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valleu de spaimingslijneu van liet roode eu liet groeue water saiiieu eii liebben
oiigeveer lietzelfde verliang als die van bet zoute water. Had totaal geen
infiltratie plaats, dan mag men aannemen, dat de roode spanningsverlianglijn
tot de Haarlemmermeer de groene lijn zou volgen en dan zon in verband met
de dikte der lagen, ongeveer 3 maal de boeveelheid zwart en groen water aangevoerd zijn of 1,5 Mb per M. dijk.
Xatuurlijk zal in de geestgronden, tnsscben de duinen en de polder.s eenige
infiltratie plaats hebben, zoodat ook op deze wijze berekend, bet cijfer van
bijna 2 M®. wel juist blijkt te zijn.
De boeveelbeid zout water, welke inkwelt is zeer gering, slecbts een deel
van bet water, dat van onder de leenilaag opkwelt is deels zout, zoodat wellicbt ongeveer 1/6 deel van bet water, dat nit bet westen kwelt zout is, of
± 10 pet. van de totaal inkwellende boeveelbeid water. Deze boeveelbeid zout
water levert geen ernstig bezwaar op bij een totale kwel van 1/3 niM. per
etmaal over den gebeelen polder verdeeld.
Na bet onderzoek omtrent de kwel in den Haarlemmermeerpolder mogen de
navolgende conclusies in bet liebt gesteld worden:
1.

De dijkskwel is gering.

2. De directe ondergroudsebe kwel treedt slecbts zeer plaatselijk op; de
totaal inkwellende boeveelbeid is daar eebter plaatselijk tweemaal grooter dan
op plaatsen rvaar die kwel niet optreedt. De directe kwel doet zicb sterk gevoelen op de aangrenzende landen, evenwel slecbts over een beperkten afstand.
3. De indirecte ondergroudsebe kwel nit bet westen is gebeel overwegend
eu levert ongeveer 2/3 van de totale inkwellende boeveelbeid, de indirecte kwel
nit bet oosten is van minder belang, maar is tocb nog beteekenender dan dijks¬
kwel en directe kwel tezamen.
Deeds bij de voorgaande bescbouwiugen over de kwel in de HaarleninierDe doorlatingsmeer is gebruik geniaakt van de doorlatingscoefficient van bet dilnvium, eu coeffleient van het
Diluvium inNoorddaaromtrent dient tbans nog bet een en ander nagegaan te worden, aangezieu holland.
bij de volgeude besebouwingen van deze coefficient meermalen gebruik gemaakt zal worden.
Under doorlatingscoeffici.eii.t van een zekere grondsoort wordt verstaan de
lioeveelheid ivaier m il/“. welke 'per etmaal, e<ti per d/. verschil -in 'waterhoogte
stroomt per j\P. door een laag ran die grond-ioort ter dikte ran 1 M.
Veelal is vroeger de zoogenaamde kwelcoefficient bepaald, waaronder men
dan verstond de boeveelbeid water, welke per M. dijk in een polder kwelt.
Waar de analyse van bet kwel-verscbijnsel in de Haarlemmermeer wel reeds
beeft geleerd, van welke zeer verscbillende factoren de totale in een polder
kwellende boeveelbeid water afbankelijk is, daar is bet wel duidelijk dat bet
berekenen van die kwel geniiddeld per M. dijk weinig duidelijker iuziebt in
bet verscbijusel zal geven.
Bestudeering der op verscbillende plaatsen berekende kwelcoefficienten
gaven dan ook weinig liebt bij de ouderbavige studie. Van veel belang is bet
eebter zicb eenigermate rekensebap te geven van de waarde welke de door¬
latingscoefficient voor bet diluvium in Noordbolland ongeveer bebben moet.
• Het bepalen van de doorlatingscoefficient van een grondlaag is eebter een
zeer lastige zaak, waarbij men in boofdzaak op drie wijzen kan te rverk gaan.
1°. men bepaalt de doorlatingscoefficient direct door proeven met kleine
boeveelbeden grond;
2“. men bepaalt de doorlatingscoefficient door analyse van de korrelgrootte (meebanisebe zand analyse);
3°.

men bepaalt de doorlatingscoefficient door waarnemiugen in bet groot.

