het Amsteldiep, verzwaring der
zeedijken van den polder bijzonder de aandacht. Eegelingen zijn te
treffen omtrent de aansluiting van den afsluitdijk door het Amsteldiep en
de boezemkade aan de bestaande dijken, verlegging van den Amsteldijk bij
den Wieringerwaard, het doortrekken van het afwateringskanaal voor de van
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Ewycksluis eu vauuf liet Balgkuuaal laugs deu Koegraszeedijk, zoomede
betreffeiide de greus lussclieu de zeedijkeu ext de droog te luaken gronden. In
verbaiul met bet makeii vau bet afwateiiiigskanaal was overeenstemmiiig te
verkrijgeu, omtreut voorzieiiiiig in de afwateriug en de scbeepvaart door bet
Balgkauaal, wijziging der werkeii te van Ewycksluis, verlegging van den weg
langs den Amsteldijk eu toeleidiug naar de molen bij Oostpunt, zoomede
omtreut toegaug naar de zeedijkeu eu naar de droogmakerij, zoo te laud als
eveutiieel te water, en overdracbt en bebeer van gronden en werken.
Deze verscbillende zaken zijn geregeld in de bepalingen op te nemen in
eene eventueel met bet bestuur van den Anna Paulowiiapolder te sluiten overeeukomst, zooals deze zijn vastgesteld in een besluit van bet College van
Hoofdingelandeu van dieu polder van 6 September 1913, welk besluit door
Gedeputeerde Staten werd goedgekeurd bij bun besluit van 24 December
1913 11°. 22.
In de ncgende plaats was te onderbandelen met bet bestuur van den
V/type- en Huzepolder.
De Anna Paulownapolder is tocb tegenover dien jjolder contractueel verboiulen ten opzicbte van de uitwatering door de van Ewycksluis, zoodat
daarin geen wijziging gebracbt kan wordeu, behoudens goedkeuring van den
Zijpe- eu Hazepolder. In de vergaderiug van Hoofdingelaiiden van dien
polder van 11 Juui 1913 werd besloten eventueel over te gaan tot bet aanbrengeu der uondige wijzigingeu in de bestaande contractueele verbinteuissen.
In de tiewde plmits werd gemeend, dat bet gewenscbt was altbans bet
dagelijkscb bestuur van bet Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen
in Kennemeriand en Westfriesland met de plannen in kennis te stellen.
Wei komen de te maken werken niet recbtstreeks in contact met belangen van
bet Hoogbeemraadscbap, maar indirect kunnen tocb de belangen van Scbermerboezem gebaat of gescbaad worden door wat er buiten de Oude of Zijpersluis gescbiedt in met Scbermerboezem g'emeenliggeiide wateren.
Op die wijze zou bet mogelijk zijn geweest rekeuiug te bouden met eventueele opmerkingen in bet belang van Schermerboezem; intusscben wordt
door deu aauleg der werken Scbermerboezem eer gebaat dan gescbaad en
in de vergaderiug van Dijkgraaf en Hoogbeemraden bleek dan ook, dat van
(lie zijde de plannen instemming vonden.
In de clfde plaats was te onderbandelen met bet bestuur van het Heemraadschap Wieringen.
Hier valt te regeleu aausluiting vau de boezemkade aan de waterkeering
vau bet Heemraadscbap, aanleg van den iiilaagdijk over bet eiland, verzwariug der bestaande waterkeering waar dit noodig was (waarover in bet
volgeiide boofdstuk nader), regeling van de grens tusscben de zeewering en
de grouden der toekomstige droogmakerij, voorzieiiiiig in de afwatering van
verscbillende polders, aanleg van bet kanaal door Wieringen, zoomede
aanleg vau toegaugen te laud eu te water naar de droogmakerij en behoud
der bestaande waterkeering waar deze aan de droogmakerij zal grenzen.
Hoofdingelandeu besloten in buune vergaderiug van 27 Mei 1913 eventueel
de verlaugde overeenkomst te sluiten, welk besluit door Gedeputeerde Staten
werd goedgekeurd bij bun besluit van 3 December 1913 n°. 12.
Ill de tiraalfde plants was te onderbandelen met bet bestuur van den WaardNlev win n dp older.
Hier zijn regelingeu te Ireffen aangaaude aausluiting van den diji:
Wieringen—Medemblik aan den polderdijk, verzwaring van dien polderdijk
beoosten die aamsluiting, de grens tusscben den polderdijk en de gronden der
droogmakerij, toegangen naar de droog te leggen landen en toevoer van water
uit bet Oude Land van Wieringen, terwijl belioud van de waterkeering van
den polder te verzekeren is.
Hoofdingelandeu besloten in bunne vergaderiug van 14 Juni 1913 eventueel
de verlaugde overeenkomst te sluiten. welk besluit door Gedeputeerde Staten
werd goedgekeurd bij bun besluit van 3 December 1913 n”. 12.

HOOFDSTUK 11.

(iedeeltelijke afsluitins' der Zuiderzee.
Bedijkiiig.
Plaats en richting
De Staatscommissie is tot het beshiit gekoinen, dat de ineest gewensclite
gedeeltelijke af¬
afsluiting der Zuiderzee verkregen wordt, door liet leggen van dijken door liet der
sluiting van de Zui¬
Amsteldiep en vaiiaf liet Oosteinde van Wieringen iiaar Piaam, gepaard met derzee.
verliooging der Waterkeering op Wieringen; op liet oostelijk deel van liet
eiland Wieringen zijn de noodige scliut- en uitwateringssluizen voor het I-Jselmeer ontworpen.
De werken, velke tlians voor uitvoering in aanmerking konien en een onderdeel van de afsluiting der Zuiderzee vormen, zijn bijgevolg:

1°.

de afsluiting van liet Amsteldiep;

2°.

de verliooging van de waterkeering op Wieringen.

De afsluiting van het Amsteldiep.
Volgens liet plan voor droogmaking van de Wieringermeer in 1847 opgemaakt door den Ingeiiieur van den Waterstaat, B. P. G. van Diggelen, zou
de afsluiting van het Amsteldiep plants hebben door een dijk, aanvangende
bij den Oosthoek van den Anna Paulownapolder, loopende ongeveer in gelijke
richting als de Oostdijk van genoemden polder en wel in de richting van den
toren van Westerland, op Wieringen; de lengte der afsluiting zou ongeveer
1650 M. bedragen. (Zie voor een en ander Bijlage IV.)
De Commissie nit de Waterschappen heeft eene andere ricliting ontworpen
voor de afsluiting, en wel van af den Balgdijk op ongeveer 500 M. bewesten
de buitenhaven te Van Ewycksluis, loopende in noordoostelijke richting en
aansluitende aan het eiland Wieringen, nabij het Eijks etablissement der
voormalige quarantaine; de lengte der afsluiting was ongeveer 2900 M. en
bijgevolg aanzienlijk langer dan in 1847 ontworpen, terwijl zij bovendien
door veel dieper geulen aangelegd moest worden.
Deze nieuwe richting van den afsluitdijk werd, zoowel door de Zuiderzeevereeniging ,als door de Staatscommissie in hoofdzaak overgenomen; het aansliiitingspunt aan den Balgdijk werd evenwel dichter bij de Van Ewycksluis
gekozen.
De redenen die tot wijziging geleid hebben, waren in hoofdzaak de volgende.
De afwatering der noordelijke landen was volgens het plan der Commissie
naar de Oostzijde van Wieringen gebracht, zoodat binnendijking van de Van
Ewycksluis de goedkoopste oplossing der voorziening in de afwatering van die
sluis gaf.
Aansluiting van de afsluiting aan den Balgdijk maakte verhooging en
verzwaring van de dijken van den Anna Paulownapolder van daar tot Oostpunt
overbodig. Wel werd de afsluitdijk aanzienlijk langer, maar over eene groote
lengte zou deze gemaakt w'orden op hooggelegen platen, zoodat de vermeerdering van kosten op slechts ongeveer f 250 000 werd geraamd, waartegenover
het voordeel zou staan, dat ongeveer 450 H.A. meer ingedijkt zou worden,
welke oppervlakte wel niet over hare geheele oppervlakte bebouwbaar land
zou opleveren, maar toch veel waarde zou hebben voor waterberging.
Bij nadere beschouwiug van de bovenstaande argumenten, blijkt, dat
de beteekenis van binnendijking van de Van Ewycksluis vervalt in verband
met de verlegging der uitwatering naar Nieuwediep en dat in verband met het
daarlangs graven van het afwateringskanaal verzwaring der dijken van den
Anna Paulownapolder minder kostbaar zal worden.

88

Met betrekking tot liet boezeinmeer rijst de vraag of in verband met de
voor de afwateringsbelangen vereisclite oppervlakte van dat ineer de ricbting
van den afsluitdijk, zooals deze door de Coinmissie is ontworpen, noodig is.
In verband met de ligging van diepe geiilen zal de kade, welke bet boezemmeer aan de zijde der droogniaking zal afsluiten eerst bij bet midden van den
Oostdijk van den Anna Paulownapolder kunnen aansluiten en na eene ombuiging ongeveer in noordoostelijke ricbting kunnen loopen.
llij deze licbting van de boezemkade zal ook bij een meer binnenwaarts
gelegen afsluiting van bet Amsteldiep nog eene voldoende oppervlakte voor
bet boezeinmeer overblijven, zij bet dan ook, dat een deel van den Waard
langs de zuidkust van Wieringen oningedijkt zal blijven, en bet is dus slecbts
de vraag of de door bet meer binnenivaarts aanleggen van den afsluitdijk
te verkrijgen bezuiniging opveegt tegen de meerdere kosteii van verbooging
van de dijken van den Anna Paubuvnapolder en bet oningedijkt laten van
ongeveer 200 H.A. grond langs de zuidkust van Wieringen.
De korste verbinding tusscben den vasten wal en bet boogeland van Wieringeii zou verkregen worden door bet leggen van een ddjk, loopende vanaf den
Ainxteldijk van den Anna Paiilawnapolder, tegennver den Lntiveg, tot het
beginpunt der llijhsioerken op Wieringen.
Dlijkens de Memorie van Toelicbting op liet wetsontwerp van 1907, was
de afsluitdijk van bet Amsteldiep benoorden de Van Ewycksluis geraamd op
f 2 875 000, terwijl op dezelfde wijze begroot door bet kiezen van de bierboven
aangegeven gewijzigde ricbting een bezuiniging van ruim f 1 000 000 ver¬
kregen zou worden. De kosten van bet verboogen van den Amsteldijk, vermeerderd met de waarde van 200 H.A. grond, voor eventueele indijking
waarvan nog eene aanzienlijke verlenging van de boezemkade noodig zou zijn,
zijn op uiet meer dan een half millioen gulden te stellen, zoodat door wijziging van de ricbting van den afsluitdijk zeker eene bezuiniging van ongeveer
een balf millioen verkregen kan worden; er is dan ook alle aanleiding, die
gewijzigde ricbting aan te bouden.
Daar bij beide ricbtingen de afsluitdijk op Wieringen tegen liooge gronden
aan zal sluiten, beeft wijziging van de ricbting geen invloed op de verbetering
van de waterkeering op Wieringen.
Door de tlunis voorgestelde afsluiting van bet Amsteldiep zal de Amsteldijk
van den Anna Paulownapolder, zoover deze buiten de afsluiting zal zijn
gelegen in ongunstiger toestand geraken. Eenige opstuwing van water zal
door de afsluiting van bet Amsteldiep kunnen ontstaan; dat deze ecbter niet
van overwegende beteekenis kan zijn blijkt wel nit de in de tecbniscbe nota’s
der Zuiderzeevereeniging berekende grootste verbooging van den zeestand bij
gelieele afsluiting der Zuiderzee, van 0,15 M., waarmede de Staatscommissie
instemde. Hu moge wel van bevoegde zijde (zie verbandeling desbetreffende
van den oud Hoofdingenieur-Directeur van den Eijks Waterstaat H. E. de
Bel'yn, in bet weekblad De Ingenwnr, n°. 1, van 1911) zijn betoogd, dat deze
bescbouwingen te optimistiscb zijn, anderzijds maakt de afsluiting van liet
Amsteldiep slecbts een zoo gering deel nit van de gelieele afsluiting, dat een
daardoor te veroorzaken belangrijke verandering in bet regime van de Zuider¬
zee uitgesloten is te acliten.
Tengevidge van golfslag daarentegen zal de Amsteldijk bet ongetwijfeld
zwaarder te verantwoorden krijgeu. Bescbouwt men de situatie, bijlage XVIII,
dan blijkt, dat de diepe geul van bet Amsteldiep vrijwel recbt op den Amstel¬
dijk aanloopt. Daarin kunnen zicb reeds bij een tot bet noorden uitgescboten
storm zware golven vormen, die na dicbting van liet Amsteldiep zicb niet
meer over de Wieringernieer kunnen verspreideu, maar bun arbeidsvermogen
boofdzakelijk zulleu moeten uitputten op den Amsteldijk. In verband daarmede is bet noodig te acliten den gebeelen Amsteldijk te brengen op dezelfde
boogte als de afsluitdijk van bet Amsteldiep, dus op 5,20 M. -I- H.A.P., bet
buitentalud door afgraving te brengen onder een beloop van 3 op 1 en A'an
voldoende bekleedingen te voorzien.
De rerhaoging van de iraterkeering op Wieringen.
0]i bbidz. 3 van baar verslag zegt de Staatscommissie, dat, boewel Wierin-
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gen met eene ligging van den zeedijk op lioogstens 4,05 M. + N.A.P. steeds
watervrij is gebleven, zij liet toch noodig oordeelt, dat de tot de afsluiting
behooiende waterkeering van bet eiland op dezelfde lioogte zal worden gebraclit als liet aansluitende gedeelte van den afsluitdijk, dat is 5,20 M. +
N.A.P. Kennelijk lieeft de Staatscominissie liier gedacht aan verliooging der
bestaande noorder dijkage van bet eiland; een andere oplossing zou echter
verkregen kunnen worden, door bet maken van een inlaagdijk over bet eiland
zelf, daar dit voor een aanzienlijk deel nit booge gronden bestaat.
De waterkeering langs de noordzijde van bet eiland zou moeten bestaan nit
een aan te leggen dijk vanaf de booge gronden bij de Quarantaineplaats tot
de kop van den Marskedijk en uit de tot 5,20 M. + N.A.P. te verboogen
Marske-, Einkewiels- en Bierdijk. Laatstgenoemde dijk zou aaiigesloten
moeten worden aan de acbter liggende booge gronden bij Oosterland, waarmede later de waterkeering der IJselmeersluizen in aansluiting gebracbt zou
moeten worden. De kosten dezer werken kunnen globaal op f 750 000 geraamd worden.
Een inlaagdijk daarentegen zou de verscliillende boog gelegen deelen van
bet eiland met elkaar moeten verbinden. Voor een dergelijke inlaagdijk zijn
belangrijke boeveelbeden grond noodig, terwijl door bet graven van bet kanaal
door Wieringen veel grond vrij komt, zoodat bet wenscbelijk is inlaagdijk en
kanaal zooveel mogelijk iiaast elkander te leggen, om aldus bet grondverzet
tot een minimum te beperken.
De inlaagdijk zou dan noodig zijn tusscben de booge gronden van Westerland en die gelegen tusscben de gebucbten Ooster- en Westerklief en verder
vanaf laatstbedoelde booge gronden langs bet kanaal door Wieringen tot de
booge gronden nabij Oosterland.
De kruinsboogte van den inlaagdijk kan uit den aard der zaak belangrijk
lager zijn, dan die van eene waterkeering, welke den vollen aanval van de zee
te verduren beeft.
Oelijk de Staatscominissie opmerkte is Wieringen steeds watervrij gebleven
en men mag dus wel aannemen, dat slecbts na een ramp de inlaagdijk water
zal moeten keeren. In de Nota’s der Zuiderzeevereeniging wordt de boogst te
verwacbteu stormvloed op Wieringen op 2,50 M. gesteld; men mag dus
nauwelijks aannemen, dat de inlaagdijken ooit dezen stand te keeren zullen
hebben. In verband met bet booge en breede voorland zal de directe golfslag
uit zee zicli iiiet met onverminderde kracbt tot voor den inlaagdijk kunnen
voortplauten. In dit opzicbt verkeert den westelijke inlaagdijk nog in de
ongunstigste omstandigbeid, daar ter plaatse bet voorland vanuit zee geleidelijk slecbts tot ruim I M. -F N.A.P. oploopt; waar dus lioogstens slecbts
1,50 M. water voor den dijk kan konien te staan is zeker bij eene kruinsboogte
van 4,50 M. + N.A.P. alle mogelijkbeid van overstroomen van den inlaagdijk
uitgesloten. De tweede inlaagdijk loopt van Oosterklief tot de Stroeer- en
Oosterpolder over zoodaiiig boog gelegen gronden, dat zelfs bij de boogst
denkbare waterstanden na doorbraak van de noorder dijkage slecbts zeer
weinig water zou zijn te keeren; ligging van deii kruin op 3,50 M. + N.A.P.
is bier dan ook alleszins voldoende.
In de Stroeer- en Oosterpolder is deze
boogte nog op 4 M. -I- N.A.P. gedacbt; wel is ook bier geen directe golfslag
van uit zee denkbaar, maar na eene eventueele doorbraak van den Bierdijk
zou genoemde polder kunnen iiiundeeren en dan zou ook plaatselijk eenige
golfbeweging kunnen ontstaan.
De inlaagdijken zijn gebeel met een grasniat voorzieii gedacbt; bet buitenbeloop is onder 4 op 1, bet binneubeloop onder 2 op 1 ontworpen.
De meerdere kosten, welke door den aanleg van de inlaagdijken zouden
ontstaan, zijn zeker op niet meer dan f 200 000 te stellen.
Hiervoor is reeds opgeinerkt, dat geen verliooging van beteekenis der storinvloeden tengevolge van afsluiting van bet Amsteldiep is te wacbten; bet is
dan ook in verband met de belangen der waterkeering langs de noordzijde
van bet eiland niet noodig de dijken aldaar te verzwaren, zoodat met bet oog
op bet verscbil in kosten van ongeveer een half millioen gulden een inlaagdijk
over bet eiland te verkiezen is boven verzwaring der noorder dijkage.
De aansluiting van verscliillende dijken langs de noordzijde van bet eiland
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aan de acliterliggende liooge gronden laat intussclien veel te wensclien over,
zoodat bij liooge vloeden tlians gevaar voor achterloopslieid bestaat; bet is wel
gewenscbt deze aansluitingen te verbeteren, ook oin te vooikomen, dat de
iiilaagdijkeu zulleii moeten waken.
Plaats en ricliting
De bedijking van de Wieringenneer zal begrensd worden langs de zuid- en
van den dijk Wie- westzijde door de bestaande kust van Noordbolland, langs de noordzijde door
ringen-Medemblik.

de gedeeltelijke afsluiting der Zuiderzee en langs de oostzijde door een aan te
leggen zeedijk; binnen de bedijking zal bet boezeimneer gespaard blijven,
waar langs aan de zijde der drooginakerij eene kade is aan te leggen.
Deeds bij bet opinaken van bet wetsontwerp van 1909 is de ricbting nagegaan waarin de oostelijke dijk zal bebooren te loopen en is uitgemaakt, dat deze
zal aangelegd worden, ongeveer vanaf bet stoomgeinaal van den WaardNieuwland polder op Wieringen in znidoostelijke ricbting, oni vervolgens na
langzaain oingebogen te zijn recbt op Medemblik aan te loopen.
Het nader onderzoek der plannen beeft geen gegevens aan bet licbt gebracbt, welke aanleiding zouden geven tot wijziging dezer boofdricbting,
zoodat tbans slecbts de ricbting nader vastgelegd beboefde te worden.
Op verzoek van den Minister van Waterstaat beeft in 1907 eene volledige
bydrografiscbe opname van de Wieringenneer door de Marine plaats gebad
eij zijn de volledige nitkonrsten dier opname welwillend ter bescbikking
gesteld.
Met bebulp dezer gegevens is de ricbting van den oostelijken dijk nader
vastgesteld en zijn ook de grenzen der polderafdeelingen (waarover later
nader) bepaald.
Voor liet noordelijk deel van den dijk is aangebouden de door de Staatscominissie aangegeven ricbting, terwijl bet zuidelijk deel zoodanig is ontworpen, dat binnen de bedijking geen grooter diepte aangetroffen zal worden
dan 5 M. — V.A.P., inklinking buiten bescbouwing latende.
lief eerste dijlsgedeelte loopt in de richting aangegefven door de pijp van
het xtoomgeiiiaal ran den Waard Nienwlandpolder en een punt op den DrechterlandscJien ?ioorderdijk, gelegen 250 M. ten zuidicesten van den zoogelumtnden Flnithoel, het tweede dyksgedeelte loopt in de richting aangegeven
door den toren van de Nederlandxch Hervarrnde Kerk van Med,emhlik en een,
punt gelegen op 52° 50' IS .Br. en 0° 10' O.L., terwijl de verhinding van heide
d/jkfigedeelfen een cirkelhoog volgt met een straal van 4000 M.