Proeren in het klein genonien als onder sub 1 bedoeld, boeveel waarde deze
ook voor bet onderzoek aan dergelijke kwesties kiinnen bebben, leveren geen
niaatstaf voor de boeveelbeid water, die op den duur door zandlagen stroomt.
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Deze -wijze van onclei’zoekeii lieeft n.l. !iet bezwaar, dat de grondlagen gelieel
dooreen gevoeld 'worden, (vooral als liet boren volgens de zoogenaamde pulsinethode gescliiedt) alvorens zij bovengebraclit worden.
Of daariia de zanddeeltjes weder zoo diclit in elkander koineii, als zij zicb
in den bodein onder den kolossalen diaik bevonden, inoet worden betwijfeldj
zoodat men veelal te groote cijfers voor de doorlatingscoefficient verkrijgt,
terwijl van den andereu kant de inogelijklieid bestaat, dat waar sporadiscli
klei ill brokjes in de natiiur voorkomt, te midden van zand en alzoo op de
doorlaatbaarlieid van bet zand weinig invloed lieeft, de invloed liiervan zeer
belangrijk wordt, wanneer die klei gelieel of gedeeltelijk fijn verdeeld, tengevolge van bet pulsen, door bet zand wordt gemengd en men aldiis te
kleine cijfers voor de doorlatingscoefficient verkrijgt.
De commissie nit de Academile van Wetenscbappen tot onderzoek n iar de
mate, waarin water onder verscbillende drukboogte door zandmassa’s van
verscbilleude sameiistelling en breedte stroomt (G. v.\n Diesex c.i., J. Bossciia
c.i. en -T. A. v.\x Bemmelex) is dan ook eeu overtuigde tegenstandster van de
proeveii in bet kleiii en baar gevoeleii wordt gedeeld door den beer H. E.
DE Beuyx, blijkens betgeen deze voormalige Hoofdingenieur-Directeur mededeelde en blijkens de rapporten van de commissie, inzake de watervoorziening
van Amsterdam, waarvan de beer de Bewx deel nitmaakte.
De mechnnixclte zand-analyxe lieeft in den laatsten tijd de aandacbt getrokken. vooral tengevolge van de beschoiiwingen van Aleex H.azex" in zijn werk
,,Tbe Filtration of Public Water Supplies”.
Wa niieer zand bestaat nit korrels van ongeveer gelijke grootte zullen
tusscbeii die korrels vrij groote ruimten open zijn waardoor water, dat door
dat zand stroomt zicb gemakkelijk zal kiinnen bewegen. Bevat bet zand ecbter
tevens eeu zekere lioeveelbeid kleinere korrels dan zullen deze lioofdzakelijk
de ruimten tusscben de grootere korrels vullen, eii bij gevolg bet doorstroomiiigsprofiel voor bet water beperken. Men mag dus aannemen dat in zuiver
zand de afmetingen der kleinste deeltjes een maat geven voor de doorlaatbaarbeid van zand. Onder de beslissende korrelgrootte (effective size) van een
zandsoort verstaat Allex H.4.zex zoodanige korrelgrootte, dat 10 pet. in gewicbtsdeelen van de deeltjes van dat zand kleiner en 90 pet. grooter is dan
die korrelgrootte. Met bebulp eener empirisebe formule bepaalt Allen Hazex
nit de beslissende korrelgrootte de doorlatingscoefficient.
Deze metbode is inderdaad zeer vernuftig gevonden, maar zij geldt, zooals
de scbrijver bij berbaling zelf tereebt opmerkt, uitsluitend voor zuiver zand
zooals dit bijvoorbeeld gebruikt wordt in filters voor drinkwatervoorzieningen.
In de natnur treft men slecbts bij uitzondering zuivere zandlagen aan
en als regel zullen daarin eenige klei- of leemdeelen aanwezig zijn, en deze
bebben direct een overwegende invloed op de doorlaatbaarlieid van den grond;
de beer H. E. de Beuyx wees bierop uitdrukkelijk. In ziilke gevallen geeft
bepaling van de beslissende korrelgrootte geen zuiver beeld meer van de doorlaatbaarbeid, omdat de fijnste deeltjes niet meer zuiver meclianiscb werken.
Yaii bevoegde zijde verstrekte inlicbtingen leerden daaromtrent bet volgende;
Klei en leem bevatten colloidale licbamen, en zoodra water bier doorstroomt
zal zicb eene colloidale oplossing vornien; deze lieeft de eigensebap om zicb
roiid een daariii gebraebte korrel te verdiebten, zoodat men aannemen mag,
dat ill eenig klei- of leemboudend zand elke zaiidkorrel omgeven is door een
laag colloiden, welke de doorstrooming zeer beperken.
Gaat men nu voor een zeefproef bet zand drogen dan vormt zicb of een
boornaebtig blaa.sje oin den zaiidkorrel, of de colloiden vmllen als poeder
uiteeii. Door bet stooten bij bet zeven zal ook bet boornachtige blaasje breken
en zoo zal de zeefproef geen juist beeld geven van de werkzame grootte der
korrels in de natnur.
Bij grondsoorten, welke niet uitsluitend uit zuiver zand bestaan zal men
aan uitkoinsten van beproevingen volgens de metbode van Allex" Haze.n
slecbts eeiie zeer beperkte waarde mogen bechten. Missebien zouden zulke
uitkoinsten eene vergelijking kunnen geven tusscben de doorlaatbaarlieid van
zandsoorten waarvan na afslibben gebleken was, dat bet klei- of leemgebalte
ongpveei' gelijk was.
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Ook van meclianisclie zandanalyse wordt dtis voor liet bepalen van de dooilatino'scoeffipieiit van grondlagen, zooals deze veelal in de natuur voorkomen,
weinig nut verwacht.
Van de derde metliode, hepaling ran den dioorlatingucoeffictent door waarneiningen in het groot wordt veel ineer nut verwaclit. A1 ware iiet mogelijk
met laboratoriumproeven jniste cijfers voor de doorlatingscoefficienten van
opvolgende grondlagen te vinden en daaruit een gemiddelde doorlatingscoefficient voor een bepaalden bodem vast te stellen, dan zou men toch altijd nog
bet gevaar loopen dat tamelijk water afsluitende lagen, welke men bij een
bepaalde boring aantreft. maar welke, missediien slecbts als solndlen in den
grond aaiiwezig, voor de doorlaatbaarbeid in liorizontalen zin zeer weinig
beteekenis liebben, met veel te grooten invloed werden in rekening gebraclit.
Is bet dus mogelijk door waarnemingen in het groot de gemiddelde doorlatingsooefficient van een geheele formatie te bepalen, dan zal men bierdoor
steeds den meest jnisten kijk op den werkelijken toestand verkrijgen.
Xu is in bet rapport van de Commissie van Advies in zake de Watervoorziening van Amsterdam van 14 Xovember 1905 ^), in welke commissie ook de
beer H. E. de llRrYjS* c.i. zitting bad, eene -eer vernuftige berekening gegeven
van de doorlatingscoefficient van bet diluvium van de Zeisterbeide; deze
bleek te bedragen 25, eene waarde, welke de lieer Pexyixk c.i. uogal rijkeli.jk
hoog acht, dock welke ook werd aangebouden voor bet diluvium onder de
duinen bij Westerveld. Hit cijfer komt overeeu met dat hetwelk Darcy ()i)geeft
voor grof zand.
Het diluvium is zeker niet een gebeel gelijkmatige formatie in ons land,
maar men mag tocb w^el aannemen, dat de doorlatingscoefficient bij ongeveer
gelijke dikte in de omgeving van Xoordbolland niet al te zeer verscbillen zal;
zoodat de doorlatingscoefficient van 25 ook voor de omgeving van de Wieringermeer aangebouden zal wprden; volgens de opvattingeu van den beer H. E.
DE Beuyy c.i. zal men met die aanname aan den veiligen kaut zijn.
Voor de dikte van bet diluvium in de omgeving van de Wieriugerineer zal
150 M. aangeuomen worden.
Met zekerbeid is deze dikte niet bekend, daar in de omgeving nergens bet
tertiair is aangeboord. Wei is dit op enkele plaatsen langs onze Xoordzeekust
gescbied; in de duinen op Walcbereii ligt het tertiair op 19 M. -- X.A.P.,
op Scbouwen op 43 M. — X.A.P. en bij Vogelenzang op 159 M. — X,.A.P.
Voor de dikte van het diluvium op de Zeisterbeide werd 135 M. aangenomen.
Bij de diepe boring te Medemblik was men op 121,2 M. — X.A.P. nog niet
door bet diluvium been, maar trof er de oudere lagen van aan.
Waiineer nu teuslotte nog opgemerkt wordt, dat verwaclit mag worden,
dat in de onderste lagen minder kraclitige waterbeweging zal plants bebbeu,
altbans bij sterke kwelverscbijnseleu, dan wordt wel gemeeud, dat voor globale
berekeningeii als bet bier betreft, de voornoemde dikte en doorlatingscoeffi¬
cient van bet diluvium aangebouden mngen worden.
De totale hoeveelheid kwel in den Waard Xieuwlandpolder op Wieringen
De kwel in den
is zeer aanzienlijk, zelfs in den zeer drogen zomer van 1911 moest gemiddeld W aard-K ieuwlandpolder.
per dag 3 uur met bet stoomgemaal worden gemalen.
Waar, zooals verder zal blijkeii, deze boeveelbeid kwel den grondslag zal
vormeu voor de bepaling van de belaugrijkste kwel in den ontworpen Wieringernieerpolder, daar dieneii de gegevens, waarop die berekening berust, scherj)
nagegaan te worden, teneinde zicb rekenscbap te kunnen geven van de beteckenis van mogelijk daarin aaiiwezige fouten.
Deze gegevens zijn de opbrengst van bet vijzelgemaal van den WaardXieuwlaudpolder en de verdamping; de invloed van deze laatste factor is
overwegend.
De opbrengst van bet stoomgemaal is door den lugenieur Dr. Wey'I’holt c.i.
zelf bepaald en is dus als nauwkenrig bekend te bescbonwen en te stellen
op 55 M^ per minuut.
1) Dit rapport werd welwillend door de Directie der Amsterdamsche Waterleiding ter inzage
verstrekt.