De ricbting van de kade langs bet boezeinnieer nioet zoodanig gekozen
Plaats en ricliting
van de boezemkade. worden, dat de diepste geulen buiten de bedijking blijven, bet boezeinmeer
voldoende oppervlakte beboudt en de kade op voldoend waterkeerenden ondergroiid koint te rusten; dit laatste punt wordt bij de bescbouwingen over de
kwel nader bebandeld.
De boezemkade dient in verband met de ligging der diepe geulen aan te
sluiten in bet midden van den Oostdijk van den Anna Paulownapolder en na
eene kleine ombuiging in noordoostelijke ricbting naar Wieringen te loopen.
Wel zal op die wijze nog een deel van een geul van nieer dan 5 M. — G.L.W.
worden ingedijkt, maar bet zou te kostbaar worden deze geul gebeel te onikaden; deze zal dus tot bet polderwater gaan bebooren. Bij deze ricbting der
boezemkade verkrijgt bet boezeinmeer eene oppervlakte van ongeveer
770 H.A., betgeen voldoende is. Ook zal de aldus ontworpen kade vermoedelijk
wel over voldoend waterdicbten bodem loopen; uitvoeriger boringen ter plaatse
te verricbten, zullen mogelijk aanleiding geven de ricbting nog eenigszins te
wijzigen.
De ricliting van de boezemkade kan voorloopig vastgesteld worden vanaf de
Kli ever Stroeer kaap op- ]] lernigen naar den- hoek van den dijk van den
11 lenngerwaard- hij iS ieuire .diiix en vanaf den hoek in d-en Oostdijk van den
Anna Fanlownapolder loodrecht op die richting.
Afinetingen der
dijken.

De afinetingen der dijken dienen zoodanig gekozen te worden, dat over de
dijken geen water kan stroomen en dat deze voldoende weerstand bieden tegen
den golfslag en den waterdruk.
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Het is uu iu de eerste plaats uoodig, zicli rekeuscliap te geveu van de
1‘oogste buiteiiwaterstandeii, welke kuuneu voorkomen.
])e lioogst bekende stormvloed te Den Oever is die van Februari 1825 toen
bet water opliep tot 2,25 M. + N.A.P.; de boogst bekende stormvloed te
Medeiublik trad ter zelfder tijd op en bereikte de boogte van 2,77 M. +
N. A.P.; ter zelfder tijd bereikte bet water te Enkbuizen slecbts eene boogte
van 2,45 M. + N.A.P.
De stand te Medemblik was dus belangrijk booger dan te Den Oever en te
Enkbuizen, een verscbijnsel dat zieb als regel bij stormvloeden voordoet en
niet aiiders te verklaren is, dan door opwaaiing uit de Wieringermeer bij
uitsebietenden wind tegen den noordkust van Westfriesland.
Er bestaat dus alle aanleiding om na droogmaking van de Wieringermeer
verlaging van de boogste standen te Medemblik te verwacbten, deze zullen
dan meer met die te Den Oever en Enkbuizen overeenkomen, zoodat bet niet
onwaarscbijiilijk is, dat de grootste stormvloedsboogte te Medemblik ongeveer
O, 30 M. lager zou zijn geweet, zoo de Wieringermeer ingedijkt ware geweest.
Bij den stormvloed van 23 December 1894 toen de boogst bekende standen
zeer dicht genaderd werden, waren de vloedboogten te Den Oever, Medemblik
en Enkbuizen respectievelijk 2,23, 2,55 en 2,13 M. + N.A.P.
De vraag rijst of bet niet mogelijk was, dat nog booger stormvloeden
waren voorgekomen.
De boogst berekende normale stand te Den Helder bedraagt volgeus opgave
van den Algemeenen Dienst van den Eijkswaterstaat 0,66 M. + N.A.P.
voor de stormvloeden van bet jaar 1897, zoomede voor die welke optraden na
1910 (voor andere jaren zijn de getijtafels voor Den Helder niet uitgerekend)
is nu nagegaan, boeveel de stormvloedsboogte steeg boven de normale vloedboogte en dit bleek als maximum 1,73 te bedragen, zoodat in elk geval
stormvloeden van 2,39 M. + N.A.P. te Den Helder te wacbten zijn.
De boogst bekende stormvloed aldaar Hep op tot 2,48 M. + N.A.P. op
23 December 1894; de waarnemingen zijn ecbter eerst aangevangen in 1877.
Tocb mag men wel aannemen dat de in 1894 waargenomen stand de boogste
water-stand was, aangezien ter zelfder tijd de boogst bekende waterstand van
2,55 M. + N.A.P. optrad te Nieuwediep, waar reeds sedert 1825 de stormvloedsboogteu bekend zijn. In verband met bet voorgaande mag aangenomen
■Worden, dat er geen vrees beboeft te bestaan, dat de boogst bekende waterstanden te Den Helder of Nieuwediep belangrijk overschreden zullen worden,
wanneer zicli althans geen onvoorziene omstandigbeden voordoen, aangezien
de waterstand te Den Helder tocb in geen geval onder invloed zal staan
van de afsluiting der Zuiderzee.
Nu is de stormvloedsboogte te Den Oever als regel lager dan te Nieuwediep
en zoodra de vloedboogte te Nieuwediep eenigszins boven liet peil van 2 M. +
N.A.P. stijgt, is dit steeds bet geval; gemiddeld is dan de vloedboogte te
Den Oever 24 c.M. lager. Dit verscbijnsel zal wel bierdoor verklaard moeten
worden, dat de booge stand te Den Helder slecbts kort van duur is en er
bij dien lioogen stand van bet buitenwater veel waterberging iu de
Zuiderzee is. Hoe booger de stormvloed oploopt, boe sterker zicli dit ver¬
scbijnsel zal doen gevoelen. Ook te Den Oever zijn dus voorloopig geen
beteekenende booger vloeden te wacbten dan zijn voorgekomen, terwijl gelijk
biervoor reeds is lietoogd, te-Medemblik eenige verlaging der stormvloeds¬
boogte is te verwacbten.
Wanneer overgegaan wordt tot geheele afsluiting der Zuiderzee zal de
waterberging bij stormvloeden verminderen, waardoor de boogste stormvloe¬
den te Den Oever eenigszins booger zullen kunnen oploopen; er zij ecbter op
gewezen, dat een groot deel van de Zuiderzee tijdens den boogsten stormvloed
geen deelneemt aan de waterberging, daar de vloedgolf zicli tamelijk langzaam in de Zuiderzee voortplant; volgens de Zeemansgids voor de Nederlandsche kust is het bavengetal te Enkbuizen ongeveer 5 uur later dan te
Nieuwediep. Ook na afsluiting van de Zuiderzee blijft nog eene belangrijke
waterberging ti,jdens zeer booge stormvloeden over, zoodat buiten den invloed
van de afsluiting op de opwaaiing de zeestanden te Den Oever nog steeds
lager zouden zijn dan te Nieuwediep.
Wat de opwaaiing betreft verkeert bet westelijk deel der afsluiting onge-

twijfeld ill zeer gimstigen toestaiid, daar meii tussclieii Nieiiweuiep en
ieringeu liooge platen aantreft waardoor sleclits lierliaaldelijk ombuigende
geulen loopeii; in bet bijzouder ligt in dit opzidit de afsluitdijk van bet
Ainsteldiep gunstig.
Gemeeiid wordt, dat ook ua afslniting van de Zuiderzee op Wieringen in.
geen geval booger stornivlo^den zijn te wacbten dan te Nieuwediep, zoodat
als grootste stonnvloedboogte met de Staatsooinmisise 2,50 M. + N.A.P.
aangeboudeu kan worden.
Voor den dijk Wieringen—Medemblik wordt de grootste stormvloedsboogte
aangenoinen op 2,25 M. + N.A.P. nabij Wieringen en op 2,50 M. + N.A.P.
nabij Medemblik.
\\ at nu de golfoploop betrett, zoo zij er op gewezeu, dat deze, gelijk aangegeven in bet rapport van de Staatscommissie, bet boogst was op den
Dreebterlaiidscbeu dijk bij Andijk en daar 2,70 M. bedroeg.
Het buitenbeloop van den Drecbterlandscben Noorderdijk is 2^ a 3 op 1
en bijgevolg steiler dan dat van den afsluitdijk van het Amsteldiep, welke
bovendieiL gunstiger gelegen is met bet oog op den golfoploop. Rekent men
ook op eeii golfoploop van 2,70 M. tegen den afsluitdijk van het Amsteldiep,
dan is men zeker aan den veiligen kant; de kruisboogte van den afsluitdijk
van bet Amsteldiep kan dus gerust geliouden worden op 5,20 M. ^ N.A.P.
gelijk door de Staatscomimssie is aangegeven.
Teueinde zieb rekenscbap te geveii van den golfoploop tegen den dijk
AAieriugen—Medemblik is vergelijking met de dijken beoosten Medemblik
gewenselit, daar die dijken ongeveer dezelfde richting hebben. Volgens
mededeeling van den Dijkgraaf der Vier Noorder Koggen lag voor eenige
jaren het vloedmerk op den kruin van den 4,55 M. + N.A.P. boogen
Ne.ssedijk. zoodat waar bij deii stormvloed van 12/13 Maart 1906 bet water
te Medemblik tot 2,25 M. + N.A.P. opliep, in elk geval een golfoploop van
2,30 M. is voorgekomen bij een buitenbeloop van 34 op 1.
Nu lieeft bet zuidelijk deel van den dijk Wieringen—Medemblik gunstiger
riebting dan de Nessedijk. zoodat zoo sterke golfoploop zicb daar niet zal voordoen en men een kruinsboogte van 4,80 M. + N.A.P. veilig kan noemen. Het
noordelijk deel van den dijk ligt in dezelfde riebting als de Nessedijk en men
za] daar dus dezelfde golfoploop kunnen verwachten, vooral nabij Wieringen
waar thans geulen loodreclit op den dijk geriebt zijn. Hoewel die stormvloedsboogte te Den Oever lets lager zal zijn dan te Medemblik sebijnt bet
tocb gewensebt de dijkskruin over de gebeele lengte op 4,80 M. + N.A.P. te
oiitwerpeu of 0,30 M. booger dan de Staatscommissie deed.
Het beloop, dat de dijken beneden laagwater verkrijgen, zal in boofdzaak
van de wijze van uitvoering atbangen. Directe aanval van den golfslag is
daar minder te vreezen; waar eebter kans bestaat dat zicb geulen langs den
dijk vormen, zal bet noodig zijn te zorgen, dat de grond van den dijk steeds
opgesloteii zal blijven, terwijl bet met bet oog op brekiug der golven
gewenselit is, dat bet onderwaterbeloop flauw zij.
Ten opzichte van den golfaanval verkeeren de dijken volstrekt niet in
bijzondereu toestaiid, daar er dijken bestaan, die ongeveer in dezelfde
richting loopen en denzelfden aanval te verduren bebben, zoodat deze als
voorbeeld kuimen dienen.
De Noorder Drecliterlandscbe dijk en de AVesterdijk van de Vier Noorder
Koggen kunnen vergelijken worden met den afsluitdijk van bet Amsteldiep;
bet buitenbeloop is bier als regel 3 a 4 op 1 en tot ongeveer 4 M. + N.A.P.
met steenglooiing bezet.
Een buitenbeloop van 4 op 1 als door de Staatscommissie was ontworpen
is dan ook zeker voldoende. terwijl bet door baar ontworpen flauwe onverdedigde beloop van 7 op 1 boven 4,50 M. + N.A.P. in overeenkomstige
gevallen niet voorkomt; bovendien sebijnt de knik in het beloop niet zeer
fraai. Neemt men een gemiddeld beloop "van 44 op 1 met de noodige tonrondte dan wordt bet bovenbeloop vanzelf regelmatig flaiiwer, terwijl bet
benedenbeloop steiler wordt; brengt men nu op dit beloop een beboorlijke
klei en steen- of betonbekleeding, dan is ongetwijfeld A’oldoende beveiliging
verkregen tegen den golfaanslag.
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Up overeeukomstige wijze verdedigd, zal voor den dijk Wieringen—
Medemblik met een gemiddeld beloop van 3| op 1 volstaan kunneu worden;
de dijken beoosten Medemblik liebben beloopen van 3 a 3-| op 1 en zijn
ongeveer tot 3,50 M. + N.A.P. met steenglooiing verdedigd.
Als kririnsbreedte kan 2 M. aangehouden worden.
Het binnenbeloop dei dijken kan in overeenstemming met overeeukomstige
voorbeelden op 2| op 1 worden aangenomen; waar ecliter bij den afsluitdijk
van bet Amsteldiep golfoploop van bet boezemmeer te vreezeu is, is in
verband met eventueelen aanleg van een spoorweg een beloop van 3 op 1, dat
bovendien verdedigd dient te worden, wenscbelijk. Kruin- en binnenbeloop
dienen met bet oog op bet gevaar van overstorten van water met klei bekleed
te worden.
De afsluitdijk van bet Amsteldiep zal als regel slecbts een zeer geringen
waterdruk hebben te keeren, daar de waterstand op het boezemmeer slecbts
ongeveer 0,5 M. beneden den gemiddelden zeestand zal zijn gelegen; slecbts
bij stormvloed zal korten tijd het drukverscliil grooter zijn en ten boogste
klimmen tot 3 M.
Ook in dit opzicht verkeert dus de afsluitdijk volstrekt niet in bijzondere
omstandigbeden en waar de dijk door den noodzakelijken aanleg van een
weg voor gewoon verkeer en een spoorweg voor dubbel spoor een binnenberm
van 20 M. verkrijgt, daar mag wel aangenomen worden, dat een voldoend
zwaar proficl verkregen zal worden.
Dat gestort en gespoten zand inderdaad voldoende waterkeerend kan zijn
is 0. a. te Eotterdam gebleken. Een zanddijk sluit daar het dok af, waarin
caissons voor kaaimuurbouw wordoen gemaakt; deze keerde wel eens
3 a 3,5 M. water en was toen gebeel voldoende waterdicbt.
Ook bleek aldaar, dat de getijbeweging zicb zeer weinig ver in de uit gestort
zand be.staande grondverbeteringen voor kaaimuurbouw doet gevoelen. In een
pijp voor de opueming van grondwater, staande op 20 M. uit den voorkant der
grondverbetering, ging bet water niet meer met eb en vloed op en neer, wel was
de stand van bet water in de buis nog afliankelijk van hooge vloeden; een
variatie van 10 c.M. in 24 uur tijds was ecbter eene zeldzaambeid; op 50 M.
uit den voorkant was de afwisseling in den waterstand hoogstens 3 c.M. per
etmaal, terwijl de grondwaterstand bier booger was dan in de eerste pijp en
dus afstrooming naar de haven plaats had. Elk indringen van water moet
zicb kenbaar maken door een booger waterstand in de eerste dan in de tweede
buis, zoodat men mag besluiten, dat gestort zand zeer weinig doorlaat.
De Staatscommissie beeft de binnenberm van den afsluitdijk van bet
Amsteldiep, ontworpen op 4 M. + N.A.P.; dezerzijds wordt gemeend, dat
deze gevoegelijk op 2,50 M. + N.A.P. (de boogst te verwacbten zeestand)
gelegen kan zijn, gelijk bet geval is bij de door de Staatscommissie ontworpen
polderzeedijken; boven dit peil tocb kan nooit belangrijken waterdruk zijn
op te nemen.
Het denkbeeld der Staatscommissie volgend, ware de breedte van den
binnenberm van den dijk Wieringen—Medemblik op 10 M. aan te boudeii;
deze berm zou op 2,50 M. — 2,00 M. + N.A.P. gelegen kunnen zijn.
Dwarsprofielen van den afsluitdijk van bet Amsteldiep en van den dijk
Wieringen—Medemblik zijn op bijlage V aangegeven.
Eon van den afsluitdijk gezegd worden, dat deze met bet oog op den te
De waterkeering
keeren waterdruk niet in bijzondere omstandigbeden verkeert, van den dijk door den dii'k Wieringen-Medemblik.
Wieringen—Medemblik kan men dit niet aannemen. Eenerzijds kan de
stormvloed oploopeu tot 2,50 M. + N.A.P., anderzijds treft men een polderpeil van 7 M. — N.A.P., waarbij men nog moet rekening boudeii met de
mogelijkheid, dat bet peil later nog eenigszins verlaagd kan worden.
Dijken die een dergelijk waterverschil keeren, komen waarscbijnlijk niet
voor en althans in ons land niet.
Hier is dus een grondwerk te ontwerpen, dat is uit te voeren en dat zal
hebben dieust te doen onder omstandigbeden, die zicli te voren niet voordeden, terwijl bet met bet oog op de daarbij betrokken belangen practiscli
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gesprokeii absoluiit zeker moet zijn, ilat de dijk zijn taak zal kunnen Vervulleii, want dijkbreuk zoii later eeu geweldige ramp zijn.

Bij bet maken van een ontwerp voor een dergelijk werk is bet van bet
grootste belang te bestudeeren zoowei de bezwaren, die zicli reeds bebben
voorgedaan bij andere werken, als de ervaring opgedaan in eenigszins overeeukoinstige gevallen, terwijl men zicb zooveel niogelijk rekenschap dieut
te geven van betgeen er in bet dijkslicbaani gescbieden zal.
Met betrekking tot ougevallen welke zicb bij bestaande dijken voordeden
zijn in bet bijzonder van goot belang de bescbouwingen door verscbillende
Ingenieurs ten beste gegeven naar aauleiding van de dijksdoorbraken in
Zeeland na den storm van 12/13 Maart 1906 ^).
Zeer sterk is bierbij bet licbt gevallen op de gevareu van bet vloeien der
dijkspecie, tengevolge van bet opnemen van water.
Als vaststaand kan aangenomen worden, dat dit verscbijnsel, boe ook
veroorzaakt, zicb op vele plaatsen voordeed en dat bet in booge mate bevorderd
zal zijn, door bet sterke drennen van bet dijkslicbaani bij den zwaren golfslag,
waarvan ooggetuigen verbaleu, is zeker buiten twijfel.
Sommige grondsoorten oververzadigd met water, bebben sterk de neiging
om zicb als vloeistof te gedragen, vooral bij bet optreden van trillingen.
Specie, welke zeer moeilijk nit onderlossers lost, loopt vaak onmiddellijk weg,
zoo sleclits een kleine boeveellieid water wordt bijgeperst. Lange palen worden
in bet zand weggednwd zoo met bebnlp van een spuit slecbts een overmaat
van water tnsscben de korrels wordt geperst en ieder rijswerker, die een
perkoenpaal moet irekken, weet dat deze in nat zand begint te schieten door
er met een moker tegen te slaan en aldus eene trillende bew'eging te veroorzaken. Leerzaam is verder de ervaring, opgedaan bij de afscbniving van den
spoorbaau bij Bunde (zie tijdscbrift Kon. Inst. v. Iiigrs. 1893/94, 4de afl.),
waar bet zand tengevolge van een overmaat van water ging vloeien, nadat
’s morgens de eerste trein gepasseerd was, en de grondmassa dns aan trillingen
biootgesteld was geweest.
Bij oevervallen, zooals deze in Zeeland voorkomen bij een lagen ebstand na
een hoogen vloed, is de drnk van bet grondwater meer binneuwaarts booger
dan meer buitenwaarts, men krijgt een afstrooming sterker dan normaal
en de groote overdruk is aanleiding, dat fijne zandlagen gaan vloeien,
en, altlians zoo bet verscbijnsel niet te erg is, treden vrijwel borizontale verplaatsingen oj), welke oji deze wijze door den Hoofdingenieur
Hoooehwaakd in zijne Memorie over de verdediging van de Zeeuwscbe
oevers op gebeel aannemelijke wijze verklaard zijn.
A1 deze verscbijnselen wijz-en er dns op, dat bet zeer gevaarlijk zal zijn
voor een dijk. zoo de specie met water oververzadigd is; zoolang bet water
slecbts de beele rnimte vnlt bestaat er geen gevaar, maar zoodra door eene
zij bet slecbts geringe toename van drnk bet water zicb ook tnsscben de
zandkorrels perst begint ter plaatse bet vloeistofkarakter op te treden; wanneer de massa in trillende beweging is laat bet zicb begrijpen dat dit
kai’akter gemakkelijker optreedt.
Is de massa eerimaal met water verzadigd dan is toevoeging van eene zeer
kleine boeveellieid water, gepaard met eenige drnkvermeerdering voldoende
om plotseling bet karakter der massa te veranderen.
Onderzoekingen, welke zijn verricbt bij enkele Zeenwscbe dijken in
verband met de bescbouwingen, waartoe de ongevallen van 1906 aanleiding
gaven. liebben doen zien, dat de waterdrnk in bet dijkslicbaam nanw samenbaiigt met den stand van boogwater bniten, zonder dat nit de waarnemingen
onbetwistbaar is gebleken, dat bij stormvloed zeer booge standen van bet
water in bet dijkslicbaam voorkomen,
Intnsschen is dit niet noodzakelijk om bet vloeien van de dijkspecie te
verklaren.
Gezien de ervaring kan men zicb tocli zeer wel voorstellen, dat bet deel van
een dijk, dat in normale gevallen met water verzadigd is en bij stormen
aan trillingen is biootgesteld, reeds bij eene betrekeklijk geringe toename van
den waterdrnk kan gaan vloeien.
1) Zie De Imgemevt nos. 48 en 51 van 1900, en nos. 5, 6, 8, 9, 11 en 13 van 1907 waarin verhande
lingen voorkomen van de ingenienrs Coomans, de Muralt, Hoogesteger, DRITY^'ESTETN, van Loon
en Tittetn Nolthenit^s.
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Belialve het verscliijusel vau liet vloeien der dijkspecie lieeft zich op
verschilleEde plaatsen in Zeeland bij den storm van 1906 bet verscbijnsel
van liet sterk doorkwellen van liet dijkslichaam'voorgedaan.
Moet men aannemen, en de gedane waaruemingen scbijneu daarop wel te
wijzeii, dat de grondwaterstand in den dijk tijdens een storm niet zeer hoog
stijgt, dan zal het sterk doorkwellen verklaard moeten worden door bet
stroomen van water door bolten in bet dijkslicbaam; intusscben scbijnen
nergens bier door ernstige ongevallen veroorzaakt te zijn.
De bescbouwing van de ervaring opgedaan bij de Zeeuwscbe ongevallen
van 1906 beeft zeker geleerd, dat er voor gewaakt moet worden, dat de specie
van den dijk niet met water oververzadigd kan geraken en dat geen bolten
in bet dijkslicbaam voorkomeii.
Oververzadiging met water zal men dienen te voorkomen door eenerzijds
de toetreding van water van buitenaf zooveel mogelijk te bemoeilijken en
anderzijds zorg te dragen, dat water, dat eenmaal in bet dijkslicbaam is
gedrongen, daarin niet opgesloten blijft.
Deze beginselen worden steeds bij aarden stiiwdammen toegepast en waar
men er niet voldoende rekening mede bield zijn vaak ernstige teleurstellingen
niet uitgebleven ^).
Het is iiu in de eerste plants noodig na te gaan boe bet water in den dijk
kan komen. Zulks is mogelijk door eventneele sclienren in de kleihekleeding,
door bet niet met klei bekleede deel van liet buitenbeloop beneden laag water
en door den ondergrond.
Het ontstaan van sclienren in de langsriclitiiig van den dijk, speciaal in den
kruin, wordt in soiiimige gevalleu wel verklaard door de trillende bewegiiig,
waarin bet dijkslicbaam zou komen tengevolge van zwaren golfslag. Ziilleii
daardoor ecbter scbeuren enkele centimeters wijd kuniieii ontstaan, dan zal
bet noodig zijn dat bet gebeele dijkslicbaam in vertikalen zin over belangrijke
boogten op en neer gaat, daar een zoo taaie massa als klei niet zoo beel spoedig
zal sclienren; of dergelijke dijksbeviiigen, welke nog wat meer znllen moeten
beteekeiien dan bet drennen door den golfslag oait zijn waargenomeii is niet
bekend, maar men mag zeker wel aannenien, dat zij bij de dijken in bet
Amsteldiep en in de Wieringermeer niet znllen voorkomen, aangezieii de
ondergrond van dien aard is, dat geen sterk veerende beweging te wacbten is.
In boeverre elders inderdaad tengevolge van trillingen langsscbenreii in
dijken zijii ontstaan is nioeilijk na te gaan, zeker is bet evenwel, dat langs¬
scbenreii in aarden stnwdammen zijn ontstaan, zonder dat dns sprake was van
beteekenende trillingen; in elk geval is bet dns een nitgemaakte zaak, dat deze
zettingen knniien optreden nitslniteiid als gevolg van bet doorstroomen van
water en daar dient dan ook in bet bijzonder bij den dijk Wieringen—Medemblik de aandacbt op gevestigd te worden.
Nil beeft prof. F. K. Tii. van Iteeson te Delft, die in deze zaak bijzonder
belang stelde, voor een tweetal gevallen de stroomlijnen gecoiistrneerd, volgens
welke bet water door een dijk van bet profiel als die tusscben Wieringen en
Medemblik zon knnnen stroomen; zij zijn aangegeven op bijlage VI.
Hij bet eerste geval is nitgegaan van de onderstelling, dat de dijk rnst op
een grondlaag, die veel meer water doorlatend is dan de dijk zelf; bij bet
tweede geval is de omgekeerde onderstelling geniaakt. Uit deze teekeiiingen
blijkt aanstonds, dat in bet eerste geval de stabiliteit van den dijk veel beter
verzekerd is dan in bet tweede, daar een zoo belangrijk deel van den dijk
droog blijft, dat voor bet binnenwaarts wegvloeien van dijkspecie geen gevaar
kan bestaan. In bet tweede geval zou dit verscbijnsel zicb zeer zeker kunnen
voordoen, vooral daar de stroomlijnen nabij den binnenberm steeds dicbter
bijeen komen, dns de zelfde boeveelbeid water door steeds kleiner wordend
grondprofiel moet stroomen. Het zou dan ook bet nieest gewenscbt zijn, zoo
men in dat geval den dijk in de ricbting der stroombanen naar binnen toe
van steeds gemakkelijker watervoerende specie kou maken.
Een toestand, welke blijkt op te kuiiiien treden bij de tweede onderstelling,
zal beslist niet mogen worden toegelaten; daaraan is veel te veel gevaar verbonden, vooral ook waar waaruemingen verricbt in eenige Zeeuwscbe dijken
1) Zie o.a. A. A. Metjers : Aarden reservoirdammen, en W. L. Strange ; Indian Storage Reser¬
voirs with earthen dams.
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aantooiideii, dat de dnik van het grondwater in dijken vooral belieersclit
wordt door de lioogwaterstanden, zoodat ook de vrij plotselinge liooge
waterstanden bij storinen zicb in drukvermeerdering van het grondwater
in den dijk zullen doen gevoelen. Waar de bodem, waarop de dijk Wieringen—Medeniblik zal konien te rusten, toch voor een groot deel met een
oppervlakkige kleilaag is bedekt en men aangewezen is om het dijkslichaam
zelf voor een groot deel nit zand samen te stellen, daar zal in werkelijkheid
de toestand, bij de tweede onderstelling gemaakt meestal genaderd worden,
zoodat zorg moet worden gedragen, dat de toestrooming van buiten belet wordt.
Zulks zal kunnen geschieden door het aanbrengen van eene waterdichte
afslniting van nit de waterdichte onderlaag tot aan de kleibekleeding van
den dijk.
Treft men dezelfde voorziening bij een toestand, welke meer die bij de
eerste onderstelling nadert, dan is men wel verzekerd, dat geen water rechtstreeks van buiten in het dijkslichaam binnen dringt, maar men zal toevloeiing van water krijgen vanuit den ondergrond.
De weg die liet water dan moet afleggen om in het dijkslichaam te komen
biedt ecliter aanzienlijk meer weerstand en de toestand zal dus gunstiger
worden, dan bij het ontbreken der afsluiting; waar de toestand zonder afsluitende laag in den dijk niet verontrustend zou zijn, zal deze het dus zeker niet
zijn met zoodanige afsluiting.
Geen afsluiting zal intusschen in de praktijk absoluut waterdicht gemaakt
kunnen worden, en het blijft dus mogelijk, dat eenig water door den dijk
zal kwelleu.
Ernstig bezwaar behoeft dat echter niet op te leveren; wat door het nauwe
profiel van enkele openingen in de afsluiting komt kan zich over een riiim
deel van het dijkslichaam verdeelen, en zal daar wel geen ongelukken
veroorzaken.
Toch is het noodig rekening te houden met het water, dat zich nog door
den dijk zou kunnen bewegen; zoo dat water niet zou kunnen afvloeien, zou
op den duur het dijkslichaam met water verzadigd kunnen raken en bij een
stormvloed zou oververzadiging met Avater het wegvloeien van een deel van de
dijkspecie tengevolge kunnen hebben.
Het binnenbeloop van den dijk dient met klei bekleed te worden en deze
bekleeding zou het uittreden van het water kunnen beletten; daarom dient
onder die kleilaag een draineerlaag aangebracht te worden en dient'liet daarin
verzamelde Avater naar den polder afgeleid te Avorden. Waar men verzekerd is,
dat slechts plaatselijk zeer geringe hoeveelheden water door den dijk zullen
strooinen behoeft er geen bezAvaar in gezien te worden, dat de dijk meer
binneuAvaarts niet uit geniakkelijker doorlaatbare specie bestaat, iets, wat
bij het betrekkelijk kleine werk van een aarden stuwdam Avel, maar bij een
groot grondwerk als een dijk A^an 17 K.M. lengte niet aan te brengen is. Door
het aanbrengen van de afsluiting Avordt de doorstroomende hoeveelheid water
zoo aanzienlijk beperkt, dat deze zeker zonder eenig bezwaar door het lagere
profiel nabij den binnenteen zal kunnen stroomen, zoo het water daar door
de draineerleiding tenininste Aveg zal kunnen vloeien.
W aar bij liet ontAverpen A’an den dijk met het Auiorstaande rekening is
gehoAiden, wordt gemeend, dat een A'eilige Avaterkeering verkregen kan worden.
Er zal trouAvens gelegenheid bestaan om, vooraf proefondervindelijk de deugdelijkheid \'au het ontAvorpen dijksprofiel te bepalen. Voor den bouAv van het
stoomgemaal toch zal, zooals nader zal blijken, eene bedijking in zee gemaakt
moeten Avorden en Avanneer men daarbij hetzelfde type van dijken toepast als
hierboA’en is aangegeA^en, zal daar, zelfs bij nog aanzienlijk grooter drukverscliil tusschen binnen- en buitenwater, kunnen blijken, hoe de dijken zich
gedragen, Avaartoe het Avenschelijk zal zijn aldaar de noodige waarnemingen
te doen omtrent de waterbeweging in de dijken.
Zooals nader in het betreffende hoofdstuk zal blijken, is de bemaling van
de V ieringernieer zoodanig ontAvorpeii. dat het Avater direct op zee uitgeslagen
zal Avorden, zoodat er in den polder geen hooger gelegen boezemwater zal zijn;
waar er geen schutsluizen zullen Avorden gemaakt, Avelke vanuit den polder
direct A'erbinding met de zee geA’en is ook met het oog op A^erzilten door zout
scliutAvater een boezem niet noodig.
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Langs de dijkeii zal dns geen boezemkanaal komeu, zooals dit in het oiitwerp
der Zniderzeevereenigiiig was gedaclit, niaar door de Staatscoinmissie overbodig werd geacdit. Ook thans wordt met bet oog op bet waterkeerend verniogen
van den dijk of op de dijkskwel een boezeni langs den dijk niet noodig geaclit.
Dat de dijk, mits in goeden toestand, niet in staat zou zijn aan den waterdrnk
weerstand te bieden is gebeel uitgesloten; de ervaring elders opgedaan ') en
de ontAvorpen maatregelen tegeii dooi'Aveken van den dijk geveu een waarborg,
dat de dijkskwel zeer gering zal zijn. en in elk geval onbednidend in verbouding tot de ondergrondscbe kwel, Avelke A'oor een aanzienlijk deel ook nit
zout water zal bestaan, zoodat er geen aanleiding bestaat oin iets te vreezen
van de geringe boeveelbeid zout water, welke als dijkskAA'el in den polder
zal konien.
Nocb met bet oog op de stabiliteit van den dijk, nocb met bet oog op dijksIvAvel A'an zout Avater is dus aanleg A’an een boezeni langs den zeedijk noodig
te acbten.
Aanleg auui een boezemkanaal zou intusscben als bet Avare de aanlegbreedte
van den dijk vergrooteu, en daardoor speciaal op i)laatseu, Avaar de ondergrond
sterk doorlaatbaar is, de ondergrondscbe kAvel beperken, zooals blijkt uit de
nader OA’er de kAvel te leA’eren bescbouAvingen.
AY aar ecbter uit die bescbouAving’ teA’eus kan blijken, dat zelfs al zou men
de aanlegbreedte A'an den dijk eeus met de belft vergrooteu, toch kwel A-au
zeer brak water onder bet boezemkanaal door naar den polder zou blijven
bestaan, Avaartegen dezelfde maatregelen als in liet A^olgend boofdstuk aangegeven, zoudeii nioeteu Avorden genomen, zullen de groote kosten van aanleg
Auui een boezemkanaal bij lange na geen OA^ereenkonistige A’oordeelen opleA’eren,
zoodat die aanleg niet Avenscbelijk is te acJiteii.