31

122

(jedurende de droge periode van 1911 werd diis per dag uitgemalen ongeveer 10,000 M^.
De gemiddelde verdamping in Augustus in de Haarleimnernieer bedraagt
3 m.M. per etmaal; als minimum bedroeg dit cijfer ongeveer 1 m.M., als
maximum 5 m.M. D
Het cijfer van 3 m.M. ecliter is een gemiddelde en lioudt dus ook in zich
den invloed van verdamping na regenval, terwijl liet in liet onderliavige
geval te doen is om de verdamping in een droge periode.
De verdamping ontstaat op liet plantendek, in den bodem, en in de slooten.
De invloed van liet plantendek is van beteekenis, zoodat de verdamping van
water, dat eerst dit dek passeert (regen) grooter zal zijn dan van water dat
zulks niet belioeft te doen (kwel). Men mag dus wel aannemen, dat liet
maximum der verdamping bij kwel nooit bereikt zal kunnen worden. Anderzijds zal tijdens regenbuien zelf de verdamping in den bodem en in de slooten
geringer zijn, dan bij felle droogte. A1 ligt liierin dus een factor, die de
vorige in zekere mate zal compenseeren, men mag daarom nog maar niet
zonder meer aannemen, dat de gemiddelde verdamping overeenkomt met
de verdamping uitsluitend bij kwel in eene zeer droge periode.
Ook op den aard van den grond en van de begroeiing dient gelet te worden;
wat dit betreft is ecliter eene vergelijking tusschen de Haarlemmermeer en
de Waard-Nieuwlandpolder wel mogelijk naar liet scbijnt.
Eene andere metliode om de verdamping te benaderen, zoo uitsluitend
watertoevoer door kwel plants lieeft, bestaat in het bepalen van de lioeveelheid
water, die in overeenkomstige polders ingelaten moet w’orden in droge tijden,
om liet water op peil te houden, wanneer in die polders, belialve door verdampipg geen beteekenend waterverlies plants lieeft. Daar de grondwaterstand
bij kwel iets liooger zal zijn dan bij inlaten van water, zal het gevonden
cijfer iets te laag zijn.
Xu werd in den zomer van 1911 in het hooge deel van den Anna Paulownapolder water ingemalen met het stoomgemaal te Van Ewycksluis. Kwel van
beteekenis mag met het oog op het betrekkelijk geringe drukverlies niet
verwacht worden.
Eenig water zal echter daardoor, en door ’t lekken van sluisjes verloren
zijn gegaan.
Zoowel wat begroeiing als wat soort van grond betreft, mag, voor zoover
het de verdamping betreft wel .eene vergelijking gemaakt worden tusschen
den Anna Paulownapolder en den Waard-Xieuwlandpolder. TJit verstrekte
gegevens is nu gebleken, dat gedurende 3 perioden in de maanden Mei, -Tuni,
•luli en Augustus 1911 met voormeld gemaal te Van Ewycksluis werd inge¬
malen, gemiddeld gedurende 12 uur per etmaal, zoodat gemiddeld per etmaal
een schijf van 2,16 m.M. ivater werd ingemalen; bij het begin en het einde
van een maalperiode was de waterstand gelijk te achten. Gedurende de
sterkste verdamping moest echter ook ’s nachts gemalen worden, zelfs al
was maar eene oppervlakte van 17/20 van het hooge deel te bemalen. Men
mag dus wel aannemen, dat de verdamping in de droogste periode een bedrag
van 3 m.M. per etmaal overschreden lieeft.
W anneer dus het gemiddelde verdampingscijfer voor de maand Augustus
van 3 m. M. aangenomen wordt. zal dit cijfer niet ver bezijden de waarlieid
zijn; daar de oppervlakte van den Waard-Nieuwlandpolder 470 H.A. beloopt,
bedraagt de verdamping per etmaal ongeveer 14.000 M^.
De met behulp van dit cijfer berekende kwel in den Waard-Nieuwland¬
polder is dus als vrij nauwkeurig te beschouwen, een font grooter dan 10 pet.
is daarin niet waarschijnlijk.
Voor verdere berekeniugen kan dus worden aangenomen dat per etmaal
rond 24.000 M®. in den Waard-Nieuwlandpolder kwelt, lietgeen overeenkomt
met 6 M”. per ME as van den polder, zoo men deze op een lengte van rond
4 K.M. aanneemt.
Ook voortaan zal deze uitdrukkingswijze voor de kwel veelal gebruikt
worden.
Wanneer dvs spral'e is van een kwel van a .1/^. icordt hedoeld dat per .1/^. as
1) Deze gegevens worden nader in het hoofdstuk „bemaling” bezien.

van den Waard-Nieuiclandpolder of per
dijk van de Wierinperineer per
etinaal /i
. opJacelt of rericacJit icordt op te zullen Icicelleti.
Thans zij ook liier weder de Jierkoinst van de kicel nagegaaii.
In de eerste plants is onderzoclit of de totale kwel voor een eeuigszins groot
deel dljkfikwel is. Daartoe zijn er in den zeedijk nabij den llargerweg (zie
bijlage IX) 3 boringen verriclit, een in de krnin, een in liet binnen- en een
in bet buitentahid. Het profiel van den dijk en de uitkomsten der boringen
zijn afgebeeld op bijlage IX. Men zon daaruit opinaken, dat de dijk gefimdeerd is op een doorloopende zink.stuk, waarboven de specie uit klei bestaat.
Een eeuigsziiis sterke kwel is door de klei niet te verwacbten.
Een andere vraag is of liet zinkstiik ook een waterdoorlateude laag vorint.
Om dit na te gaan is een buis geboord tot op bet zinkstuk, zoowel in den kriiin
van den dijk als in de binnen- en buitentaluds en zijn in deze buizen
gednrende verscbeidene dagen de water.standen waargenomen. De grondwaterstand ging in de buizen in bet binnentalud en de kruin met bet tij niet
inerkbaar op eii neer, in bet biiitentalud een weinig, zoodat wel bleek dat
bet zinkstuk voldoende waterdicbt was geworden. Het oiitbreken van getijlieweging under den binnenteen zou ook kunnen wijzen op eene zeer geniakkelijke verbinding tusscbeii buiten- en binnenwater, inaar in dat geval zou
men under den buitenteen eene sterke getijbeweging bebben moeten aantreffeii
en deze ontbrak.
De boring in bet binnentalud beeft aangetooud, dat op 3,40 tot 4 M. —
X.A.P. een laag klei met zand en scbelpjes voorkwam. Aangezien bet niet
onniogelijk geoordeeld werd, dat deze laag water doorliet, is daariu een filterbuis geplaatst waarin verscbeidene dagen de waterstand is afgelezen, docb
ook kon bier de gemeensediap met bet buitenwater niet worden aangetooud;
sterke strooming door die laag is met bet oog op de vettige geaardbeid uitgesloten. Als eerste resultaat kan dan ook worden genoemd :
dat de dijk bestaat uit voor water weinig doorlaatbare specie, waaronder
een zinkstuk; dat bet zinkstuk niet, als bet ware, een sterk voor water door¬
laatbare zeef vomit en dat ten slotte een laag klei met zand en scbelpjes op
+ 3,50 M. — X.A.P. ook bet water niet sterk doorlaat. Feitelijk ware bet
noodig geweest om een en ander met volkoinen zekerbeid te kunnen beoordeelen. op een groot aantal ],)uiiten boringen in den dijk te verricbten. Zulks
is niet gescbied, aangezien, zooals bierna zal worden uiteengezet, ook op
andere gronden moet worden aangenomen, dat de dijkskwel — zoo deze al
bestaat — zeer gering moet zijn.
Hit de uitkomsten der boringen in den Waard-Xieuwlandpolder blijkt, dat
men in de boogere grondlagen geen regelmatig afsluitende lagen aantreft,
zoodat bier geen aanleiding bestaat de oiidergrondscbe kwel in directe en
indirecte te verdeelen.
Om zicb omtrent de onderqrondsclie kwel in den Waard-Xieuwlandpolder
een deukbeeld te kunnen vormen, is bet noodig eerst den geolot/ischen toedaiul
ran den Waard-Nieuwlandpolder na te gaan.
Zoover de Waard-Xieuwlandpolder niet aan zee grenst, sluit bij aan tegen
bet oude land van Wieringen, bestaande uit diluvium of, in de lage gedeelten, uit diluvium bedekt met een weinig alluviaal zand of klei.
In dell polder zijn de bij bet overzicbt der uitgevoerde werkzaambeden
aangegeven boringen verriclit, waarvan de plaats is aangediiid op bijgaande
bijlage IX en de uitkomsten zijn verzameld op bijlage X.
Er is een diepboring verriclit (n°. 1) tot 40 M. onder bet maaiveld. Men
voiid daar een dikke kleilaag van 8,50 M. dik. (Een dergelijke kleilaag werd
iiergens aiiders in den Waard-Xieuwlandpolder aaiigetroffeii). Dadelijk daaronder komt eerst kiezel en zeer fijn zand; op 16 M. — X.A.P., keienleem,
waaronder zeer grof zand en dieper afwisselend grof en minder grof, of
fijn zand.
Boring III en II wijzen aan, dat nabij bet oude land de grind booger
wordt gevonden, dan in boring I. Van een afsluitende kleilaag is vooral in
boring II geen sprake.
Zeer ongunstig is bet eveneens gesteld met de boringen X, XIV en XV,
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welke wijzeii op eeii Itooge ligging van het diluvium, zonder dat een belinoidijk
afsluitende kleilaag aanwezig is.
Hetzelfde geldt voor de boringen XI, XII en XIII, waar het diluvium ook
al boog gelegen is.
Grot zand met leemstukken trot men bij boring XI aan op + 7,5 M. —
X.A.P. en daarboveii in lioofdzaak zand, de kleilaag was nog geen 2 M. dik.
In boring XII ontbrak de oppervlakkige kleilaag nagenoeg gebeel en trof men
tussclien 3,95 M. en 6,45 M. — X.A.P. een laag leem met grind, die waarsc-bijnlijk plaatselijk zal zijn.
Ook bij boring XIII is van een afsluitende kleilaag geen sprake.
Van de boringen langs den binnenberm van bet Kanaal vertoonen VI en I
een flinke afsluitende kleilaag, bij VII en VIII bestaat deze ook, docli is
zij veel minder dik, bij IX en X ontbreekt zij nagenoeg gebeel en bij XI
is een kleilaag van ongeveer 2 M. aanwezig. In al deze boringen wordt op
tamelijk geringe diepte grind gevonden, bij boring VII zelfs een mengsel van
grind en grof zand op 1,50—2,00 M. onder het maaiveld.
Het resultant van bet onderzoek naar den geologiscben toestand is dat
de bodem van den Waard-Xieuwlandpolder in lioofdzaak bestaat uit zand,
waarin veel kiezel en bier en daar leem. In een groot aantal boringen werd
boven dit zand een kleilaag aangetroffen, die ecbter meestentijds niet meer
dan 2 M. dik is en op somniige plaatsen nagenoeg of gebeel ontbreeki. Een
belangrijk deel der slooten van den polder liggen dus met bun bodem in liet
zand, zoodat kwel uit den ondergrond gemakkelijk mogelijk is.
Omtrent de hydrologische waarneiiiingen in den Waard-Xieuwlandpolder
kan bet volgende worden vermeld.
Xadat de boringen I, III en II verricbt 'wareii, beeft men daarin buizen
geplaatst, waaronder een filter en daarna de boorbuizen opgetrokken. In deze
filterbuizen beeft men gedurende 9 dagen de waterstanden waargenomen. He
uitkomsten van deze waarnemingen zijn verzanield in bet volgende staatje.
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0.330
0.357
0.350
0.355
0.344
0.282
0.332