Tbans dient OA'ei'Avogen te worden, op welke Avijze men een geschikte afsluitiug tegen dijkskwel aan de biiitenzijde A’an den dijk kan aanbrengen. Hiei'A’oor zouden in aannierking kunnen konien een daniAvand en een kleikist. Oiigetwijfeld biedt een kleikist aanzienlijke A’oordeelen boA’en een damAvand, daar
deze in bet onderliavige geA’al ineerdere zekerbeid voor waterdicbtlieid geeft.
Een daniAvand van geAvapend beton is niet zoo geinakkelijk gebeel waterdicbt
te inaken; missebien zou intusscben een bouteu daniAvand Avel toepassing
kunnen vindeii, daar de bovenkant op de boogte van geAvoon laag water in de
kleibekleeding van den dijk ingekast zou kunnen worden. Bij zulke groote
drukverscbillen als bet bier geldt zal een boiiten daiUAvand Avellicbt ecbter
nogal w’at Avater doorlaten, terwijl de inogelijkbeid van zettingen in bet dijkslicbaam speciaal tijdens bet droogmalen geensdeels is uitgesloten en daardoor
zeer licbt breiiken in den damwand zouden kunnen ontstaan, die bet Avaterkeereud verniogen aanzienlijk zouden A’ermindereu. Boveiidien bestaat geen
ei'A'arig ointrent het waterkeerend verinogen A’an daniAvanden in dijken.
Een kleikist daarentegen is een beproefd middel om de Avaterdichtbeid te
bevorderen. Zand en klei vullen elkaar als ’t ware aan, zoo brengt men bv.
vaak in dijken van zwaardere specie, die lekken, met goed resultaat een
zandkist. Men zal ecbter zorg moeteii dragen de klei niet als te vaste gedrnogde
specie aan te brengen, daar dan de klei zicb niet genoegzaani tot eene massa
zou vereenigen; kistdammen bv. worden, om dicbt te zijn, ook van slappere
specie gemaakt.
Eenigszins vastere klei direct uit zee gebaggerd en in de kleikist verAverkt,
scbijnt Avel bet meest geAvensclite materiaal. Een dergelijke massa zal voldoende taai zijn om zonder bezAvaar eventueele zettingen van het dijkslicliaam
mede te kunnen maken.
De dikte welke men de kleikist zal moeten geven is uatuurlijk bezwaarlijk
met zekerbeid te bepalen, gemeend Avordt, dat men bij eeiie dikte van 2,50 AI.
A’oldoende veilig zal zijn.
AA^aar de kosten van bet aanbrengen van een daniAvand en van een kleikist
niet belaugrijk verscliillen en de kleikist zulke overwegende voordeelen biedt,
is bet aanbrengen van een kleikist aaugewezen.
1)

Zie hiervoor de gegevens in het hoofdstuk over kwel verzamold.
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De draineerlaag oiiJer de kleibekleediug op liet biniieiibeloop is voor alle
zekerlieid ontworpen vauaf den binnenberm en bestaande nit een piiinlaag van
15 C.M., in welke dikte een vlijlaag begrepen is. Xabij den binnenteen is de
draineerlaag ongeveer over 1 M. lioogte in bet zandlicbaam ingegraven gedacbt, zoodat men nog verzekerd is dat bet binnendeel van den dijk over onge¬
veer 1, 5M. boogte gebeel droog is. Onder in de draineerlaag is een draineerleiding ontvorpen met afvoeren naar bet poldeinvater.
Verzamelde gegevens omtrent
stroomingen in en
nabti de Wieringermeer.

Teneinde de bij bet maken der dijken te volgen werkvijze te knniien
nagaan, was bet noodig gegevens te verzamelen omtrent de stroomingen in
en nabij de Wieringermeer.
In de eerste plants was bet geweuscbt bet verloop der diepten in en nabij
de Wieringermeer en rond bet eiland Wieringen te kennen. Zooals biervoor
reeds vermeld, werden de gegevens omtrent de diepten in de Wieringermeer
verstrekt vanwege bet Departement van Marine, terwijl rond bet eiland
Wieringen de noodige aanvullende peilingen zijn verricbt. Eenige nit deze
waarnemingen verkregen dieptelijnen zijn aangegeven o. a. op Bijlage III.
Teneinde van bet verloop van de getijlijnen eenigszins op de boogte te
komen, werden gedurende een 5 tal dagen bij verscbillende maanstanden
gelijktijdige waterwaarnemingen gedaan van 5 mir v.m. tot 7 u. n.m. en wel
nabij b^t stoomgemaal van den Waard Nieuwlandpolder, in de baven aau de
Haukes op Wieringen, te Kolborn, te Aartswoud, te Medemblik en in de
Wieringermeer, ongeveer in bet midden van den ontworpen Oostelijkeii dijk.
De getijlijnen bij bet stoomgemaal en bij De Haukes vertoonen ongeveer
betzelfde karakter, bet tijverscbil bij De Haukes is ecbter een weinig grooter
als gevolg van bet iets lager afloopen der ebben. Zuidelijker verandert ook de
aard van de getijlijnen, de ebben loopen minder laag af, terwijl de vloed
neiging vertoont iets booger op te loopen. Yerder vertoonen de getijlijnen bij
Aartswoud en Medemblik iiog de volgeude afwijking van die bij De Haukes
en bet stoomgemaal. Op bet einde van de ebperiode gaat bet water bij Aarts¬
woud en Medemblik later rijzen dan bij De Haukes en bet stoomgemaal, docb
rijst dan daarna veel sneller, wniardoor de waterstandeu op die 4 plaatsen
ongeveer tegelijkertijd de boogte van ^T.A.P. bereiken.
Yerder beboudt bet water te Medemblik zeer lang een boogen stand; aldaar
blijft bet water 7^- a 8 uur boven J7.A.P., bij De Haukes en bet stoom¬
gemaal is dit meestal 64 a 7 uur bet g’eval.
Teneinde na te kunnen gaan, welk aandeel bet Amsteldiep lieeft bij de
toe- en afvloeiing van water naar de Wieringermeer bij vloed en eb, zijn op
31 Augustus 1911 stroomdrijvingen verricbt in bet Amsteldiep en zijn daaruit
de afvoeren op verscbillende tijdstippen berekend; dienzelfden dag badden
ook gelijktijdige waarnemingen plants rond de Wieringermeer en daaruit
kouden worden berekend de boeveelbeden water, welke van of naar de Wie¬
ringermeer vloeiden.
Hit de aldus verkregen gegevens blijkt, dat en gedurende de vloed en
gedurende de ebperiode door bet Amsteldiep ongeveer de belft van de totale
Jiaar of uit de Wieringermeer gestroomde boeveelbeid is gevloeid.
Yerder blijkt, dat ongeveer 1 u. 30 min. voor H.W. te De Haukes de toevoer
door bet Amsteldiep de, als gevolg van de getijrijzing tot vulling van de
Wieringermeer benoodigde boeveelbeid water gaat overtreffen. Bij gevolg
moet daarna de tusscben bet stoomgemaal en Medemblik toegevloeide lioeveelbeid water kleiner zijn dan de afgevloeide.
Tijdens de eb berbaalt zicb een dergelijk verscbijnsel; dan weer wordt
ongeveer 1 u. 30 min. voor L.W. te Haukes de door bet Amsteldiep afgevoerde
boeveelbeid water grooter dan de uit de Wieringermeer weggevloeide.
Waar nu bet tijdstip van lioog water bij bet stoomgemaal betwelk slecbts
oubeduidend verscbillen kan van dat aan Den Oever, ongeveer bleek sanien te
vallen met bet tijdstip van boogwater aan de Haukes en waar, zooals uit
na te noemeu stroomdrijvingen bleek, zelfs eeuigen tijd iia boog water te
Den Oever nog stroom beoosteu Wieringen de Wieringermeer intrekt, daar
kunnen de waargenomen verscbijnselen geen andere verklaring vinden, dan

99
ill liet feit, dat een deel yuu liet water beuoodigd voor vulling' of ledigiiig van
de zuidelijke kom van de Zuiderzee zijn weg’ door den Wieriiig-ermeer neenit
en dat er bijgevolg in de Wieringermeer strooinen inoeten loopen uls met
roode pijlen op bijlage III aangegeven.
Het verloop van de dieptelijnen in de Wieringermeer wijst dan ook op dit
verscliijnsel.
De stroom tocb zal in ’t algemeeii ongeveer dezelfde ricliting liebben als
diepere geuleu, terwijl bij groote diepten ook meestal een sterken stroom
wordt aangetroffen.
Hieraan denkeiide blijkt, dat voor Medemblik een betrekkelijk sterken
stroom zal loopen, welke stroom een gedeeltelijke voortzetting is van den
stroom door bet Amsteldiep en die om den Oostpunt van Wieringen.
De drijvingen in liet Amsteldiep zijn gescliied met beliiilp van 5 drijvers
over de breedte verdeeld, de maximum-snellieden door de drijvers bereikt
bedroegen bij vloed 55 c.M., 50 c.M., 49 c.M., 49 c.M., 55 c.M. en 61 c.M.,
gemiddeld 52 e.M. per secunde en bij eb 47 c.M., 57 c.M., 53 c.M., 55 c.M.
en 42 c.M., gemiddeld 51 c.M. per secunde.
De maximum doorgestroomde lioeveellieid water per secunde bedroeg bij
vloed 5000 W. en bij eb 3000 M^. en de totale lioeveellieden respectievelijk
58 000 000 en 52 000 000 M^. Hierbij zij opgemerkt, dat bet tijverscliil op
den dag der drijvingen ongeveer 4/5 bedroeg van bet gemiddelde tijverscbil.
Daar de kentering ecbter lang duurde mag aangenomen worden, dat de gevonden maximumsnelheden niet veel van de iiormale verschillen zullen. De
weersgesteldbeid was voor bet doen der drijvingen bijzonder gunstig. Opge¬
merkt zij nog, dat de snelbeid gedurende bet tweede deel van den vloed aan
de zuidwestzijde van bet Amsteldiep verreweg bet grootst was, de eb daarentegen trekt in boofdzaak door de noordoostelijke geul van bet Amsteldiep.
Teneinde een indruk te krijgen van de ricliting en de snelbeid der stroomingen langs de oostzijde van Wieringen naar de Wieringermeer werden oj)
22 September 1911 stroomdrijvingen verricbt langs de zuidoostkust van den
M aard-Xieuwlandpolder. Daariiit bleek, dat de strooming plants bad in de
ricliting van de aldaar aanwezige diepere geul en dat zelfs 25 min. na bet
H.W. te Den (lever in de geulen langs de zuidoostzijde van den Waard-Xieuwlandpolder nog stroomsnelbeden in de ricliting van de Wieringermeer zijn
waargenomen van 53 M. per sec., terwijl gelijk reeds vermeld 1 ii. 30 min.
voor H.W. tusscben Medemblik en bet stoomgemaal de afvloeiing reeds
grooter is dan de toevloeiing naar de Wieringermeer, zoodat toen langs
Medemblik groote lioeveellieden water in Z.O. ricliting moeten zijn gestroomd.
De grootste waargenomen strooinsiielbeid bedroeg 63 c.M. per secunde; ook
bieruit volgt, dat een belangrijke lioeveellieid water beoosteii Wieringen de
M ieringernieer intrekt en dit wettigt bet vermoeden, dat bet uitstroomen bij
vloed en bet instroomen bij eb nabij Medemblik, dat gedurende de laatste
gedeelten van deii vloek- en ebperiode kon worden vastgesteld zicb ook ge¬
durende een laiiger deel dier perioden, zoo niet gedurende den gebeelen diiiir
dier periode zal voordoen.
Ill verband met de biervoor vermelde uitkonisteu van gedane waarnemingen
V olgorde der werkmoet nil worden bepaald, welke dijksvakken achtereenvolgens zullen worden zaaniheden bij den
aanleg der dijken.
aaiigelegd, waardoor dus vanzelf bepaald wordt, waar bet sluitgat komeii zal.
Te dien einde dient bet volgende te worden overwogen;
In de eerste plants zal er tijdens den aanleg* van de dijken, met bet oog op
eene gemakkelijke en goedkoope uitvoering, naar moeten worden gestreefd
den toestand, wat de sterkte der strooinen betreft, zooveel mogelijk gelijk te
doen blijven. De plaatsen dus, waar voor den aanleg van de dijken reeds de
sterkste strooinen gaan, moeten dus ook die zijn, waar tijdens de aanleg van
de dijken de sterkste .strooinen kunnen worden verwacbt.
Het is dus als aaiigewezen, daar den dijk bet eerst aan te leggen, waar de
ininste stroom loopt, terwijl die plaatsen, waar de meeste stroom loop! als
plaatsen voor bet sluitgat zijn aangewezen. In ’t kort dus moet stroomverlegging, waardoor men voortdurend in vrij sterk stroomend water zoii moeten
werken, worden vermeden.
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Verder zal die plaats voor liet sluitgat liet geseliikst zijn, waar in verband
met den reeds bestaanden sterken strooin en grootere diepte de minste aantasting van den bodem te vervacliten is, of waar deze aantastiug bet minste
nadeel zal veroorzaken. Een kleibodem zal minder door den stroom worden
aangetast, dan een zaiidbodem, maar de waarde daarvan kan door overgevloeid zand zeer achteruitgaan.
In bet Amsteldiep zoii eene eventiieele verdieping van den bodem niet zeer
scbadelijk zijn, omdat de gronden aan de binnenzijde van den dijk tocb niet
droog worden gelegd, en in de geulen ten Z.O. van Wieringen waar de bodem
weiiiig vast is, zal spoediger uitscburing te vreezen zijn, dan nabij Medemblik
waar kleilagen worden aangetroffeu.
Het tijverschil beeft Aveinig invloed op den gang der werkzaambeden.

Ofscboon, indien bet sluitgat op de plaats van bet grootste tijverscbil komt,
de waterbeweging door bet sluitgat daardoor bet grootst zal zijn, zal men
tijdens den aanleg van bet andere dijksgedeelte minder last van den stroom
bebben.
Bij den aanleg van den dijk dient rekening te worden gebouden met de
reeds vermelde stroonien door de Wieringermeer, enkele dieuende tot vulling
of lediging van bet zuidelijk deel A’an de Zuiderzee. Deze stroomen zullen zoo
spoediff mogelijk uioeten worden afgeleid.
Om tot een vluggere en minder risico gevende werkAvijze te kunnen geraken
is bet gewenscdit bet sluitgat zoo dicbt mogelijk van den vasten wal uit bereikbaar te doen zijn.

Op grond van deze overwegingen scbijnt de volgende werkAvijze de meest
doelmatige.
A1 Avordt bet bezwaar van Averkeu in open zee zonder verbinding met den
vasten Aval niet gering gescliat, tocb Avordt, in verband met de geringe
stroomingen ter plaatse, aanleg van bet dijk.svak op de zandbank de Oude Zeug
als eerste werk doelmatig geoordeeld.
Dit eer.ste dijksvak komt dus voor bet eerste en grootste gedeelte in een
ondiep Avater, Avaar weinig stroom loopt, zoodat bet uitvoerend personeel
zicli de noodige routine eigen kan make:i.
In de diepe geulen A’an bet Amsteldiep verkrijgt de afsluitdijk een zeer
groote aanlegbreedte en daar zullen dus groote massa’s grond zijn te storten
in diep Avater. Het scbijnt met bet oog op bet grondverlies gewenscbt deze
massa’s grond te verwerken, voordat versterking der stroomsnelbeid ter
plaatse, speciaal bij bet opstorten in zeer diep water, een groot grondverlies
zoAi A^eroorzaken. Voordat dus elders stroomingen naar de Wieringermeer
beperkt Avordeu, zullen de diepe deelen van bet Amsteldiep zijn op te storten
tot 4 M. — N.A.P., waarna deze opstorting zal zijn af te dekken met zinkstukken.
Hierdoor zou bet profiel van bet xVmsteldiep met ongeveer 32 pet. worden
beperkt; wanneer ter plaatse geen A'ergrooting der stroomsnelbeid optrad zou
dus de in en uit de Wieringermeer stroomende boeA’eelbeid Avater met ongeveer
15 pet. verminderen. Waar intusseben zeker mag Avorden aangenomen, dat de
stroomsnelbeid wel vernieerderen zal, en waar ook de waterbeweging langs
Medemblik naar bet zuidelijk deel van de Zuiderzee Avel verminderen zal, daar
is liet duidelijk dat bet opstorten van de diepe gedeelten van bet Amsteldiep
geen ingrijpende verandering zal brengen in bet regime van de Wieringer¬
meer.
Zoodra bet dijksgedeelte Avaarniede op de Oude Zeug zal worden aangeA^angen, zoover gevorderd zal zijn, dat begonnen wordt met beperking der geulen
ten Z.O. van Wieringen, zal door die geulen minder Avater gaan stroomen, en
bet laat zicb Avel aanzien, dat zulks in de eerste plaats tot gevolg zal bebben,
dat zicb minder Avater langs Medemblik zal bewegen tot vulling en lediging
van de koin van de Zuiderzee.
Men zal dus dan zeer gesebikte gelegenbeid bebben, om ook den dijk
Wieringen—Medemblik zuidwaarts voort te bouAven.
Xaar mate de geulen ten Z.O. van Wieringen verder beperkt worden, zal
minder water daardoor kunnen .stroomen en bet voor vulling en uitstrooming
van de Wieringermeer zicb beAvegende water zal de stroomingen door bet
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Ainsteldiep gaan versterkeii eu verder eeii weg zoekeu laiigs Medemblik, waar
dus de regelmatig in kraclit verminderende strooinen ten slotte van ricliting
zulleii verauderen, oin daarua weder sterker te vordeu.
Het is gewensclit tijdens deze periode de toegang voor de strooinen uit bet
noordeii naar de kom van de Zuiderzee te verbeteren en de stroonien ten Z.O.
van Wieringen af te leiden, wat kan gescbieden door bet zand voor den aanleg
der dijken te verkrijgen door bet baggeren van een geul door de Xieuwe Zeug
(zie Bijlage III), vaardoor bet beoosten Wieringen strooniende rvater geinakkelijker van en naar de koni der Zuiderzee kan vloeien.
Wanneer men met de afsluiting der geulen ten Z.O. van Wieringen eu bet
dOorbaggeren van de Nieuwe Zeug zoover gevorderd is, dat de stroonien
beoosten AVieringen goeddeels recbtstreeks naar de Zuiderzee trekkeu eu bij
Aledeniblik weiuig of geeii stroom meer gaat, is bet aangewezeii tijdstip
gekouien om den oostelijkeu dijk tot Aledemblik door te trekken.
Gedurende deze gebeele periode is er nog weinig aanleiding voor belaiigrijke
en binderlijke vermeerdering der stroonisnelbedeu, daar door de gevolgde
iverkwijze de door de AA^ieriugernieer naar bet zuideu trekkende stroom
ivordt afgeleid.
Is de oostelijke dijk eeumaal te Aledemblik aan de bestaande dijkage aangesloten, dan zijn nog de geulen ten zuidoosten van AA^ieringen eu bet Amsteldiep verder af te sluiten en de vraag rijst in de eerste plants, waar bet sluitgat
zal zijn te maken. Het Ainsteldiep schijnt biervoor aangewezeii. In verbaiid
met de opstortiug in de diepe geulen zal daar reeds eeiie grondbeziiikiiig zijn
aaugebracbt, wat in de geulen beoosten AA^ieringeii vooraf niet noodig zal
zijn, en verder zal men in bet Ainsteldiep, ook zoo bet sluitgat er niet komeu
zou, Avel altijd met een zeer sterke stroom te doen bebben, en bet werk daar
tocb kostbaar zijn, terivijl men mag aaiinemen dat bij afsluiting der geulen
beoosten AA^ieriugen de door de Xieiiive Zeug gebaggerde geul naar bet
zuidelijk deel van de Zuiderzee er veel toe zal bijdrageii om tijdeiis bet beperkeii van bet doorstroomingsprofiel sterke toeuame van de stroomsnelbeid te
voorkonieii, zoodat, wanneer daar ter plaatse niet bet sluitgat geniaakt wordt,
de dijk wel zoiider bijzondere last tot stand gebracbt zal kunneii ivorden.
Eesiiiiieerende scbijiit dus de meest aaiigewezeu volgorde bij bet maken
der dijken :
1°. aanleg van den oostelijkeij dijk op de Oude Zeug en beperking der
diepe geulen in bet Ainsteldiep;
2°. voortzetting van den oostelijkeu dijk in noordelijke ricliting en beperkiiig der geulen ten zuidoosten van AA^ieringen. Aansluiting van deii oostelijken dijk te Medemblik;
3°. aansluiting van den oo.stelijken dijk op AA'ieringeu;
4°. afsluiting van bet Ainsteldiep.
Is de bedijking gereed, dan zal daarna onverwijld de kade la’ngs bet
boezemmeer gemaakt moeteu' worden.
Het maken van een dijk van oiigeveer 17 K.AI. in zee is ongetwijfeld een
Het maken der
zeer eigeiiaardig iverk, waarbij in bet bijzoiider met bet oog op bet groiid- 4i]ken.
verlies A’oorop dient te staan, dat bet iverk met zeer kracbtige middelen uitgevoerd meet worden eu geen wijze van uitvoering in aaiimerking kan komeii,
waarbij de vlotte voortgaug van bet werk in gevaar konit.
Omtreut de wijze waarop bet gelukken zal bet beiioodigde zand ter plaatse
van den dijk te brengen, valt betrekkelijk iveinig met zekerbeid te zeggeii,
omdat ervaringen op groote sebaal op dit gebied ontbreken.
In den boezeiii der Staatscommissie beeft bet een zeer uitvoerig puiit van
bespreking uitgemaakt in boeverre bet mogelijk zou zijn bet beiioodigde zand
voor de dijken zonder nadere bulpmiddelen ter plaatse te brengen, maar men
is er niet in kuunen slageu daaromtreiit eene eenigszins zekere sebatting te
maken. Ten slotte nam men voor den dijk Wieringen—Medemblik, eveuals
voor de audere polderzeedijken, aan, dat de belft met, de v'ederbelft zonder
rijzen dam geniaakt zou kunueii ivordeii.
Er zij eebter op gewezeii, dat sedert de Staatscommissie aaii ’t werk was,
de baggerteebiiiek op groote sebaal vooriiit is gegaan, waardoor bet mogelijk
27
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is geworden in korteii tijd veel grnoter lioeveelheden grond tegeii lager prijs
te verwerken dan voorlieen,
Gevolg hiervan is, dat op een bepaalde plants spoediger de benoodigde grond
gebracht en definitief afgedekt kan worden dan weleer, waardoor dus strooin
en golfslag veel korter tijd krijgen om de grondstorting aan te tasten, terwijl
bet verwerken van wat nieer grond zoowel nit teclinisch als nit finantieel nogpunt minder bezwaar oplevert dan vroeger. Hieruit volgt, dat men zonder te
overvegend bezwaar met een grondstorting verder zal kunnen gaan dan
vroeger, al blijft liet ook tlians nog ondoenlijk, vooraf met juistlieid nit te
maken lioe ver men zal kunnen gaan; ook al omdat dit voor een aanzienlijk
deel afhankelijk zal zijn van de weersgesteldheid tijdens de periode, waarin
men de grens gaat bereiken, dat bekleeding der zandstorting .noodig wordt.
Met bet oog op bet vooruit ontbreken van eenige zekerlieid omtrent betgeen
met zandstorten alleen zal zijn tot stand te brengen zal die constructie voor
steun der zandstorting bet meest gewensclit zijn, welke bij de uitvoering
gebeel naar de beboefte, zooals deze zicb op elk oogenblik voordoet, zal kunnen
worden aangebracbt; op plaatsen waar men a priori zeker kan zeggen, dat
steun noodig zal zijn, dus b.v. in de sluitgaten vervalt deze eisch evenwel.
Overeenkomstig oud gebruik beeft de Staatscommissie voorgesteld, waar
noodig tot steun der zandstorting een rijzen dam aan te brengen. Bezwaren
biertegeu zijn gelegen in de tamelijk booge kosten en in de groote boeveelbeid
rijsbout, welke daarmede gemoeid is en welke bezwaarlijk te krijgen is in
korten tijd, zoodat de snelbeid van werken er door beperkt wordt.
Sedert zijn ecliter verscbillende andere oplossingen voorgesteld.
Toepassiug van putten als hulpmiddel bij bet maken der dijken, zooals o. a.
in overweging is gegeveu, kan niet aanbevolen worden, met bet oog op gevaar
voor ontgrondingen en bedenkelijke waterbeweging voor den dijk.
De door de Zuiderzee Vereeniging ingestelde Commissie om verslag uit
te brengen over de vraag, in welke mate gewapend beton van toepassing zou
kunnen zijn bij de werken voor afsluitiug en droogmaking van de Zuiderzee —
de z.g. Betoncommissie — geeft zelf eeii denkbeeld aan de band voor bet
maken van de dicditing der sluitgaten, dat ongetwijfeld veel aantrekkelijks bezit.
Bij bet maken der sluitgaten moet in de eerste plants gezorgd worden den
bestaauden toestand te verzekeren; daarna kan er eerst toe worden overgegaau
om bet doorstroomiugsprofiel te beperkeii. De Commissie doet aan dit beginsel
recbt wedervaren, door in de sluitgaten allereerst eene bodembezinking te
ontwerpen, nadat zooveel noodig de diepste geulen zijn opgestort, eeii denk¬
beeld biervoor ook reeds voor bet afsluiteu van bet Amsteldie]) overgenomen.
Als bulpmiddel voor de afsluiting beeft de Commissie zicb bakken van gewapeud beton gedacbt, lang 50 M. en boog en breed 5 M. Van deze bakken
wordt de helft geplaatst in elkaars verlengde met tusscbenruimten van 45 M.,
ongeveer in den as van den dijk, waarna de overige bakken, tegen de reeds
geplaatste aangedreveu, worden gezonden, de tusscbenruimten afsluitend. De
meerderlieid der Commissie sprak zicb voor deze werkwijze uit, vooral omdat
de uitvoering wordt bespoedigd en dus de risico en bet renteverlies worden
vermin derd.
In Iiet onderliavige geval is vooral bij den dijk door bet Amsteldiep eene
vlugge werkwijze van een groot gewicbt, opdat de dijk in een werkseizoen tot
boven stormvloedboogte zal kunnen worden opgewerkt en de benoodigde hoeveelbeid rijsbout, welke moeilijk spoedig te verkrijgen is, wordt beperkt. De
Commissie beeft in baar rapport zelf de bezwaren aangegeven, welke in baar
boezem tegen deze werkwijze werden ingebracbt.
In de eerste plants werd bet nog een open vraag geacbt of werkelijk de
zandstorting tot de verlaugde boogte kan worden aangebracbt, omdat door de
steeds grooter wordende stroomsnelbeid, op bet laatst niet meer in boogte zal
worden gewonnen en dus dan door middel van rijsbout en steen de geweuscbte
boogte moet worden bereikt en bijgevolg de kosten zeer boog zouden kunnen
loopen. De biervoor verstrekte gegevens en die, welke hierna vermeld zijn,
omtrent betgeen met zandstorten bij groote snelbeid is bereikt, doen intusscben
wel zien, dat men dit gevaar in bet Am.steldiep bij de voorgestelde werkwijze
niet beeft te ducliten.
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In de tweecle plants werd gewezeu op liet gevaar voor verzakking van de
bakken tengevolge Tan den geringen sainenliang van de pas gestorte grond en
acditte men eene besclierming door 2 op elkaar liggende zinkstiikken onvoldoende voor zulke onsamenbangende grond, waarom dan ook verzakking van
de bakken werd gevreesd.

Hiertegenover dient te warden opgenierkt, dat onder water gestort zand
kort na de storting, zoodra bet boven water koint, een grooten sainenliang
verkrijgt; loopt men b.v. op bij laagwater boven water uitkomeude grond,
dan kan men geen indrukken van voetstappen Avaarnemen.
Hierbij komt nog, dat bij de hiervoor aangegeven werkwijze in bet Aiiisteldiep tussclien bet storten van den gronddain en de afslniting van bet Amsteldiep een zeer langen tijd verloopen zal, zoodat de waterdruk in bet grondlicbaam zooveel verandering zal bebben ondergaan, dat men wel mag aannemen, dat bet zand zicb tot eene eoinpacte massa zal bebben gezet. Bovendien zal bet gewicbt der bakken niet dat van de elders aan te brengen grondopbooging zooveel overtreffen.
Het zinken van de bakken zal nit den aard der zaak niet ziilk eeii geniakkelijk werk zijn, maar daariii kan gaandeweg ervaring verkregen v’orden.
In deii beginne, als de stroomsnelbeid nog niet zoo groot zal zijn en de
kentering nog betrekkelijk lang zal duren, zal bet la ten zinken van de
bakken, die nauv'keurig op bun plants moeten komen, gescbieden, terwijl de
bakken van de 2de rij te zinken als er sterker stroom gaat, geleiding zullen
bebben aan de reeds geplaatste bakken.
Dat dit Averk met bebulp van eenige kracbtige sleepbooten niet in zeer
korten tijd zou kiinnen worden iiitgevoerd, mag men niet aannemen. TJit den
aard der zaak zal bet noodig zijn, over eenige reservebakken te bescbikken
voor bet geval zicb bij bet plaatsen van een der bakken een ongeval voordoet.
Op grond van bet voorgaande wprdt genieend, dat op plaatsen Avaar men
algebeele steiin voor de zandstorting noodig zal bebben, diis in bet sluitgat,
de door de betoncommissie ontworpen bakken bet meest geAvenscbte bulpmiddel zijn.
De bakken moeten ecbter geriiimen tijd vooraf gemaakt Avorden en zij leenen
zicb diis niet oni naar gelang van beboette bij liet voortgaan van bet werk
gebruikt te worden.
Bovendien zal men zicb niet moeten voorstellen, dat men eene plotselinge
overgang krijgt tussclien den toestand Avaarbij men met zandstorten alleen
a lies kan bereiken en Avaarbij men een gebeelen rijzendam noodig zou bebben.
Er zal een gelijkinatige overgang zijn en zoo al zouder eenige afdekking
te veel zand begint A’erloren te gaaii, dan zal bet nog mogelijk zijn een zeer
goed resultaat te bereiken door spoedig na bet storten van flinke inassa’s zand,
deze af te dekken.

Zoo zal men geleidelijk komen tot bet gebruik van meer afdekkingen, welke
langzamerband zelf meer de functie A^an opboogiiigen zullen gaan A'erkrijgen.
De meest economiscbe Averkwijze zal verkregen Avorden, door zoo lang
mogelijk met bet storten van zand voort te gaan en dit naar gelang de omstandigbeden ongunstiger Avorden met zinkstukken te gaan afdekken en opboogen.
Daar de zinkstukken terpens eene functie bebben als opbooging, scbijnen rijzen
zinkstukken noodzakelijk. Op plaatsen waar men uitsluitend met afdekking te
doen beeft zouden zinkstukken A'an gewapend beton in aanmerking kunnen
komen, zoo tenininste niet de doorgaande naden tussclien de platen van zulk
een zinkstuk bij zeer groote stroomsnelbeid kort na bet zinken tot uitstroomen
van grond aanleiding geven.

Het blijft een nadere A'raag van uitvoering of bet de moeite loonen zal om,
waar betrekkelijk weinig zinkwerk van gcAvapend beton toegepast zal kunnen
worden. daarvoor de noodige inricbtingen te laten niaken, welke bet voldoende snel verAverken van grootere opperA’lakten zinkwerk waarborgen.
In verband liiermede zal bier verder gerekend worden op het algebeele
gebruik van rijzen zinkstukken.
De ervaring in de laatste jaren opgedaan met grondstorten is inderdaad
bemoedigend.
Dammen in de Amer werden gebeel opgestort, terwijl een stroomsnelbeid
van 1,47 M. Averd waargenomen. (Zie voordracbt van bet lid Gockinga in
2S
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de Vakafdeeling voor Boiiw- eu Waterhouwkunde van liet Kouinklijk
Institiiut van lugenieiirs, opgenoiuen in de Ingenieur van 11 Maart 1911);
aan den Hoek van Holland is de verlenging van liet Zuiderlioofd altlians wat
den ondei-bouw betreft, met zeer weinig zinkwerk in de Koordzee tot stand
gebracbt. (Zie voordracbt van bet lid Van Ooedt in de zomervergadering van
de vereeniging van Delftsche Ingenieurs van 18 September 1909) en de verlenging der bavendammen te Harlingen is van zand gemaakt, bijna gelieel
zonder gebruik van zinkwerk tijdens bet opwerken. (Zie de bescbrijving van
den Ingenieur J. Lely in de Ingenieur van 17 Mei 1913).
Tocb is bet met de in de biervoor vermelde verbaudelingen vervatte gegevens niet doenlijk, vooraf met zekerbeid te scbatten boeveel zinkwerk op de
verscbillende plaatsen uoodig zal zijn.
Men mag intusscben wel aannemen, dat men veilig rekent, zoo men in overeeustemming met de Staatseommissie aanneemt, dat de dijk Wieringen—
Medemblik over de halve lengte zonder bebulp van zinkwerk gemaakt kan
worden en voor de wederbelft met bebulp van grondstorting met zinkstukken
aan de zuitenzijde, zoodanig, dat gemiddeld 1/3 nit zand bestaat.
Eekende de Staatseommissie dat per Mb rijzen dam 68 M“. zinkstuk noodig
was; tbans zal gerekend worden, dat gemiddeld per M. dijk voor bet opwerken
25 M". zinkwerk noodig zal zijn.
Vooral als men denkt aan de weiuige stroom, waaraan bet dijksgedeelte
Oude Zeug—Medemblik bloot zal staan, dan sebijnt deze rekeuing zeer
voorziebtig.
Het blijft intusscben niet ondenkbaar, dat zicb plaatselijk eveuwijdig aan
den dijk stroomingeu zullen voordoen, welke voorziening van den teen noodzakelijk kunnen maken.
Teueinde aautasting van bet ouderwaterbeloop van den tijk door golfslag
tegen te gaau, is langs den gebeelen dijk een kraagstuk ontworpen, dat 12 M.
uitsteekt buiteu de paalrij, waartegen de steenglooiiiig steunt.
Tenslotte is gerekend, dat bij bet vernanweu der geulen beoosten Wieringen
over 2000 M. eeii groudstuk ter breedte van 60 M. noodig zal zijn.
(irond zal opgestort kunnen worden tot bet peil van 1,20 M. beneden
G.H.W., de verdere grond zal opgespoten moeten worden.
Hit grondwerk moet kraebtig aebtereen voortgezet eu niet gestoord worden;
bet is daarom noodig, in den dijk Wieringen—Medemblik een buitenberm te
maken, waarin later de kleikist aangebraebt kan worden; met de nit de kleikist
te ontgraven grond kan de kruin van den dijk afgeniaakt worden; dit geeft
bet dubbel voordeel, dat men de uitkomende grond niet beboeft te vervoereii,
en bet smalste deel van den dijk niet beboeft op te spniten.
Tijdens liet opwerken van dien dijk zal men met de aan te brengen klei de
noodige perskaden moeten maken en deze klei dadelijk aan de bnitenzijde
met krammat, pnin eu gevleide steen moeten voorzien. Hier is wel geeii
audere werkwijze denkbaar en men zal dus over groote boeveelbeden steen
moeten besebikkeu, welke bet toepassen van steenglooiingeu voor een aanzieulijk deel der bekleedingen aaugewezen maken.
De klei zal men misscbieii deels kunnen verkrijgeu door uitgraving van aan
te koopen laud; er zijn eebter zulke aanzienlijke boeveelbeden uoodig, dat er
op gerekend dieut te worden de klei te verkrijgeu door bet opbaggeren nit
zee en bet op daartoe gesebikt ingeriebte terreinen droogen van kleispecie;
wellicbt zal daarvoor een deel van de nit de grootere vaarten in de droogmakerij te baggereu specie nuttig gebruikt kunnen worden.
Is eenmaal de benoodigde grond aan den dijk gebracbt, dan moet de kleikist
aangebraebt worden. Gerekend wordt, dat biertoe twee tijdelijke stalen damwauden 2,5 M. nit elkaar in den buitenberm zullen worden geslagen en nadat
deze gestut zullen zijn de grond er tusseben verwijderd zal worden b.v. met
een grijper, oni vervangeu te rvorden door de kleispecie. Is deze aangebraebt,
dan- kunnen de damwanden weder verwujderd w'orden en kan verder de bekleeding aangebraebt worden.
De buitenberm zal onder belling van 10 op 1 kunnen oploopen en gesebikt
bezet kunnen worden met gesorteerde stortsteeu, steunende aan de bnitenzijde
tegen een paalrij met betonplaat er langs. De teen van de steenglooiiug op
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liet b\iitenbeloop zal steunen tegeii eeii dergelijke betoiiplaat, welke door
betonbalkjes den druk op de eerstgenoemde betonplaat zal overbrengen. Herzetteu van de glooiing boven de kleikist blijft dus geinakkelijk mogelijk, betgeen met bet oog op zettingen aldaar zeer gewenscbt is.
Gelijk liiervoor is aangegeven is bet in verband met de wijze van uitvoering
aangewezen, voor een aanzienlijk deel der dijksbekleeding steenglooiing toe
te passen. De vraag rijst intusschen of voor bet overige deel der bekleediiig
niet in aanmerking zoii kunnen komen eene glooiing van gewapend beton,
bestaande nit platen en lijsten.
Het is intusschen niet gebeel buiten twijfel of gestort en opgespoten zand
wel gebeel klinkvrij zal zijn en of men niet plaatselijk in den dijk Wieringen—
Medemblik nog nazakkingen van den ondergrond zal bebben te vreezen; voorts
is er aauleiding oin zetting in bet dijkslicbaam te verwacbten bij bet leegmaleu van den polder, waardoor bet zand der dijken onder andere omstandigbeden komt, terwijl verder vrij zeker zettingen zullen voorkomen, tengevolge
van klinkerverscbijnselen in de kleikist en in de 1 M. dikke kleibekleeding.
A1 deze omstandigbeden maken, dat men niet met besliste zekerbeid kan aannemen, dat bet vormen van bolten onder de betonglooiing uitgesloten is.
Ook bij steenglooiingen zal de zetting zicb doen gevoelen, maar waar bier
de eenbeid van bedekkend oppervlak zoo veel kleiner is, is de bedekkende laag
veel buigzamer, en bovendien met betrekkelijk geringe ko.sten te berzetten,
naar gelang zulks in verband met de zettingen noodig blijkt.
Onder de omstandigbeden, welke zicb bier bij een gebeel nienwen dijk in
bet onderbavige geval zullen kunnen voordoen scbijnt bet voorzicbtig en
daaroni, waar zulke groote belangen bij de veiligbeid betrokken zijn, noodig,
geen betonglooiing toe te passen in plants van steenglooiing.
Aansluiting der steenglooiing recbtstreeks aan de grasinat scbijnt niet
gebeel logiscb, daar men dan een te groote overgang in sterkte der bekleeding
verkrijgt; een licbtere bekleeding dient bier tusscben aanwezig te zijn en
daarvoor scbijnt spijker^looiing met afsluitende balken aangewezen. Deze
glooiing is niet sterk genoeg om den directen golfaanslag te weerstaan, maar
tegen bet op en afstroomende water wordt voldoende weerstand geboden.
Ongeveer 1 M. boven de boogste stormvloed aangebracbt, zal zij zeer
dien.stig zijn.
Bij deze glooiing is de eenbeid van bedekkend oppervlak zooveel kleiner,
dat zij niet te stijf gezet, vrij gemakkelijk de zettingen van bet beloop kan
vol g'en en door een beboorlijk ondeidioud kan bet vormen van bolten ontgaan
worden, terwijl de glooiing zoodra noodig berlegd kan worden.
Het binnenbeloop van den dijk zal verdedigd moeten worden zoolang de
afsluiting nog niet plants bad; gerekend wordt, dat liiervoor zullen gebruikt
worden betonplaten, welke naast elkaar gelegd zullen warden en met bebulp
van ingebetonneerde ijzeren oogen aan elkaar zullen worden verbouden, onge¬
veer op de wijze als zulks bij de zinkstukken van gewapend beton gescbiedt.
Deze bekleeding zal zicb vanaf laag water tot 1 M. op den binnenberm voortzetten. Aaar gelang men later met bet leegmalen van den polder zal vorderen
zal deze bekleeding naar onderen verlegd moeten worden. Deze betonplaten
zouden later als onderlagen in wegen verwerkt kunnen worden.
Is eenmaal de polder drooggemalen, dan kan de draineerlaag en de klei¬
bekleeding op bet beneden deel van bet binnenbeloop worden aangebracbt en
de dijk gebeel voltooid worden door bet aanbrengen der bezaaiing.
De afsluitdijk door bet Amsteldiep zal niet gebeel als sluitgat gebruikt
beboeven te worden. Gerekend wordt voor bet sluitgat 17 bakken te gebruiken, zoodat dit slecbts 760 M. lang wordt; in dat geval zou de gemiddelde
stroomsnelbeid in bet sluitgat ongeveer 2 M. per sec. bedragen; zoo men aanneemt dat de volledige getijwerking in de overigens afgesloten Wieringernieer
plants bad. Zulks is evenwel niet meer aan te nemen, zoodat de gemiddelde
snelbeid kleiner zal zijn. Daar liet sluitgat in bet gunstige werkseizoen gediclit
zal worden ,beboeft men niet op groote stormvloeden te rekenen. Ter vergelijking zij medegedeeld, dat de Staatscommissie het sluitgat in den dijk
Wieringen—Piaam zoo ontwierp, dat daar bij den hoogsten stormvloed snel29
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hedeu van 2,30 M. per secuude zouden kuunen voorkomen. Waar de gelieele
afsluiting van liet Ainsteldiep ruim 2 maal zoo breed is als liet sluitgat, wordt
verondersteld, dat men een deel dier afsluiting met belmlp van vrij weinig
rijsliout door opstorting zal kunnen verkrijgen. Gerekend wordt, dat voor
steun biei’bij een dam noodig zal zijn, welke gemiddeld voor 1/3 uit zand
bestaat, zoodat gemiddeld ongeveer 50 M^. zinkstuk per Mb dijk gebruikt
zou Worden.
Zoowel op binnen- als buitenbeloop zal onder water een kraagstuk over de
voile lengte van den dijk zijn aan te brengen.
Zijn eenmaal de bakken in bet sluitgat gesteld, dan zal men door zeer
kraclitige zandstorting voldoende diclitlieid moeten verkrijgen.
Het maken van een kleikist is bier niet noodig, zoodat de bekleeding van
bet buitenbeloop direct steun vindt langs een paalregel. In overeenstemming
met betgeen voor den dijk Wieringen—Medemblik is ontworpen, is ook bier
de bekleeding gedacbt als steenglooiing, aan bet boveneinde over 4,5 M.
breedte voortgezet in spijkerglooiing.
De steenglooiing is gerekend op bet zwaarst aangevallen deel 0,45 M.,
verder 0,30 M. dik te zijn.
Met bet oog op golf slag in bet Boezemmeer is bet binnenbeloop tot 2 M. +
^^.A.P. te bekleeden met spijkerglooiing op een kleibekleeding dik 0,50 M.
De kade langs bet Boezemmeer kan uit opgestort en opgespoteu zand bestaan; ook bierin dient een kleikist gemaakt te worden, terwijl bet buiten¬
beloop boven laagwater tot den buitenberm met spijkerglooiing en onder water
met een kraagstuk zal zijn te verdedigen.
Zoowel met bet oog op bet verkrijgen van het benoodigde rijsbout, als met
bet oog op snelbeden, waarmede perskaden en bekleedingen kunnen worden
aangebracht, dient men er op te rekenen, dat met aanleg van den dijk
Wieringen—Medemblik zeker 2 a 2| jaar gemoeid is, terwijl in het 3de jaar
na bet begin der bedijking de afsluiting van bet Amsteldiep tot stand gebracbt
zou kunnen worden, waarna nog de kade langs bet Boezemmeer is te maken,
alvorens de bedijking gebeel gereed zal zijn.