1.168
1.176
1.190
1.189
1.199

1.188

0.193
0.219
0.240
0.246
0.265
0.260
0.269
0.266
0.220

1.191

0.242

1.200
1.212
1.200

Opmerkingen.

De nevenstaande standen zijn de gemiddelden
der urenwaarnemingen van
6 Li. v.m. tot 6 u. n.m.;
zij zijn uitgedrukt in M. t.
0. V. X.A.P. De filters waren
geplaatst op diepten van
36 M. X.A.P. aan de Zuid¬
zijde Bargervveg7 M. X.A.P.
aan het midden Bargerweg
24.5 M. X.A.P. aan de Xoord¬
zijde Bargerweg.

He waterstand aan de Haukes is van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m. waarge¬
nomen op 5, 6, 7, 11, 12, 13 en 14 Juni, bedroeg op die dagen respectievelijk
gemiddeld 0,05; 0,06; 0,12; 0,14; 0,13; 0,12 en 0,01 M. — X.A.P., gemiddeld
0,09 M. — X.A.P.
Intusscben mogeu de bovenstaande gegevens, maar niet zonder iiadere
bescdiouwing vergelekeii worden, omdat in bet algemeeii de druk van bet
groudwater in een kwellenden polder over de gebeele boogte varieeren zal en
bij de boringen I, III en II de waterdruk op verscbillende boogte is waar¬
genomen. In verband met hetgeen in bijlage H ’) is aangetoond, mag intusscdien aangenonien worden, dat ter plaatse van boring I, welke men als midden
onder de waterkeering gelegen mag bescbouwen, altbans op eenige diepte de
1) Hierover wordt bij de behandeling van de te verwachten kwel in de Wieringermeer nader
gesproken.
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stijg'lioogte van liet gronclwater constant zal blijven, oinclat men aldaar liet
midden van elken stroombaan treft, zoodat inderdaad de geniiddelde drnk
op 3 TM. — N.A.P. ill de booibuis, den drnk over de voile lioogte weergeeft.
Nu blijkt dat op 27 M. — N.A.P. bij boring II gemiddeld de waterdruk
grooter is dan in boring I, zoodat in geen geval ivater van I naar II kaii
stroonien, vel zou bet omgekeerde kunnen plaats vinden. Waar intusschen de
drnk in I lager is dan de drnk van bet zeewater, blijkt, dat ter plaatse van I
water van buitep naar biiiuen strooint. De eenige mogelijkbeid is dus, dat
zoowel van I als van II water naar binnen strooint.
An is de overdruk in I en II nagenoeg gelijk, en waar de bodem in de
noordelijke en znidelijke belft van den Waard-Aieuwlandpolder gelijk geacbt
kan worden, daar moet aangenomen worden, dat bet water, dat nit bet zniden
en bet noorden kwelt, zicb gelijkvorniig over de beide polderbelften verdeelt
en dat de opkwellende waterstroomen elkaar in de as van den polder raken,
zooals dit op bijlage XY is aangegeven.
Is znlks inderdaad bet geval, dan zal beneden de oppervlakkige weerstand
biedende lagen, de stijgboogte van bet grondwater in bet midden van den
polder wel op verscbillende boogten ongeveer gelijk moeten zijn. Zoodoende
komt men er toe, dat de uitkomsten der waterwaarnemingen in de boringen
I, II en III vergeleken mogen worden. Dat de stroomingen in den bodem
volkonien regehnatig zouden plaats vinden is niet aan te nemeii'en daaroni
is bet te betrenren, dat de waterdruk in III niet op wat grooter diepte i.s waargenomen, men zon dan meerdere zekerbeid bebben, de werkelijke stijgboogte
van bet grondwater midden onder den polder te kennen.
Dit kan evenwel niet als eene aaninerking gelden tegen den opzet der
waarneniingen, aangezien bij den aanvang der onderzoekingen nog allerminst
een helder inzicbt in den loop der stroomingen bestond en deze jnist dienden
om die stroomingen te leeren kennen. De onderzoekingen bebben met voor bet
doel biiitengewoon bescbeiden middelen plaats gebad, maar daardoor was elke
uitgave, waarvan niet bij voorbaat de noodzakelijklieid duidelijk was, nitgesloten.
Uit de gedane waterwaarnemingen is verder afgeleid, dat bij boring I bet
gemiddeld tijverscbil op de dagen van waarneming bedroeg 0,27‘ M., bij
boring III (midden Bargerweg) 0,02’ M. en bij boring II (noordzijde Bargerweg) 0,03'’ M. Het was bij boring III gemiddeld 1 u. 26 m. later boog
water en 1 n. 11 m. later laag water dan bij boring I, gemiddeld 1 ii. 14 m.
Het was bij boring II gemiddeld 1 n. 07 m. later boog water en 0 u. 56 in.
later laag water, gemiddeld 1 ii. 02 m. later dan bij boring I.
Zoowel bet feit, dat bet tijverscbil van bet diepe grondwater aan de noord¬
zijde van den Waard-Xieiiwlandpolder grooter is dan in bet midden, als bet
feit, dat de driik van bet diepe grondwater aan de noordzijde van den WaardXieiiwlandpolder eerder baar maximum en minimum (overeenkomende met
boog- en laagwniter) bereikt, wijst er niede op, dat bet diepe grondwater onder
den Waard-Xieiiwlandpolder in directe verbinding staat, zoowel met de zee
beziiiden Wieringen als die benoorden dat eiland. Ook bleek dit nit water¬
waarnemingen in de boring nabij Stroe, waar de drnk van bet grondwater
op 14 M. — X.A.P. met bet getij op en neer ging 11,5 a 15 c.M.
Ook de getijbewegiug van bet grondwater bevestigt de coiiclusie dat zoowel
uit bet noorden als nit bet zniden grondwater, dat in gemeenscbap staat met
de zee, naar den Waard-Xienwlandpolder strooint.
In aanviilliiig van bet voorgaande zij bier nog op eenige nierkwaardigbeden
de aandacbt gevestigd en wel in de eerste plaats op bet toevallige feit, dat de
overdruk van bet grondwater op bet polderwater aan de noord- en aan de
ziiidzijde van den polder ongeveer gelijk is, zoodat, w'anneer de gelegenbeid
om op te kwellen in de noordelijke en znidelijke belft van den polder even
gemakkelijk was, in beide belften een zelfde boeveelbeid water zon opkwellen.
Ziilks is intiisscben niet bet geval, zooals uit bijlage IX te zieii is; bangs den
zuiderdijk tocli vindt men bet Kanaal en nagenoeg over de gebeele lengte een
poldersloot.
In bijlage 1) is aangetoond, boe aanzienlijk de kwel is nabij de waterkeering.
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zoodat, wauneer meu j\iist daar de meest 'weerstandbiedende bovenlagen gaat
wegneinen, de lioeveellieid kwel daar met de lielft kan toenemen. Waar de
totale kwel per M. as van den polder 6 M^. bedraagt, daar wordt gemeend
da arvan 2,5
als kwel irit bet noorden en 3,5 M“. als kwel iiit liet zniden
te mogen besclionwen.
In de tweede plants zij de aaudaclit gevestigd op bet zontgebalte van liet
grondwater.
Uit de in boring I, III eu II nedergezette filters werd gediirende 3 uren
gepompt en om bet half uur een watermonster geuomen. Van de aldus genonien monsters werd bet zontgebalte bepaald door titreeren met zilvernitraab,
met kaliumcbromaat als indicator. Ilet zontgebalte voor de 7 watermonsters
wars voor igdere proefpomping dezelfde. Gednrende bet pompen nam bet zont¬
gebalte dns niet toe of af.
Gevonden werd voor bet cbloorgebalte:
Boring
5 3

3 3

3 3

3 3

„

I (znidzijde
I (

III
II
XV
XV

(midden
(noordzijde
(midden
(noordzijde

polder) 27

M.