HOOFDSTUK III.

I)e Ivwcl.
Bij liet maken vau out'vverpeii voor liet tot stand breng’eii van drooo’makerijeii
in de Zuiderzee schijnt de studie oiutrent de te verwaoliteu kwel vau liet
grootste gewiclit; bij zulke droogmakerijen treden toch verboudiiigen op,
welke elders iiiet voorkoirien. Eeiierzijds heeft men een uitgestrekt biiiteiiwater, anderzijds eeue zeer diepe drooginakerij, eeiierzijds dus eene ruinie
gelegeiilieid voor infiltratie van water in den bodem, anderzijds door liet
groote drukverseliil tussclien binnen- en buitenwater gereede aanleiding voor
bet opkwellen van liet grondwater. Is bovendien bet infiltreerende water van
tanielijk boog zoutgebalte, dan zou dit min of lueer binderlijke verzilting
van bet biniienwater kuniieu veroorzaken.
Hoe beter waterdoorlatend de bodem is, boe ineer zieb bet kwelbezwaar zal
doen gevoelen. Met bet oog op dit feit zijii met betrekking tot de drooginakiiig
van de Wieringermeer reeds dadelijk eeiiige gegevens te noemeii welke uiet
bemoedigeiid zijii.
Op bet eiland
ieriiigen ligt bet diluvium, dat in bet algemeen geinakkelijk water voert, veelal aan de oppervlakte, in elk g’eval boog; op korten
afstand beoosten de oiitworpeii drooginakerij treft men een zandplaat, de
Glide Zeug genaamd, aan, en in den Waard-Xieuwlandpolder aan de zuidzijde
van Wieringen, waar bet iiolderpeil slecbts ruim 2 M. beneden den zeespiegel
is gelegeii beeft men een zoo ernstig kwelbezwaar, dat bet stoomgemaal van
dien polder zelfs in den droogen zomer van bet jaar 1911 om den anderen dag
in werking was.
Bij bet uitwerken der ])lanneii voor droogmaking van de Wieringermeer
was bet dan ook zeer noodig zicb wel rekenscbap te geven van bet kAvelvraagstuk.
De lioeveellieid in de drooginakerij kwellend water took, moet gebeel of
gedeeltelijk worden uitgemalen, en beinvloedt dus de sterkte en de exploitatiekosten der bemaling, terwijl kwel van zout- en brakwater de bruikbaarbeid
van een deel der gronden in de droogmakerij zou kuiinen verminderen, en
wateroiittrekking aan omliggende laiiden de cultuurwaarde daarvaii zou
kunnen verminderen.
Dat tbaiis op bet kwelvraagstuk meer aandacbt is gevallen dan vroeger is
voorzeker te dankeii aan de bescbouwingen welke in den laatsten tijd zijn
geleverd over beweging van grondwater, voornainelijk in verband met drinkwatervoorzieningen.
In de eerste jilaats dieiit nagegaan te wordeii welke gegevens reeds zijn
verzaineld omtrent de te verwacbten kwel in te maken droogmakerijen in de
Zuiderzee.
In de vele gescbriften bandelende over de droogmaking van de Zuiderzee
al dan niet na aanleg van een afsluitdijk, is bieraan slecbts weinig aandaclit
gescbonken.
Bij de verscbillende ontwerpen welke voor de droogmaking van de Wierin¬
germeer zijn opgeinaakt beeft bet onderzoek naar bet te verwacbten kwel¬
bezwaar nooit een punt van meer uitgebreide studie uitgemaakt.
Door de comraissie ter beoordeeling van bet ontwerp voor bet indijken,
droogmaken en in kultuur brengen van bet zuidelijk gedeelte der Zuiderzee,
benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 Mei 1870 n°. 1, werd de kwel tot een
punt van onderzoek gemaakt. Bit gescbiedde naar aanleiding van hetgeen was
30
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ondervoiiden bij bet droogmaken van bet Haarlemmermeer eu bij bet graven
van bet Noordzeekanaal n.l.', dat de aanliggende landen op sominige plaatsen
veel binder gebad bebben van waterverlies, veroorzaakt door bet Avater, dat
zicb onder den ringvaart door een veg baande tot de droogmakerij of betvelk
zicli in bet gegraven kaiiaal ontlastte. De commissie vreesde dus niet zoo zeer
voor bet waterbezwaar outstaan door de kvel, maar meer voor liet waterverlies
uit bet land, waarvan bet water toevloeide.
Het gevoelen van den bekenden geoloog S'l aeixg werd betreffende dit pniit
ingewounen en deze geeft in zijii antwoord aau de commissie, dat intusscben
weinig diep op de kwestie ingaat, te kemien, dat door bem geen ernstig kwelbezwaar verwacbt wordt. Tbans nii zooveel meer omtrent de beweging van
bet grondwater bekend is, kaii aan bet rapport van S'iaeixg niet veel waarde
meer wordeu gebecbt. Met name moet worden betwijfeld of gestort zand of
bet dilnviaal zand, dat den bodem van de Velnwe en bet (looiland vomit,
volkomen waterdicbte dijken zon vomien.
De oiigegrondbeid van bet door de Staatscomniissie gevoelde bezwaar, nl.
dat de aan de inpolderingen grenzende landen zonden knnnen verdrogen,
wordt feitelijk door S'iaeiivg niet aangetoond.
Xoclitans meende de commissie, dat op grond van de overweging, dat bet
bezwaar van bet verlies van water bij uitzondering was ondervondeu, maar
verre van algemeen was, en op grond van bet gevoelen van S'iahixg deze
bezwaren niet zoo overwegend waren te acbten, dat men op grond daarvaii bet
werk zou mogen ontraden.
Omtrent de kwe| geeft bet Yerslag van de Staatscommissie van 1892 weinig
licbt. Zij beroept zicb op bet reeds vermelde rapport van Staring en op bet
feit, dat bij bet verricbten der boringen in tot in bet zand iugedreven buizeii
de Ingenieiir J. P. Havelaar c.i. ook in 1875 geene verscbijnselen-beeft waargenomen, die een sterke doorkwelling deden vermoeden. In het verslag van
25 September 1875 wordt dan ook de overtniging uitgesproken. ,,Men zal voor
,,den eventneel te scbeppen polder weinig vrees beboeven te koesteren voor
,,doorkwelling van bet water uit de Yelnwsclie lieuvels, niits men de zandige
,,oevers bnitensluit en de kleilaag niet doorsnijdt.”
De boven vermelde meeningen bebben geen van alle speciaal betrekking op
den Wieringermeer, wel voor een gedeelte op de zuidoostelijke van de vier
binnen den afslnitdijk van de Zuiderzee ontwoi'iien inpolderingen.
In liet Yoorloopig Yerslag van de Tweede Kamer der Staten-Geiieraal
omtrent bet Wetsontwerp van 1907 voor de gedeeltelijke afsluiting der Zuider¬
zee en indijkiiig en droogmakiug van de Wieringermeer, worden door een der
leden eenige beschouwingen gewijd aan de ,,Kwel van zoutwater”, waarin
den Minister in overweging wordt gegeven om overeenkomstig bet ontwerp der
Zuiderzeevereeniging voor een indijking van den Wieringermeer zonder
voorafgaande afsluiting der Zuiderzee te rekenen op een boezemkanaal kings
den zeedijk. Daarbij wordt de vrees uitgesproken voor eene sterke verzouting
van de polderafdeelingen III en lY, welk bezwaar door aanbrengen van bet
lioezemkanaal voor een groot deel zou worden ondervangen.
Iloewel dus speciaal met bet oog op de sterkte der bemaling eu de ontwatering der Yeluwe de kwel wel eenige malen ter sprake is gebracbt, beeft een
grondige behandeliug van dit ouderwerp nooit plants gebad. Waar voor kwel
gevreesd werd gescbiedde dit speciaal met bet oog op de kwel door het dijkslicbaam en ook beeft bet bovenbedoelde lid der Tweede Kamer bij zijn bescbouwingen, gegeven bij bet Yoorloopig Yerslag omtrent bet kYetsontwerp
van 1907, wel speciaal bieraan gedacbt, getuige zijn voorstel om een Imogen
boezem naast den zeedijk van den nieuwen polder aan te leggen teneinde de
kwel tegen te gaan.
Er is evenwel een andere factor waarinede zal zijn rekeniug te bouden, n.l.
de ondergrondsche kwel en wel speciaal de nabijheid van bet diluviale eiland
Wieringen geeft aanleiding om met bet oog hierop de noodige voorzicbtigbeid
te betracbten. Juist de nabijheid van bet diluvium was bij eenige andere
polders oorzaak van een groot waterbezwaar; zoo liet men de Naardermeer,