„

) 37

3 3

„

)

33

„
„
„

) 24,5
) 5
) 3,5

T

3 3

33

33

X.A.P. 8240 mG
8240
8660
7420
8470
,, 8100 ,,
33

33

33

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

33

33

33

3 3

3 3

3 3

Het cbloorgebalte van bet zeewater nabij boring I l)leek 16700 mG. per liter
te bedrageu, terwijl bet water nit de boring Stroe zoet bleek te zijii.
Het zontgebalte van bet grondwater aan de noord- en aan de znidzijde van
den Waard-Nienwlandpolder blijkt dns ongeveer gelijk en nagenoeg de belft
van dat van bet omringende zeewater te bedragen.
lliernit valt af te leiden, dat bet kwelwater ongeveer voor de belft nit
zeewater en voor de wederbelft nit zoetwater bestaat.
A^oor de kwel nit bet noorden ligt de verklaring van dit verscbijnsel voor
de band, deels tocb is bet kw’elw^ater afvloeiend grondw^ater van bet booge
deel van AA^ieringen, dat door de regenval gevoed wordt en dns zoet is, deels
is bet zeewater, dat vannit zee onder AA^ieringen door toevloeit.
Bedroeg in de Haarlenmiermeer bet zonte water slecbts 1/8 deel van bet
nit bet westeii instroomende waiter, bier bedraagt bet de belft.
I)e verklaring voor dit verscbijnsel moet bierin gezocbt worden, dat, aangezien AA^ieringen veel minder boog en nitgestrekt is dan de Vogelenzangscbe
dninen, de zoetwaterzak onder AA^ieringen ook veel minder diep zal doordringeu dan onder bet A^ogelenzangscbe duincomplex.
Zooals nit bijlage VIII blijkt, kan men aan de oostzijde dier dninen eerst
op ongeveer 125 M. — X.A.P. van zont water spreken; als men de watervoerende laag op 150 AI. stelt stroomt dns zont water toe van onder de dninen
over 1/6 deel van de doorsnede; dit komt volkomen overeen met wat bij de
Haarlemmermeer is gebleken.
Op AVieringen is de onderkant van bet zoetwaiter lang niet aangeboord,
maar bij Stroe bleek liet zoete water 0,87 AI. boven den zeestand op de waarnemingsdagen en 0,93 AI. boven den gemiddelden zeestand, zoodat in verband
met bet principe van Badox Ghyben de onderkant van bet zoete water op
zijn laagst te verwacbten is op 45 x 0,93 = 42 AI. — X.A.P.
A^an bet onder Stroe instroomende water zal, zoo men de totale dikte waardoor bet stroomt op 150 AI. stelt, 28 pet. zoet water zijn en 72 pet, zont water.
Xn infiltreert per etmaal ongeveer 1,25 AP. zont waiter, zijnde de belft
28
van de totale kw'el nit bet noorden, zoodat ondei’gronds
x 1,25 = 0,5 Alb
I ^

zoet water afvloeit. Hiernit zon blijken, dat per etmaal nog f AP. oppervlakte
water aan AVieringen onttrokken zou worden.
Dit cijfer blijkt tenslotte volkomen aaniiemelijk te zijn. Bij de Haarlemmer¬
meer is gevonden, dat 0,5 Alb oppervlakte water infiltreerde; wel is daar de
breedte van de niet met klei of veen bedekte gronden breeder, maar anderzijds
meet bet water daar door meer weerstand biedende alnviale zandlagen dringen
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en op Wieriiigen door diluviale zaiidlagen. Het drukverschil tossclieii oppervlakte- en grondwater zal niet eeii zeer groot verscliil maken in beide gevallen.
lie voorstaande resnltaten blijken dns wel bevestiging te vinden en bet liooge
zovrtgelialte van bet nit bet noorden in den Waard-Nieundandpolder kwellende
water is voldoende verklaard.
Het geringe zoutgebalte van bet nit bet zuiden inkwellende water kan,
waar bet water naar bet noorden strooint, niet anders verklaard worden, dan
door toestrooniing ook van zoet water nit bet zuiden.
Xu is gebleken, dat zicb onder de Wieringermeer zoet water bevindt. Bij
de droogiuakiug van den Waard-Xieuwbuidpolder zal dit zoete water dns in
den polder gestroomd zijn, terwijl bet aangevuld word door van boven instrooniend zout water. Aldus is langzamerband een deel van bet zoete water
opgebruikt en door zout water vervaugen, dat nu mede instroomt en wel blijkbaar in ongeveer gelijke boeveelbeid als bet zoete water. Men zou tegen voorstaande redeneeringen kunnen aanvoeren, dat men nit een of twee watermonsters niet bet gemiddelde zoutgebalte van de gebeele laag mag afleiden;
zulks is natuurlijk juist, maar bet blijkt bier, dat tijdens de toestrooming van
bet water in een bodem als men onder den Waard-Nieuwlandpolder vindt, een
tanielijk beboorlijke menging plaats vindt.
Immers in de bovenlagen zou men aan de zuidzi.ide zout water nioeten
vinden 'en tocb blijkt bet daar ook terdege met zoet water uit de onderlagen
gemeugd te zijn.
Ook bij de berekeniug van de kwel uit bet noorden bleek de aauname
voldoende juist te zijn.
Xog zij bier vermeld, dat ook bet cbloorgebalte van bet oppervlaktewater
van den Waard-Xieuwlandpolder onder verscbillende omstandigbeden is bepaald, en wel na perioden van droogte en sterke regenval. Het cbloorgebalte
was sleebts in geringe mate afbankelijk van den regenval, betgeen op overwegenden iiivloed van de kwel wijst.
He kwel in den Waard-Xieuwlandpolder is met bet voorgaande voldoende
nagegaan; bet is iutusscben nog van veel belang ua te gaan welk clruhrerlies
'plaats heeft hij het infiltreeren van liet water vanuit zee tot onder den dijk
van den Waard-Xieuwlandpolder. Hierbij is rekening te liouden met bet
verscliil in soortelijk gewicbt tusscbeii bet zeewater en bet grondwater.
Buiten zal zout water over eene zekere boogte zijn geinfiltreerd, onder den
dijk beeft men balf zout water.
Hoeveel lager bet water binnen zou staan, iudien men daar ook het zout¬
gebalte van zeewater aantrof, met andere Avoorden, boeveel het werkelijke
drukverschil tusschen zee- en grondwater binnen bedraagt, is niet direct te
berekenen; men zou daarvoor inderdaad bet verloop van bet zoutgebalte over
de gebeele boogte van bet diluvium moeten kennen.
Tocb is dat drukverschil wel eenigszins te benaderen. Hruk en zoutgebalte
van bet grondwater aan de noord- en zuidzijde van den polder zijn ongeA’eer
gelijk; kende men dus de stijgboogte van zout water aan de noordzijde, dan
zou men die aan de zuidzijde duaraan globaal gesproken gelijk mogen stellen.
Wij Aveten dat uit het noorden ongeveer 2,5 M'b kwelt, waarvan 1,25 M'\
zout Avater komende uit de zee benoorden Wieringen en 1,25 Mb zoet Avater
komende van Wieringen zelf. De afstand van de noordzijde van den WaardXieuAvlandpolder tot de zee bedraagt ongeveer 2400 M. zoodat men kan stellen
dat 1,25 M'b Avordt aangevoerd over 2400 en 1,25 M'b over 1200 M., gemiddeld
dus 2,5 M'b over 1800 M. Het verb-ing-^, daarvoor noodig, Avordt bij de
s
gedane aauname voor dikte- en doorlatingscoefficieut van bet diluvium bepaald door de vergelijking:
X 26 X 150 - 2,5.
X

1
X

_

1
1500

Het totale veiwal zou dus ongeveer

1800
islio

1,2 M. bedragen.
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Had men uitsliiiteiid met zont water te doen, dan zou diis de driik aan de
noordzijde van den Waard-Nieiiwlandpolder ongeveer 1,2 M. lager moeteu
zijn dan de zeestand. Men mag dus aannemen, dat voor liet doorstroomen van
3.5 M^ water, vanuit de Wieringermeer tot onder den dijk van den WaardNienwlandpolder ongeveer 1,2 M. drukverschil noodig is, of + 0,35 M.
per M\ daar in bijlage D is aangetoond, dat de lioeveellieid welke kwelt,
evenredig is met liet drukverschil.
Het is nu ook van belang een dergelijk cijfer te vinden voor den WaardNieiiwlandpolder zelf.
Buiten en binnen is de toestand ecliter niet gelijk. Buiten nioet liet water
overal de gelieele meest waterkeereude bovenlaag doorstroomen, terwijl liet
water binnen stijgt tot zekere lioogte onder bet maaiveld en daarna afvloeit
naar de slooten. Waarvoor het meeste drukverlies verbriiikt zal worden zal
geheel afhankelijk zijn van den aard van den groiid. Blijft de bodem tot aan
de oppervlakte nagenoeg overal even doorlaatbaar dan zal met afvloeiing naar
de slooten aanzienlijk nieer drukverlies gepaard gaan dan met de infiltratie;
hoe ondoorlaatbaarder de bovenlaag wordt, hoe geringer het verschil zal
worden. Men zal echter wel mogen aannemen, dat afstrooming naar de slooten
in het algemeen meer drukverlies zal kosten dan infiltratie.
Direct is het bovenbedoelde cijfer voor den Waard-Nieuwlandpolder uit de
gedane waarnemingen niet af te leiden; in het midden van den polder toch
is nog een aanzienlijke overdruk van het grondwater aanwezig, zoodat de
polder niet breed genoeg is om geheel uit te kwellen. Ware toch de polder
breeder dan zou door den overdruk in de volgende strook ook nog water
opkomen.
Xu is slechts bekend lioeveel water bij een zekeren overdruk, over de halve
breedte van den polder te stellen op ongeveer 700 M. opkonit, zoo het verder
niet kwellen kan eii ivelke overdruk men dan nog op 700 M. van den dijk heeft
overgehouden. Wanneer men voorkomt, dat het nabij den dijk zeer sterk
kwellen kan, is de lioeveellieid, die opkwelt op 2,5 Mh te stellen, bij een
drukverschil van 1,70 M.
De druk is op 700 M. uit den dijk tot 8/17 gereduceerd. Ziet men nu voorloopig af van het drukverlies, dat het doorstroomen van meer water zal veroorzaken, dan kan men, daar de lioeveellieid, welke kwelt evenredig is met
het drukverschil, zeggen, dat zoo de polder over grooter breedte kan kwellen
g
over de volgende 700 M. sleclits— x 2,5 Mh zou kwellen, terwijl de druk
dan aan ’t einde

8

X

8

X 1,70 zou bedragen. Zoo zou achtereenvolgens

dus telkeiis over 700 M. breedte kwellen.
2,5 Mk,

2,5 = 1,18

2,5 = 0,55

2,5 = 0,26 Mk enz.

Uit deze cijfers blijkt, dat bij een aard van den bodem als zicli in den
Waard-Xieuwlandpolder voordoet, op 700 M. uit den dijk reeds 50 pet. van
de totale lioeveellieid is opgekweld en op 2100 M. reeds nagenoeg 90 pet.
In verband liiermede zij er aan heriiinerd, dat ook liij de Haarlemniermeer
bleek, dat de kwel zich slechts op betrekkelijk korten afstaud van de waterkeering hinderlijk doet gevoelen. Uit hetgeen in bijlage I) is uiteengezet
v(dgt, dat, zoo men afziet van de beperkte diepte waarover het kwelt, om het
dubbele van de lioeveellieid welke over 700 M. kwelt, te doen opkwelleii eene
breedte van. 700“ = 490 000 M. noodig zou zijn. Daar natuurlijk de kwel
practisch tot veel kleiner breedte beperkt blijft, dan dat volgens de theoretische
beschouwingen, is het aannemelijk, dat op 700 M. uit den dijk meer dan
50 pet. van de totale lioeveellieid kwelwater zal zijn opgekweld. In werkelijkheid zullen de opgekwelde hoeveelheden geringer zijn dan liiervoor werd aangenonien omdat telkens voor het doorstroomen van water voor de verdere kwelstrooken eenige druk verloren gaat, waardoor in alle kwelstrooken minder
opkwelt.
Brengt men dit in rekeniiig, dan kan men niet ver bezijden de waarheid
zijn, wanneer men aanneemt, dat zoo het in den Waard-Xieuwanldpolder bii
een overdruk aan den binnenteen van den dijk van 1,70 M., geheel uit kon

kwelieu er 3f M^, in zou kwellen, cUis dat een drukverscliil van ongeveer 0,45
per M. benoodigd is.
In den Waard-Nienwlandpolder blijki de weerstand tegen bet kwellen naar
de slooten betrekkelijk weinig grooter te zijn, dan die tegen bet infiltreeren
bniten, daar weerstand tegen de stroomingen in de diepere lagen binnen en
buiten gelijk zijn. Waar de belangrijkste kwelstroomen in de nabijbeid van
den dijk blijven. mag men in bet blijkens de boringen zeer onregelmatige
teirein, waarin men zicb bevindt, wel aannemen, dat gemiddeld over de
gebeele leugte van den polder de grond buiten en binnen gelijk is.
Het resultaat van de voorstaande berekening sluit zicb beel goed bij de
werkelijkbeid aan. Immers blijkens de verricbte boringen vindt men in den
AVaard-Xieuwlandpolder meer weerstand biende lagen alleen aan de oppervlakte. Het cijfer voor den Waard-Nienwlandpolder, dat met voldoende nauwkeurigbeid is te bepalen, levert verder eene gewenscbte controle op bet cijfer
voor den weerstand buiten, dat blijkt niet te groot te zijn.
Hiermede zijn de gegevens, welke bet onderzoek in den Waard-Nieuwlandpobler beeft opgeleverd zooveel noodig bescbouwd.
Daaruit mogen tbans nog de volgende concluKies geresumeerd worden.
1. Er beeft in den Waard-Nieuwlaudpolder geen beteekenende dijkskwel
plants.
2. Er beeft daarentegen een belangrijk ondergrondscbe kwel plants zoowel
nit bet zuiden ten bedrage van ongeveer 3,5 M^. als uit bet noorden ten
bedrage van ongeveer 2,5 M“.
V