*

109
nadat deze drooggemaakt was, weder volloopeu wegeiis de groote kwel, en
zoowel de Horstermeerpolder als liet waterschap Betliune lijden oiider eeu
zeer belangrijke kwel.
Neemt men daarbij nog bet reeds vermelde felt in aanmerkiug, dat in den
Waard-i^ieuwlandpolder een aanzienlijke kwel bestaat van tamelijk zout
ondei’grondscli water, dan lieeft men aanwijzingen genoeg om over deze
kwestie niet liclitvaardig been te stappen.
Waar, zooals nit bet voorgaande blijkt, tot nn toe slecbts weinig gegevens
betreffende bet kwelvraagstuk waren verzameld dienden daaromtrent nadere
onderzoekingen plants te bebben.
Uiutrent den loop dier onderzoekingen, zij in de eerste plants bet volgende
Overzicht der
voor het onderzoek
medegedeeld.
nitgevoerde werkHet was bekend, dat de Waard-Xienwlandpolder op Wieringeii zeer veel zaamheden.
last van kwel bad, zoodat liet, waar die polder vele punten van overeenkomst
vertoont met de eventueel droog te maken Wieringermeer, noodig was te
weten te komen, boe die kwel plants bad. Dank zij de groote bereidwilligbeid
van den Dijkgraaf van dien polder, den lieer K. Beeebaaet Jz. te Winkel, en
van eenige landeigenaren, beeft dit onderzoek kunnen plants bebben.
In de eerste plants werd nagegaan of kwel door den zeedijk plants bad;
daartoe werden een aantal boringen in dien dijk verricbt nabij bet zuideinde
van den Bargerweg, (zie Bijlage IX) en waarnemingen omtrent den grondwaterstand gedaan.
Uit die waarnemingen bleek, dat geen beteekenende dijkskwel en kwel
direct onder den dijk door in den Waard-Xieuwlandpolder bestaat.
Teneinde verder den ondergrond onder den dijk te leeren kennen, werd in
den binnenberm eveneens bij bet zuidelijk einde van den Bargerweg, boring I
aangezet, (zie Bijlage IX), terwijl besloten werd deze tot een diepte van
40 M. voort te zetten, oni ook eenig inzicbt te krijgen in meer diepe lagen,
hetgeen als gesoliied zijnde aan zee tevens van nnt werd geaclit voor de kennis
van de grondlagen in de Wieringermeer.
De nitkonisten der boringen in den Waard-Xienwlandpolder zijn aangegeven op bijlage X.
De dikke kleilaag bij boring I, welke tot 8,25 M. — N.A.P. werd aangetroffen, maakte de verklaring van de kwel in den Waard-Xienwlandpolder
steeds bezwaarlijker. De vraag rees dan ook of deze kleilaag ook nog aan den
noordelijken grens van den polder werd aangetroffen en oni dit te onderzoeken
werd boring II bij bet noordelijk einde van den Bargerweg aangezet. Hier
bleek de zwaardere kleilaag te ontbreken en in de tusscben I en II geplaatste
boring III was deze zeer weinig niacbtig.
Het ontbreken van een macbtige afsluitende kleilaag in den polder maakte
de niogelijklieid van het opwellen van diep grondwater aannenielijk. Waar
moest dat water evenwel vandaan komen? Een zoo macbtige kleilaag als bij
boring I was aangetroffen, scheen tocli de infiltratie van zeewater zeer te
zullen benioeilijken. Het was evenwel bekend, dat de kleilaag naar bet westen
te niet moest loopen; immers de Hypolituslioeverdijk gaat op ongeveer 1200 M.
bewesten den Waard-Xienwlandpolder over in een liooger, blijkbaar dilnviaal,
terrein.
Het was dns wenscbelijk, te weten lioe de diepteligging van het dilivinni
verliep van daar tot boring I, en ook verder kings de grens van de droog te
maken Wieringermeer. Dit scheen reeds dadelijk van belong, oindat ter
plaatse, waar in de Wieringermeer dilivinni lioog gelegen is, kwel is te verwacliten en bet dns misscbien gewensclit kon zijn, die plaatsen bniten de
indijking te bonden, c.q. bij het boezemmeer te trekken.
De nitkonisten dezer boringen IV tot en met XI, toonen dnidelijk aan, dat
boring I eene zeer toevallige nitzondering op de algenieene forniatie geeft en
dat als regel bet dilivinin, of altbans de zundlagen met keitjes, zeer hoog zijn
gelegen, zoodat met deze gegevens een sterke kwel van zeewater in den
Waard-Xienwlandpolder door den ondergrond zeer wel verklaarbaar was.
Bij boring I beeft men waarscliijnlijk een onde genl aangeboord, welke
later is volgeslibd.
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De nidus verkregeu gegeveiis wettigdeii het vermoedeii, dat men altlians
laugs Wiei’ingeii in de 'Wieriiigermeer eeii strook groiid zou nantreffen, waar
Let oiigetwijfeld kwelleii zou iia drooginakiug, zoodat liet u'eiisplielijk was de
Ineedte van die strook te keniien.
Bit koii alleen gescliiedeii door liet verricliten vau boriiigen iu zee.
Het gecdogisch kaartje door Prof, van Bemmei.en op groud van de uitkomste der ondiepe boringeu vau 1880 (onderzoek vau den bodeiii als bouwgroiid was toeii doel) en overgelegd als bijlage XIII, wekt eenigerinate den
indruk, als zou men in de Wieringermeer zware kleiafzettingen bebben,
terwijl nabij Wieringen nieer zand aan de oppervlakte koiiit. Waar Wieringen
zelf voor eeii groot deel uit diluviale lioogten bestaat, lag bet voor de lumd
te onderstellen, dat liet diluvium vanaf Wieringen zou dalen en was bet dus
van belang, van Wieringen uitgaande iu eenige raaien bet verloop der groiidlagen te kennen.
Baaroni werdeii in de eei-ste plants boringen ontworpen in de raaien A en 3,
2 en 1 (zie Bijlagen X en XI). Yoorloopig werden in drie laatstgenoemde
raaien de boringeu A, 15 en C aangevat.
De vooroiigezette onderstelling, nl. bet spoedig diep wegduiken van de
grovere lagen, werd bierbij niet bevestigd, zoodat bet noodig bleek bet onder¬
zoek naar den aard van den grond in de Wieringermeer verder voort te zetten,
en eeii iilan voor liet verriiditen van boringen over de gebeele Wieringermeer
werd opgemaakt.
Daar bekend was geworden, welke bedenkelijke invloed te vreezen was in
de omgeving' van Y iering’eu, waar bet diluvium zoo boog lag, zoo werd gemeend, dat in de eerste plants dieiide nagegaan te worden of iu de omgeving
van bijzonder lioog gelegen punteu van den zeebodem zicb mogelijk betzelfde
voordeed.
Boringeu op de (Jude Zeug en bij A en H, in bet zuidelijk deel van de Meer
(zie Bijlage XI) sebenen dus in de eerste plants noodig, terwijl bet gewenscbt
scbeeii deze zooveel doenlijk iu boorraaien op te nemen om in verschillende
riebtingen bet verloop van de lagen eventueel te kunnen nagaan.
Daar verder omtrent de meest g-eweiiscbte boorplaatsen niets te zeggen viel,
werden over de Wieringermeer boringen verdeeld, gelegen in loodrecht op
elkaar staaude raaien 1 — 8 eii C — M.
Daarbij werd direct vooropgesteld, dat altbans een raai in elke ricliting
gebeel afgeboord moest worden. waarvoor de raaien P en 3 bestemd werden.
Ill bet bijzonder is bet natuurlijk van belang de grondlagen te kennen ter
plaatse van den ontworpen afsluitdijk. Daar geblekeii was boe afwisselend de
grondlagen zijn, werd bet noodig geoordeeld tusschen de biervoor vermelde
boringen in den ontworpen afsluitdijk nog 8 tusscbeiiboringen te verricbten (T,—g).
Het ontworpen progranima der boringen is niet gebeel tot uitvoering gebracbt, eensdeels omdat bet slecbte weer iu den zomer van 1912 den voortgang
der werkzaamliedeii zeer belemmerd lieeft en aiiderdeels omdat gemeend werd,
dat met de verkregen gegevens de toestand wel voldoende te beoordeelen was.
De uitkomsten der boringen iu de Wieringermeer zijn been verzanield op
bijlage XII.
Het mag iiiet ontkend worden, dat de uitkomsten der boringen op bet eerste
gezicbt weiiiig bemoedigend zijn.
De polderjieileu in de toekomstige droogmakerij zijn gesteld op 2 M. beiieden de laagste punten van den tegeiiwoordigeii zeebodem in de polders en
de bodems van boofd en kruicbtocbteii zijn ontworpen op 1,3 M. — P.P.
welke diepte voor de boofdkaiuileii tot 2,5 M — P.P. reikt.
Waniieer iiu in den regel dus bet polderpeil betrekkelijk veel meer dan
2 M. beneden den zeebodem zal zijn gelegen, daar kaii men bij de beoordeeling
van de boringeu in bet algemeen zeggen dat, zoo niet een waterafsluiteiide
laag van teiiminste 5 M. dikte aanwezig is, alle tocditen even zoovele draineer'
leidingeii op den ondero-rond zullen zijn.
Bescbouwt men met dit gegeveii de uitkomsten der boringen, dan kaii men
gerust zeggen, dat men oiigeveer beoosten eeii lijn Medemblik—Oostpunt Anna
Paulownaiiolder een toestand zal verkrijgeii, waarbij de voornaamste water-
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guugeu reikeu t(Dt iu de watervoereude lagen, zoodat men daar draiueeriiig
vau die lagen te wacliten lieeft, diis eeu aiialoge toestand als iu den Waard
NieuTvlandpolder.
Vau een doorgaande zware afsluitende kleilaag in de Wieriugenueer is dus
geen sprake.
Zoo men zicli iiitsluiteud wilde bepaleu tot liet droogmakeu van die gedeelten, waar men deze vond, dan zou men niet veider kunnen gaan dan liet
maken van eenige inpolderingen langs de bestaande kust. Mogelijk zouden
deze indijkingeu op zicli zelf economiscli verdedigbaar blijken, maar men
zou daarbij zoo gebeel vallen buiten bet kader van bet gebeele vraagstuk
van afsluitiug en droogmaking van de Zuiderzee, dat zulks bier verder gebeel
buiten bescboiiwing kan blijveu.
De boringen bebben dus geleerd, dat in de Wieriugermeer niet te ontkomen
zal zijn aan een ernstig kwelbezwaar en om den iuvloed daarvan na te kunnen
gaan is bet noodig te tracbten zicb zooveel mogelijk rekenscbap te geven van:
1°.
2°.
3°.

de boeveelbeid water die zal inkwellen;
den aard vau dat water;
den iuvloed die de kwel zal bebben op de omgeving.

Teneinde omtrent deze punten eenige conclusies te kunnen geven, was bet
in de eerste plants geweuscht, te tracbten gegevens te verkrijgen omtrent
eenigszins overeenkomstige gevallen.
In de eerste plants leende zicb biertoe in bet bijzonder de Haarlemmermeer,
die wat oppervlakte en diepteligging betreft, groote overeenkomst vertoont
met de droog te maken Wieringernieer, en in de buurt waarvan bet een en
ander bekend is van de groudwaterstroomen door die waarnemingen in verband
met de drinkwatervoorziening van Amsterdam.
In de tweede plants kon de Waard-Nieuwlandpolder op Wieringeu waardevolle gegevens verscbaffen, immers dit is een polder recbtstreeks aan zee
gelegen met ongeveer denzelfden bodem als bet oostelijk deel van de Wieringermeer.
liet werd daarom noodig geoordeeld bet onderzoek naar de kwel in dieu
polder verder voort te zetten. Daartoe werden nog de boringen XIl tot en met
XY, aangegeven op bijlage IX, verricbt, waardoor 3 profielen over den
Waard-Xieuwlandpolder verkregen werden, terwijl ook een boring in bet
booge oude land van Wieringeu, nabij Stroe, werd verricbt, om een indruk
van den grond aldaar te verkrijgen.
Verder werden gelijktijdig waterwaarnemingen gedaan in de boorbuizen
om den invloed van bet getij in zee op bet grondwater, zoomede bet verbang,
waaronder dit laatste voorkomt, na te gaan.
Ook is bet zoutgebalte van bet zeewater, van bet diepe grondwater en van
bet oppervlaktewater bepaald, teneinde ook daarmede bet verloop van bet
kwelwater te kunnen nagaan.
Daar bet ook van belang was den aard en de beweging van bet grondwater,
dat zicb tbans onder de Wieringernieer bevindt, te kennen, werden in een
5 tal boringen watermonsters genomen en waterwaarnemingen verricbt.
Tenslotte werden nog zooveel mogelijk gegevens verzameld, betreffende den
geologiscben en liydrologiscben toestand van de landen rond de Wieringermeer.
De uitvoering der boringen en overige waarnemingen gescliiedden door of
onder leiding van den Ingenieur Dr. Wentholt c.i., die ook de verder noodige
gegevens, welke bieracbter zijn ingelascbt, bijeen verzamelde.
Tbans dienen in de eerste plants de verscbillende gegevens te wordeii
nagegaan.
De Haarlemuieruieerpolder is de grootste droogmakerij in ons laud met een De Kwel in de
polderpeil van 5,20 M. —X.A.P. en eene oppervlakte van rond 18 000 H.A.’) Haarlemmermeer.
1) De broimen, waaraan vele van de hieronder eu in diverse bijlagen vernielde wetenswaardigheden werden ontleend, zijn:
1°. A. Eldoc Stekk : Over regen, verdamping en kwel in den Haarlemmermeerpolder (zie
Tijdschrift K. I. v. I. 1897—1898);
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De hem omrino-eiide hoezeni v.m Eijiiland heeft eeii peil van 0,60 M
— N.A.P.
Be landeii, welke aan de westzijde van den Haarlemmermeerpolder liggen
(zie Bijlage VII) vormen in het algeineen kleine poldertjes met een peil van
1 a 1,50 M. — N.A.P. en op ongeveer 1000 M. afstand bevinden zieli de
geestgronden (binnenduinen) ivelke bij de Cruquius zelfs de ringvaart begrenzen.
Be x’olders, welke zicb aan de noord- en noordoostzijde van den Haarlemmermeerpolder bevinden zijii ondiep (poldei’peil 1 a 2 M. — N.A.P.). Aan
de oostzijde treft men in bet algeineen tamelijk diepe polders aan (polderpeil
4 a 5 M. — Jf.A.P.) onderbroken door de Westeinderplas. Be zuidzijde zoover
niet gevormd door de Kagermeer, wordt begreusd door ondiexie polder,s.
Be grootte ran de totale l-ivel in de Haarlemmermeer is versclieidene
malen bepaald, waarbij men zeer verscbillende uitkomsten kreeg. Bezerzijds
wordt bet gevoelen van den beer H. E. de Buuyx c.i. gedeeld, dat zulks bet
beste gescliiedde door den beer Elink Sterk, wiens resnltaten vertrouwen
verdieneu.
Beze ingenieiir ging ter bei)aling van de kwel op de volgende wijze te weriv.
Per eenlieid van oppervlakte van den polder zij:
k = kwel in niM.
r = regen, sneenw enz. in iiiM.
i = ingelaten water in niM.
q = afgevoerd water in niM.
u = verdampt water in inM.
X = vermeerdering van grondvoclit.
y = vermeering van slootwater.
Geniiddeld over vele jaren mag men de waarde x en y verwaarloozen, zoodat
dan voor de Haarlemmermeer geldt de formule k = q — i — (r — u).
Zoowel q als i en r zijn bekend. Ecbter is znlks niet bet geval met u, aaugezieu de verdamping, welke van een sink land plants beeft niet met zekerbeid te bepalen is.
Men meet dus tracbten n nit deze t'ormnle te elimineeren en de beer Elink
Sterk deed zulks op de volgende vernnftige wijze,

Voor Eijnland, waarvan de Haarlemmermeerpolder deel uitmaakt, geldt de
formule Iv = Q — I — (E — U).
en omdat de Haarlemmermeerpolder in Eijnland ligt, wordt aangenomeu,
dat de waarde van den regeu minus verdamping over vele jaren geniiddeld
voor Eijnland en Haarlemmermeerpolder vrij wel gelijk is, zoodat men door
aftrekking van de twee vergelijkingen van elkaar krijgt:
k = q — i — (Q — I) + K.
Vn zal wel de kwel K in Eijnland ougetwijfeld gering en betrekkelijk veel
kleiner zijn dan k in den Haarlemmermeerpolder, want Eijnland grenst aan
waterscbappen wier boezemstandeu slechts enkele decimeters booger zijn dan
de Eijiilandscbe.
k = q - i - (Q - I).
zal dus voor de kwel in den Haarlemmermeerpolder een weinig te kleine
waarde zijn. Be waarden q en i zijn zoowel voor Haarlemmermeer als Eijn¬
land waargenomen over 14 jaren (1881—1892 en 1895 en 1896).
Geniiddeld beeft bedragen q — i = 475 mM.
Q _ I = 340 mM.
dus k is iets meer dan . 135 mM.
reken 150 inM. per jaar.
Van die kwel is naar scbatting van den beer Elink Sterk dan nog 1/5 of
2°. J. M. K. Penkink c. i.: De Prise d’eau der Amsterdamsche Duinwaterleiding (zie Tijdschrift
K. I. V. I. 1903—1904):
3°. prof. Eug. Dubois : Feiten ter opsporing van de bewegingsrichting en den oorsprong van het
grondwater onzer zeeprovincien, en
4°. H. E. DE Bruyn c. i.: Beschoiiwingen over de conclusien in bovenvermeld artikel van Prof.
Edg. Dubois (beide verschenen in het Verslag van de gewone vergadering der Wis- en Natuurkundige
afdeeling van de Koninklijke Acadeinie van Wetenschappen, Deel XII, le ged.).
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lond 30 mM., lieto-een van de lioog’ere laiiden aolitei den ringdijk door duikers
en lievels wordt ingelaten; de eigeiilijke kwel is diis te stellen op 120 mil. of
nog niet 1/3 mil. per dag.
lie bemaling van een grooten polder is gewoonlijk in staat ongeveer 54 M'k
per 1000 H.A. en per niinuut op te brengen of een scliijf water van bijna
8 mil. per dag!
Een kwel als in den Haarlenimermeerpolder is dus niet noemenswaard van
invloed op de sterkte, die de bemaling moet krijgen, wel ecliter op de boeveellieid, die iiitgemalen moet worden; de totale kwel in den polder van 18 000
H.A. tocli bedraagt per etmaal 180 000 000 x 0,0003 = 60 000 M^
Tegen deze cijfers, afgeleid nit de kwelberekening van den beer Elixk
S'l’EEK, zouden intussclien eenige bezwaren gemaakt kunnen worden, en daar
die cijfers voor de verdere bescliouwingen nog al eenige beteekenis liebben,
dienen deze bezwaren onder de oogen gezien te worden.
Vooreerst behoort tot Rijnland een belangrijk duingebied, dat deels direct
op zee afwatert; intussclien stroomt anderdeels ook onder de duinen door zoutwater naar biniien. Men zal zeker niet mogen aanneinen, dat aaii de totale
watermassa die naar binnen vloeit meer ontbreekt dan 3/10 van de boeveellieid
water, welke de duinen in bet gebeel afvoeren. Waar iiu ecbter de duinen
minder dan 1/10 van de oppervlakte van Eijnland uitinaken, blijkt wel, dat
de bierdoor gemaakte font zeer klein is en slecbts een enkel percent kan
bedragen. ITetzelfde kan gezegd worden van de boeveelbeden die de waterleidingen, altbans in vroeger jaren, aan de duinen onttrokken.
Waar verder de kwel berekend wordt uit een verscbil, daar zou een font van
b.v. 5 pet. in tegengestelden zin bij de twee boeveelbeden, waarvan bet ver¬
scbil bepaald wordt, reeds een font van ongeveer 25 pet. vernorzaken in de
kwel. Nu zoudeii dergelijke fouten zeer liebt voor kunnen komen in de berekende boeveelbeden uitgeslagen water van een gemaal. De beer Elink
Steek zegt ecbter zelf, dat de font in de uitgeslagen boeveellieid water uit
de Haarlemmermeer minder dan 5 pet. bedraagt.
Eijnland loost te Katwijk, Spaarndam, Halfweg en Gouda; een belangrijke
font is dus in den totalen afvoer van Eijnland niet waarscbijnlijk, terwijl men
tenslotte evenveel kans beeft, dat die font in den zelfden als in tegengestelden
zin is als bij de Haarlemmermeer.
Een belangrijke font is dus in bet gevonden cijfer voor de kwel in de Haar¬
lemmermeer niet aannemelijk, betgeen bevestigd wordt door een op anderen
grondslag steuneiide berekening van den beer Elink S'J’eek, die tot een
resultaat voert, dat met bet eerste zeer wel overeenkomt, terwijl bet, zooals
nader zal worden uiteengezet, ook blijkt, dat, waniieer men de boeveellieid
kwel berekent uit de verbangen van bet grondwater de uitkomsten eveneens
overeen blijken te stemnien.
Inderdaad is dus een goed beeld van de grootte van de totale kwel, in de
Haarlemmermeer verkregen.
Tbans dient de herliomst van den Jacel te worden nagegaan. Men moet zicb
voorstellen, dat de kwel van deii Haarlenimermeerpolder op drie wijzen
ontstaat.
1°. door doorsijpeling van de dijken, de zoogenaamde dljkshwel. Hit water
is uitsluitend afkomstig uit de ringvaart;
2°. kwel uit de direct aangrenzende landeii, dwars door den bodem naar
den polder. Deze kwel zal de ,,darecte ondergrondsche kwel" genoemd worden;
3“. kwel uit den ondergrond, vertieaal naar boven welke wij de ,,indirerfe
ondergrondsche kwel” zullen noemen.
De verscbillende factoren, die samen de totale kwel vormen, zullen aan een
nader onderzoek onderworpen worden.
Zoowel de Ingenieur van den Haarlemmermeerpolder, als een Opziebter
van dien polder welke terzake inliebtingen verscliaften, bleken van oordeel
te zijn, dat de eigenlijke dijksktvel zeer weinig te beduiden beeft. Alleen ter
plaatse van de Westeinderplas, waar de ringdijk uit zand en puin bestaat, is
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zij eeuigszins belangrijk, hoewel ook deze kwel naar het gevoelen van den
Ingenieiir onbeduideiid is in vergelijking van de totale kwel.
De dijkskwel scbijnt men dus te inogeu verwaarloozen.
Under cUrecte ondergro-mhche Incel zal zijn te verstaan eeu waterbeweging
van de streken met een lioogere groiidwaterspiegel, direct laiigs den kortsten
weg naar den polder; dit ter onderscbeiding van ondergrondsclie kwel, waarbij
men zicb voorstelt, dat de waterbeweging liorizoiitaal plants lieeft door een
gemakkelijk waterleidende laag, die dikwijls diep gelegen is, oni vervolgens
van nit die laag door een weerstandbiedende laag naar boven te komen. De
onderstaande seliets geeft een en ander sclietsmatig aan.

u/etrsijLn<^

^t'acten</e ?a.a.^ ^JCLeiJ

stelt voor de dijkskwel;
h. de directe ondergrondsclie kwel;
c. de indirecte ondergrondscbe kwel.
II.