3. De ondergrondscbe kwel bestaat zoowel uit bet zuiden als uit bet
noorden voor ongeveer de belft uit zoet- en voor de belft uit zeewater.
4. Yoor infiltratie van 1 Mb zeewater is een drukverscliil van ongeveer
0,35 M. noodig, en voor bet opkwellen in den polder van 1 M“. water een
drukver.scbil van ongeveer 0,45 W., zoo tenminste de streek waarover de Jewel
zicb uit kau breiden, voldoende breed is.
De f/eologische gexteldlieid (ter Innclen. die de Wieringeririeer hegrenzen
Geologiscbe en
is zeer afwisselend.
bydrologische gein bet algemeen zijn bet alluviale formatieSv welke de bovenste grondlagen wier^ngemieer^ en
vormen, docb op Wieringen, Texel, de Griend'), Urk en Gaasterland komt omgeving.
bet diluvium aan de oppervlakte. Daarbij is bet bij vroeger in de Zuiderzee
verricbte boringen gebleken dat op versebeidene plaatsen aan de oppervlakte
keitjes voorkomen.
Prof. Adolf M.^yer uit Wageningen beeft destijds de monsters van deze
boringen onderzoebt en bij is van oordeel, dat deze keitjes, zoo ze al niet de
aaiiwezigbeid van bet diluvium aautoouen, tocb wijzen op een berkomst uit
bet diluvium^). Men vindt ze o.a. beoosten Wieringen en vlak beoosten den
toekomstigeu afsluitdijk. Hit een aantal boringen, verriebt in de provincie
Noordbolland (de plants dezer boringen is aangeduid op bijlage XIV) en voor
een deel welwillend medegedeeld door de firma’s Hoogexdoorx te Hardinxveld en DE Waal M.vlefi.tt te Gverveen, blijkt, dat de diepte, waarop bet
diluvium elders in deze provincie voorkomt, vrij groot is; (den Holder
ijsfabriek 28 M.; Wognum 28,50 M.; Zuid-Sebarwoude 31 M.; Wijdenes bij
de Stofniolen 22 M. en Grootebroek 18,50 M.; Medemblik 17.2 M. en Hoorn
24,3 M. ) veelal ongeveer 30 M.; eebter bij Wijdenes, Grootebroek en Medem¬
blik veel booger. In ieder geval,blijkt uit dit alles wel, dat bet diluvium in
deze streken op ongelijke diepte wordt aangetroffen en dat omtrent de diepte,
waarop bet zicb onder bet Wieringermeer bevindt, weinig was te voorspellen.
Boveu bet diluvium vindt men fijn zand, veen en klei. Volgens inlicbtingeii,
welke verkregen zijn van den beer Jonk, puttenboorder te Kolborn, zou in den
Anna Paulownapolder, de Wieringerwaard, den Waard- en Groetpolder en de
Sebager- en Niedorperkogge bijna overal ongeveer 10 M. klei voorkomen,
waaronder veelal zand of zand met scbelpen en bier en daar een veenlaag.
1) Volgens mededeeling van Prof. Molengraaff.
2) Zie Nota 6 van de Zuiderzee Vereeniging.
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lie op bijlage X verinelde boringeii wijzeii aan, dat te deu Helder de oppervlakkige kleilaag oiigeveer 5 M. dik is, te Wognum onder een oppervlakkige
zaiidlaag eeu kleilaag voorkomt van 6 M. dikte en te Ziiid-Scharwoiide de klei¬
laag weder grooteudeels ontbreekt. De landeii grenzende aan de westzijde
van de Wieringernieer bezitten dus, zoover is kiinnen worden nagegaan, een
zeer dikke oppervlakkige kleilaag.
Hetzelfde kan gezegd warden van de gebeele streek bezniden de Wieringerineer. De beer Lange, onderneiner van diepboringen, te Oosterblokker, deelde
mede, dat overal beoosten de lijn Aartswoud—Berkliout over bet algenieen een
laag klei en veen den bodem bedekt van 12 M. dikte, welke laag nergens
minder dik is dan 8 M.
De op bijlage X verinelde boringen zijn gebeel biermede in overeenstemming en wijzeu aan, dat de oppervlakkige kleilaag bij Medemblik, de Stofmolen, te Wijdenes en Grootebroek zeer dik is.
Aan de noordzijde wordt de Wieringermeer begrensd door Wieringen, een
diluviaal eiland, waarop alleen voor bet laagste gedeelte bet diluvium bedekt
is door een dunne laag alluviale klei of zand. Zooals ook elders in bet Scandinaviscli diluvium, koineii op Wieringen aanzienlijke leembanken voor. (Debalve bier vindt men dergelijke banken nabij W^inscboten, den Hondsrug,
elders in Dreutbe, in Friesland, bij Steenwijk, Vollenbove en op Urk). Op
Wieringen treft men deze leemlaag aan op geringe diepte onder liet maaiveld.
De dikte loopt zeer uiteen, bedraagt op de eene plaats nog niet ten voile
1 M. en elders, soms dicbt in de buurt, 10 M. De leemlagen vornien geen
aaneengesloten gebeel. In deze leem konien vele keien voor.
Omtrent de geolocjische gest-eldheid van- de Wieringernieer geven de boringen
gescliied in luni, Juli, Augustus en September 1912 eenig licbt.
Zij zijn uitgevoerd vanaf een tweetal zolderscbuiten, welke met een viertal
balken aan elkander gekoppeld waren; de boringen badden plaats volgens de
pulsmetbode, dus zonder spuiten, terwijl, waar noodig, geboord werd met eeu
lepelboor. De grondmonsters werden verzameld in glazen, welke in daartoe
passende kisten werden o])geborgen. Bebalve een opzicbter en de boorineester
waren bij bet boren nog twee arbeiders bebulpzaain, Verder waren steeds een
beboorlijk bemande motorboot en een vlet aanwezig.
De plaatsen, waar geboord moest wordeu werden vooraf op de bydrografiscbe kaart aangegeven, en deze plaatsen werden met bebulp van een sextant
in de vlet zoo goed mogelijk bepaald, waarna men de boorscbuiten zoo nauwkeurig mogelijk ter bestemder plaatse liet zakken, en daarna veraiikerde. De
juiste plaats van de boorbuis werd met bebuli) van den sextant ojuiieuw
bepaald. Bij eenige boringen werden monsters grondwater genomen en werd
de verandering in stijgboogte van bet grondwater nagegaan. Daartoe werd
in de boorbuizen, wanneer irren een tot pompen gescbikte laag bereikt bad,
eeu filter neergelaten, waaraan een pompbuis bevestigd was en vervolgens
werd de boorbuis zoo ver opgebaald, dat bet filter vrij stond, waarna gedurende
1 uur werd gepompt. Tijdens bet pompen werden 3 watermonsters genomen,
en was de proefpomping afgeloopen dan werd gedurende een of twee dagen
de waterstand in de pompbuis en in zee waargenomen. Met bet oog op de
kosteu bleven deze waarnemingen beperkt.
De plaatsen, waar de boringen werden ontworpen, zijn ingeteekend op
bijlage XI, terwijl een scbetsinatig overzicbt van de uitkomsten der boringen
is gegeven op bijlage XII, waarbij een boogtescbaal is aangebouden van
I : 200 en een lengtescliaal voor raai I van 1 : 50 000, voor de andere raaien
van I : 100 000. In deze scbetsen zijn de grondsoorten slecbts in 3 soorten
onderscbeiden.
1°. zeer weinig of niet doorlaatbare grondlagen (klei, magere klei, zeer
vet zand, veen) aaugeduid door een zwarte kleur;
2°. matig doorlaatbare grondlagen (zee- en ander fijn zand) aangeduid
door eene dubbele arceering;
3”. zeer doorlaatbare grondlagen (grof zand) aangeduid door eene enkele
arceering.
Bovendien is aangegeven de boogte, waarop men voor bet eerst keitjes
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oiitiiioette. Deze lijn vornit dus de grens, waarbeneden lageii voorkomen,
■welke aan diluvium doen denken. Kleilagen kwamen beneden die grens niet
voor, wel werd bier en daar leem aangetroffen.
In de eerste plants is dan op te inerken, dat bet diluvium daalt van den
oostelijken zeedijk westwaarts en verder nabij Wieringen vanaf dit eiland
zuidwaarts. Dit blijkt duidelijk uit de onderstaande tabellen:
Diepte. waarop voor bet eerst kiezels werden aangetroffen in M. — N.A.P.

Cl
Co

12.55

6.40
6.90
11.40
Ds
9.45
Dj niet (16 M.)
D,
(16 „ )

6.95

Di

6.20

10.40
6.45
niet (19 M.)
„ (15.5 „)

Fo

6.—

10.25
Gj 6.20 Ho
Gj 11,20 Hj niet (15 M.)

8.55
F, niet (16.5)
F
19.15
Fg niet (15.5 M.)
F
„ (14.5 M.)

H,

„
„

(15 M.)
(15.8 M.)