'

De directe kwel zal sleclits daar waar te nenien zijn, waar de bodem aan
de oppervlakte uit zand bestaat, tot een grootere diepte dan de onderkant van
van de ringvaart. Dit is in het westen, voornamelijk nabij de Cruquius het
geval (zie boring Cruquius, bijlage VIII).
Het is de directe kwel, die op de aan de droogmakerij grenzende landen een
uadeeligen invloed kan hebben, daar zij direct een verlaging van het grondwater van die landen tengevolge heeft. Xog schadelijker wordt die invloed,
als de op de schets aangeduide weerstandbiedende laag in het aan de droog¬
makerij grenzende land ontbreekt en het water tengevolge daarvan dus bovendien gemakkelijk in de grovere laag kan wegzakken en door die laag kan wegvloeien naar de Meer, om daar weder boven te komen. Deze laatst beschreven
toestand bestaat tusschen Bennebroek en Zuid Schalkwijk waar klei boven het
grove(re) zand zoo goed als geheel ontbreekt. Het poldertje op bijlage VIII
aangeduid door de letter A benoorden de Cruquius gelegen, moet zelfs in
abnorbaal natte tijden water inlaten uit de ringvaart.
De waterstand in de ringvaart is hooger dan die in het poldertje en daaruit
blijkt, dat het water wegzakt uit het poldertje naar de Haarlemmermeer onder
de ringvaart door.
Prof. Dubois deelt nog mede, dat toen het peil van den Haarlemmermeerpolder met 0,30 M. is verlaagd geworden men op Meer en Berg een verlaging
van gelijk bedrag in een, op 400 M. afstand buiten den polder en 4 M. hooger
gelegen, vijver heeft waargenomen. Ter plaatse ingewonnen inliclitingen zijn
met dit bericht niet in strijd.
De invloed van den Haarlemmermeerpolder op de aangrenzende landen is
dus nabij de Cruquius zeer groot geweest. Zoo worden langzanierhand de
weideii tusschen de Glip en liet meergenoemde poldertje afgegraven, daar zij
zeer droog worden. Echter is eeu geruststellend verschijnsel, dat deze nadeelige invloed zeer plaatselijk is. Daaromtrent gaven de Ingenieur van Eijnland, de Ingenieur van den Haarlemmermeerpolder en de Opzichter van dien
polder, sinds geruimen tijd aan de Cruquius gestatioueerd, met elkaar overeenstemmende iulichtingen. Bezuiden Bennebroek en benoordoosten het Zui¬
der Spaarne schijnt men van ontwateriiig der landen geen hinder meer te
ondervindeii, hetgeeu is toe te .schrijveu aan de omstandigheid, dat daar het
zand bedekt is door klei of veen. En ook meer westelijk in den zandgrond is de
invloed van den Haarlemmermeerpolder niet hinderlijk. Zoo heeft men een
gelled (aangeduid op de kaart van bijlage VIII door een arceering) nabij
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het Bleekei'svaartje, afgedamd. In de slooten in dit gebied word! zelden of
nooit watergebrek geconstateerd. Het water is waarschijnlijk afkonistig nit
de dninen.
Welke lioeveelheid water kwelt nii op deze wijze nabij de Cruqnius in
den polder?
Het grootste deel van dit water komt tereclit in een booger deel van den
Haarleinmernieerpolder, welks lioofdtocht is de Spaarnetocbt. I)eze Spaarnetocbt voert volgens den lieer Elixk Steek bij zomerdroogte gewoonlijk af
2500 a 3000 M®. per etmaal. Hit is dns de kwel verminderd met betgeen
verdampt is op den weg van de ringvaart naar de Spaarnetocbt, d.i. over een
oppervlak van rond 120 H.A.
Stelt men de verdamping per etmaal bij zomerdroogte in dit tengevolge
van bet kwelwater nooit gebeel nitgedroogde gebied op 3 mM. per etmaal (de
gemiddelde verdamping in Augustus over de gebeele Haarlemmermeerpolder),
dan bedraagt die verdamping 120 x 30 = 3000 M^. per etmaal. De totale
kwel onder een naar scbatting 2,5 K.M. lang gedeelte van de ringvaart zon
dns zijn 6000 AH. per etmaal. De directe kwel bedraagt bier dns 2^/,, AI®. per
etmaal per AI. dijk.
Onder de bestaande omstandigbeden is de ,,directe” kwel niet overbeerscbend, docb er moet wel de nadruk opgelegd worden, boe gebeel anders zulks
zon zijn, wanneer overal rondom den Haarlemmermeerpolder de toestand eens
even ongunstig W'are als nabij de Cruqnius.
Dan zon alleen de ,,directe kwel” onder den Eingvaart, die 60 K.AI. lang is,
bedragen bebben 150-000 AI^., of een laag van rond 0,8 mAI., verdeeld over
den gebeelen polder per dag, terwijl de gebeele kwel nn slechts 60 000 AI®.
per dag bedraagt.
Hit de voorstaande gegevens blijkt, dat de directe kwel gepaard gaat met
zeer sterke water-onttrekking aan de aangrenzende landen. Zeer drxidelijk
blijkt dit nit bet verloop van de spanningsverbanglijn van bet door rood aangednide grondwater, waarover later nader (zie bijlage VIII).
Deze lijn daalt tnsscben de Van Alerlenlaan en de Crnqnins plotseling
bnitengewoon sterk; des te sterker nu een verbanglijn daalt, des te grooter
drnkverscbillen verkfijgt men tnsscben twee opvolgende pnnten en des te
meer water wordt dns afgevoerd. Het sterk daleii van de mode .spanningsverhanglijn wijst dns op sterke vermeerdering der afgevoerde boeveelbeid water,
welke vermeerdering verkregen moet worden door bet infiltreeren van oppervlakte water.
Wij zien dan ook gebeel in overeenstemming daarmede boe bet pnldertje A,
dat tegen den dijk ligt, voortdurend leegloopt en boe de invloed van de Haarlemmermeer zich doet gevoelen in de Vijver van Aleer en Berg. Er zij ecbter
ook op gewezen, dat in bet poldertje bewesten de Bleekersvaart, dat tocb op
slecbts ongeveer 2 K.AI. van de Haarlemmermeer ligt, de invloed van deze
zich niet merkbaar doet gevoelen. Dit wijst er op, dat in gemakkelijk doorlaatbare gronden, de invloed van de kwel zeer sterk is, maar dat deze zich
niet over groote breedte uitstrekt.
Daar men met nitzondering van de streek tnsscben Bennebroek en ZrridScbalkwijk in de aangrenzende landen geen binder ondervindt van de Haar¬
lemmermeer, blijkt wel, dat een diepe droogmakerij voor de aangrenzende
landen geen overwegend bezwaar oplevert, zoodra maar klei of veenlagen den
bovengrond vormen.
Omtrent de indirecte midergro-nclsche Juvel, altbans zoover deze nit bet
westen komt, zijn vele aanwijzingen te vinden in de studie van den beer
Pennine c.i.

Het groot aantal grondboringen en de uitgebreide onderzoekingen van
waterstanden in boorbuizen en van het zoutgebalte van bet diepe grondwater
nabij de prise d’eau van de Amsterdamscbe dninwaterleiding, verscbaffen
eene groote boeveelbeid gegevens.
In bet kort zij bier iets omtrent den hydrologiscben toestand bewesten de
Haarlemmermeer medegedeeld.
Denkt men zich een duineiland, dan zon, zon er geen regenval ivare, het
grondwater zont zijn en bet niveau bebben van den gemiddelden zeestand. Er
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zal eveiiwel op zulk een eiland voortdiiieiid regeu vallen, eu zoover deze niet
vei'dampt zal liet «'atei' wegvloeien eu zal diis liet uiveau van het grondwater
eeii kromine opleveren, gelegen boven deu geniiddelden zeestand.
Het bovendeel van bet grondwater zal regenwater, eu dus zoet zijn; en een
zekere lioeveellieid zoetwater zal dus drijven op het zwaardere zoute water.
Heeft zicli aldrxs een evenwiclitstoestand gevormd dan zal voldaan moeten
zijn aan de voorwaarde, dat, wanileer:
h = hoogte grondwater boven geniiddelden zeestand;
h^ = diepte zoetwater beneden gemiddelden zeestand;
d en d\ soortelijk gewicht van diiin- en zeewater;
(li T li,) d = b, X di

Nil verbouden de soortelijke gewicbteii van Noordzeewater en duinwater
zicb als 46 : 45, zoodat voor dit geval b, = 45b zou zijn, betgeen zeggen wil,
dat de greus tnsseben zout en zoet water 45 maal de boogte van het grondwateruiveau boven den zeespiegel is gelegen beneden dien zeespiegel. Het
biervoor in bet kort uiteengezette principe van Badon Giiyben geldt in
hoofdzaak ook blijkens de onderzoekingen van den beer Pkxnink c.i. voor de
bewesten de Haarlemmermeer gelegen duiuen.
Ook bier treft men dus in de duinen eene zoetwaterinassa drijvende op bet
ondergroudscbe zoute water, terwijl zoet water eenerzijds naar zee, anderzijds
naar liet lage polderland afstroomt. Daar verder waterstanden in dat polderland veelal aanzienlijk lager zijn dan de geiniddelde zeestand, zal, zoo althans
geen waterafsluitende lagen zulks beletten, ook onder bet zoete water door
zeewater naar binnenstroomen.
Het is duidelijk dat de biervoor in zeer grove trekken aangegeven waterbeweging in booge mate beinvloed wordt door het voorkomen van meer of
minder waterkeerende lagen in den ondergrond.
Op bijlage VIII is het geologiscb dwarsprofiel gegeven over de duinen en
de aangrenzendg^ landen vanaf de Noordzee tot de Haarlemmermeer nabij de
Cruquius, waarin dadelijk twee doorgaande formatie’s met groote weerstand
tegeu bet doorlaten van water opvallen, Te onderscbeiden zijn:
a. Duinzand ( + 20 M.)
I). Kleiboudend zand of klei ( + 10 M.)
c. Vrij grof zand (+ 50 M.)
d. Leemboudend zand of leein ( + 25 M.)
e. Grof zand met kiezel (± 50 M.)
De onderscbeidiiigen van den beer Pennink c.i. aanboudende, zal bet oppervlakte water boven de laag h. aangeduid worden als bet blauwe water,
dat tnsseben de lagen 5. en d. als bet roode water, en het zoete water onder
laag d. als bet groene, en bet zoute water aldaar als bet zwarte water.
De spanuingsverbanglijn van deze verscbillende soorten water zijn op
bijlage VIII overgenomen.
Op 20—21 October 1903 bedroeg de geiniddelde zeestand te IJinuiden
0,17 M. — N.A.P. en de geiniddelde spanning van het zwarte water bij de
Cruquius 3,78 M. — V.A.P., terwijl de stand van het polderwater bij de
Cruquius geniiddeld 5,46 M. — N.A.P. bedroeg, zoodat bet zwarte water
nog 1,68 M. boven bet polderwater zou bebben kunnen rijzen.
Aangezien, nabij Sloten bijvoorbeeld, de bet zwarte en groene water afsluitende laag niet meer wordt aangetroffeu, zal er inderdaad zwart water in de
Haarleininermeer opkwellen. In de ?7oordzee infiltreert dus zeewater in de
diepere grondlagen, dit water stroomt daarna met een verbang van ongeveer
(3,61 M. op 9800 M.) in nagenoeg borizontale richting laudwaarts en
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konit in de Haarlemmermeer weder naar boven.
Hit de spanuingsverbanglijn kan men eenig denkbeeld verkrijgen van de
lioeveellieid water, welke onder de leemlaag door naar den polder vloeit, wanneer men aanneemt, dat de dikte der laag, waardoor dit gesebiedt (in over-
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eensteinming met den heer Pennixk) 5,0 M. is en de dooilatingscoeffieient
van liet grove zand onder de leemlaag 25 (waarover hierachter nader). De
lioeveellieid is dan per K.M. geineten in de ricliting van de lengteas van de
Westelijke ringvaart 50 x 25 x 1000

of rond 500 M^ of over den

heelen polder rond 10.000 M^., een betrekkelijk onbeduidende hoeveelbeid
bijgevolg.
Met betrekking tot de spanningsverbanglijnen van bet groene en roode
water zij nog bet volgende opgemerkt.
Ten westen van boring Oranjekoni ligt de spanningsverlianglijn van bet
groene water slechts even dieper, dan die van bet roode water.
Dit komt, doordat de leemformatie in bet westelijk deel weiiiig weerstand
biedt bij bet doorlaten van water. (Zie bijlage VIII).
Ten oosten van de Oranjekoin verandert de-toestand langzanierband. Vanaf
dat punt tot boring Cruquius is in alle diepboringen een dicbte leemlaag aangetroffeii van 20—25 M. Deze leemlaag is practiscb waterdicbt, betgeen door
den vorm der spanningsverbanglijn van bet zoete water vlak onder en vlak
boven de dicbte leemlaag beoosten de ,,Oranjekom” wordt bewezen. De spanningsverhanglijn van bet groene water loopt met zijn gelijkmatig vorig verbang af, die boven de leemlaag begint sterk te vallen. De kleilaag (h) ontbreekt bier dan ook plaatselijk. De boeveelbeid afgevoerd rood water (dat bier
van bet blauwe water niet meer gescbeiden is) wordt in de richting van den
Haarlemmermeerpolder dus steeds grooter.
Over de laatste 1550 M. bedroeg bet verval zelfs 2,90 M. of gemiddeld

550
Bij de Cruquius bedroeg de overdruk van bet roode water boven bet polderwater 1,58 M.
Bij de Cruquius was de spanning van bet groene water onder de leemlaag
1,02 M. — V.A.P. Over een afstand van 7250 M. bedroeg dus bet totaal verval
2,03 M. of een gemiddeld verbang van —^ 3500.
Het zoete water onder de leemformatie beeft dus evenals bet zwarte water
onder den Haarlemmermeerpolder de neiging om met kracht omboog te stijgen
daar de overdruk boven bet polderwater 4,44 M. bedroeg.
Met betrekking tot de indirecte kwel uit het oosten naar de Haarlemmermeer
beeft Prof. Dtjbois op overtuigende wijze aaugetoond, dat van onder den
ondiepen Eiekerpolder water stroomt naar den Haarlemmermeerpolder. Hij
maakte daartoe gebruik van waarnemingen verricbt in een groot aantal putteu,
welke aldaar zijn geboord ten beboeve van de militaire watervoorziening van
Amsterdam.
De volgende label geeft een overzicbt van deze waarnemingen.

Nummer

Diepte

van de put.

onder A.P.

II 8
I 19
20
21

III

1
10
21

23
25
35
86

37
40

56.5
47.0
49.8
45.6
47.2
55.7
51.5
52.3
52.9
55.0
54.0
50.6
52.8

Afstand in M.
tot de Ringvaart
van de Haaiiemmermeerpolder.

25
50
75
100

367
525
750
795
840
1090
1120
1145
1225

Waterstand
in M.
onder A.P.

3.00
2.99
2.985
2.99-5
2.94
2.91
2.835
2.83
2.82
2.81
2.80
2.80
2.78
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Het verval is dus op 1200 M. 22 c.M. of 1 : 5500.
A^oorts toont Prof. Dunois ook aan dat liier in een ricliting erenwijdig aan
de ringvaait van den Haarleininernieerpolder geen verval is.
Ue waargenoiuen waterstandeu te ,,Huis de A^raag” in een put diep 32,5 M.
bedroeg 2,46 il. — A.P., de afstand tot den Haarleininernieerpolder 3100 AI.,
dus eveneens een verval van 1 : 5500. Ook naar de polders, welke ten oosten
naast den Haarleininernieerpolder zijn gelegen en daariiiede in bydrologiscli
opziclit een gelieel vorinen, heeft de beweging van liet water in de diepte plants
in de ricliting van de lioogere polders naar de diepere. Hit werd aangetoond
door peilingen gedaan in putten, welke alle tot ongeveer 30 M, — A,P. zijn
geboord, De drang van liet water is bier in de ricliting van den GrootMijdreclit iiolder. Hiervan geeft de volgende tabel een overziclit.

Plants van waarneming.

Port bij Niclitevecht.
Mil. post bij Oostzijdscliewatermolen
Fort bij Abcoude.
„
„ de AVinkel.
„
„ Botshol ..

Afstand
tot den GrootMijdrechtpolder.
7000 AI.
5500 „
4500 „
2500 „
200

„

AVaterstand
in de buizen M.
M. t. 0. V. N.A.P.
1.77-">
2.01
2.12
2-29
4.43

Dat bet verval bier bijzonder groot is nabij den diepen polder, scbrijft
Prof. Drnois toe aan de booge ligging van bet grind diluvium.
Dij de bebandeling van de directe kwel nabij de Cruquius is gevonden dat
deze ongeveer 2^/5 AI^. water per AI. dijk en per etinaal levert. Aangezien
bet boog gelegen poldertje slecbts 1 K.AI. breed is nioet men ecbter aannemen,
dat ter plaatse bet groene en zwarte water nog niet is opgekweld. De boeveelbeid water welke aldaar per AI. dijk doorkwelt, zoowel direct als indirect, is
dus grooter dan genoemde 2^/^ AI'’. en zeker op 3 a 4 AI’. te stellen daar de
kwel van onder de diepste afsluitende laag, gelijk berekend werd, reeds op
0,5 AI’’. per AI. dijk is te stellen.
Het is nil wel van belang 11a te gaan, welk cijfer men vindt voor de kwel
voor bet gedeelte van den westelijken ringdijk, waar geen directe kwel
bestaat.
Uit de waariiemingen van Prof. Dtmois is afgeleid, dat bet grondwater uit
de booger gelegen polders aan de noordoostzijde van de Haarlemmermeer bier
naar toe stroomt onder een verbang van 1/5500. Stelt men ook bier de dikte
van de watervoerende laag op 150 AI. en de doorlatingscoefficient op 25, dan
zou per AD. dijk

-

- = 2/3 AI’. water per etmaal, afvloeien, betgeen

over, stel 20 K.AI. dijk, plants heeft, zoodat op deze wijze 13000 AI’. per
etmaal zou afvloeien.
De totale boeveelbeid kwel in de Haarlemmermeer bedraagt 60.000 AI’.,
daarvan is ongeveer 6000 AI’. directe kwel, eenige dijkskwel en kwel uit de
oniliggeude meren zal er ook zijn, zoodat men mag rekenen, dat ongeveer
40.000 AI’. water als diepgrondwaterkwel uit het westen is te beschouwen
betgeen bijna 2 AI’. per AD. dijk zou zijn.
AA'ij zien dus, dat ter plaatse waar directe kwel optreedt, de kwel in totaal
bijna 2 maal zoo groot is geworden.
Het cijfer van bijna 2 AI’. is ook in verband met de afvloeiing uit de duiiien
zeer verklaarbaar.
De siianiiingsverbanglijn van bet roode water geeft een zeer bijzonderen
toestand weer, daar de sterke daling van die lijn nabij de Haarlemmermeer
een gevolg is van bet toevallig ter plaatse van de Cruquius ontbreken van een
afsluitende bovenlaag.
Zoolang geen infiltratie van liet gewone oppervlakte water plants heeft,