5

7

Diepte, waarop voor bet eerst kiezels werden aangetroffen in M. — N.A.P.
3.50
Cj 12.55
Di 6.40
F^ 6.95

Aa
Bo
C
Do
P
3

3

6.15
5.10
6.20
6.90
6.00

A 6.90 A^
8.40 A. 7.85
B 11.20
6.45 C niet (19 M.)
Cg 10.40 D^
9.45 D
„ (16 M.)
Dg 11.40
niet (16.5 M.)
Fg 8.55
3

3

5

5

In de oostelijke belft van de droogmaking is van een doorgaande dikke kleilaag boven bet diluvium geen sprake. In de verscbillende boringen in den
afsluitdijk is de waterkeerende laag boven bet diluvium genomen van noord
iiaar zuid, respectievelijk 0 M.; 8 M. ^); 2,1 M.; 1,7 M.; 4,3 M.;' 1,8 M.;
1,3 M.; 1,4 M.; 0 M.; 2,3 M.; 5,7 M.; 3 M.; 1,2 M.; 1 M.; 4 M.; 4 M.
gemiddeld 2,6 M. Wanneer men nu nog in aanmerking neemt, dat deze
kleilaag na droogmaking aanzienlijk zal inklinken, dan blijkt wel boe weinig
macbtig zij is.
Ook bezuiden Wieringen, een zone, zooals later zal blijken, van bijzonder
belong, is de kleilaag weiiiig macbtig in:
Ill en C, resp.
A„ B, en C, ,.
A3, B3 en ('3 ,,

A3—, Ai, Ai—3 en A^

,,

0 M.;
3,75 M.;

0 M. en 8,— M. M
0 M. en 1,40 M.
10 M. en 2,65 M.

4 M.; 4,35 M.; 2,35 M. en 5,20 M.

Daarentegen is de kleilaag nabij liet vaste land over bet algemeen zeer dik.
in C'e op 1700 M. uit den wal 16,— M.
3700
C,
13,- ,,
400
8,6 ,,
D.
2200
12,5 ,.
De
4100
3,5 „
Do
1700
D,
1.2 „
3700
8.7 „
I'e
100
8,40 „
He
1500
12,50 „
Hi
A
2700
600
T,T ,,
Le
700
4,9 „
Li
1500
4,2 „
L3
M
150
4,- „
Alleen in F, bedraagt dus de dikte van de kleilaag op een afstand van
1 a 4 K.M. uit de kust minder dan 3,5 M., op de meeste plaatsen meer dan 7 M.
^ 1 ^

')

If

Deze groote dikte schijnt vrij plaatselijk te zijn.

30

132
Eeu verdere bescdirijviiig van deii geologisclien toestand vordt niet iioodig
geoordeeld; bijlage XII geeft een duidelijk overzicbt. Opinerking verdieiit
nog, dat in de maanden April, Mei en luni 1880 een 120 tal boringen is
gescbied onder leiding van Prof. Dr. J. M. VATf Bemmelen, waaruit deze —
een gepast gebruik makende van de 120 peilingen, die in 1863 onder toezicht
der Cominissie nit de v'aterscbappen zijn verriclit — een geologisclie kaart
beeft sanieng'esteld van de Wieringerineer. Deze g’eologisclie kaart is afgebeeld op bijlage XIII en vergelijkt men liaar met de uitkomsten van de tbans
verricbte boringen, dan blijken deze goed met elkander overeen te stemmen.
De boringen van Prof. v.\n Bemmelen zijn voortgezet tot eeu diepte van
1,5.tot 3 M., enkele nog dieper tot 5 M. beiieden de oppervlakte.
Ilet is dezerzijds niet gelukt in bet bezit te geraken van bet defiuitieve
rapport van Prof v.4X Bemmeleiv, dat door een misverstand na zijn dood
vernietigd schijnt te zijn, uocb een beboorlijke minuut daarvan in banden
te krijgen.
Het gedrukte verslag omtreut bet ouderzoek beeft voor ons doel zeer weinig
waarde, daar bet geeu gedetailleerde uitkomsten der boringen bevat.
T an de hydrnlogische ijesteldlieid der landen, die de Wieringemieer hegrenzen kan bet volgende Avorden medegedeeld.
Het diepe grondwater in bet grootste deel van noordelijk Xoordbolland is
zoet, lietgeen ecbter niet wil zeggen, dat dit daarom altijd voor menscben
of zelfs voor vee drinkbaar is.
^ aii de beeren Jonk, pnttenboorder te Kolborii, eii Lange, puttenboorder
te Oosterblokker, werden omtrent de geaardbeid van bet diepe grondwater de
volgende inlicbtingen verkregen.
De Koegraspolder is zont.
De Anna PauloAvnapolder is op meer dan 45 M. diepte bijna overal zont,
tuss(’ben 30 en 45 M. diepte is bij ecbter over bet algemeen zoet, bebalve
tusseben de Ewycksvaart en den VeeiAveg.
De Wieringerwaard is van 30—45 M. diepte overal zoet en zelfs dieper ook.
Bij Iweewegen wordeii putten op 46 M. diepte, die vroeg’er zoet wareii, lang'zamerband zont.
In den W aard en Groeti)older is bet diepe grondwater zoet.
Te Medemblik beviudt zicb, zooAvel volgens Jonk als volgens Lange op
25 M. zont Avater, ecbter onder de leemlaag, die zicb van 29—31 M. uitstrekt
zoet Avater. Hiermee stenit overeen, dat bij eeu diepboriug voor bet Kraukzinuigeugesticbt op ruim 30 M. diepte AU’ij zoet Avater Averd gevonden, dat ecbter
ondrinkbaar Avas. (Ip 120 il. diepte bedroeg bet cbloorgebalte 5 gram per L.
Te "W estAvoud, Oosterblokker, Grootbuizen, Benningbroek, Midwond, Scbellinkbout, Wijdenes, Oosterleek, Venlinizen, Twisk, Abbekerk en OostAvond
Averd slecbts zoet Avater aangetroffen, te Benningbroek zelfs tot een diepte
A'aii 100 M.
Oostelijker ecbter Avordt bet diepe grondAvater ziltig of zelfs zout. Zoo te

Andijk, Enkbuizeu, Grootebroek en Bovenkarspel.
Er zij bier nog aan lieriunerd dat bet diepe grondAvater onder Wieringen
zont is, dat ecbter ter plaatse van bet booge Onde land aldaar overeenkomstig
bet principe van Babon Giiyuen op liet zonte Avater een zekere boeveelbeid
zoet water drijft,
Gelijk bekend bevat bet zoete water, dat benoorden bet IT op ongev^eer
30—60 M, — X.A,P. Avordt aangetroffen, gas, dat bruikbaar is als liclit- en
kookgas en op talrijke plaatsen als zoodanig wordt gebruikt, Om gas te verkrijgen wordt een bron geslagen, die door den OA’erdruk van bet diepe grond¬
water opwelt, terwijl bet gras bij’t wegvloeien nit bet water ontsnapt en opgevangen Avordt, Yoor bet verkrijgen van betrekkelijk geringe boeveelbeden gas,
moeten zeer groote boeveelbeden water aan den bodem worden onttrokken.
Aangezien liet brongas goedkoop, en gemakkelijk op afgelegen plaatsen te
verkrijgen is, is bet zeer verklaarbaar dat bet op vrij groote scbaal gebruikt
Avordt; een ieder wien bet belieft, kan een bronbuis slaan, en bet Avater dat
bij Avensclit aan den bodem te onttrekken; Avaterrecbt met betrekking.tot bet
grondAvater kennen Avij ten onzent niet; een ieder matigt zicb bet verbrniks-
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recJit van dat water aau. l)e gevolgeu daarvau blijven niet iiit; de druk van
liet grondwater vermiudert naar gelang ineer water onttrokkeu wordt; liet
koiiit dan ook bij lierbaling voor, dat brounen langzamerhand verdrogen; zelfs
werd wel beweerd, dat de druk van ]iet grondwater plaatselijk wel reeds 1 M.
gedaald zou zijn.
De lioeveellieden water, die door de gasbronnen aan den bodeni onttrokkeu
wordeii, zijn zeer belangrijk. Bekeud is b.v. dat bet afvloeiende water van de
gasbronnen zelfs in de droogste tijden bet inlaten van water in de Wiering’erwaard overbodig niaakt. Xu is de verdaniping op 3 inM. per etinaal te stellen,
zoodat er in de Wieringerwaard, die 1860 H.A. groot is, per etinaal
55800 M^. zou verdainpeii. Zelfs zoo men al aanneeint, dat bij zeer felle droogte
bet polderpeil laiigzamerband nog iets daalt, dan blijkt tocb welk eene zeer
groote boeveelbeid water in dezen polder alleen aan den bodem onttrokken
wordt.
Omtrent de liydrologisclie gesteldlieid onder de Wieringermeer is niet zeer
veel luede te deelen, bet aautal poinpingen, dat gescbied is, is gering.
Bovendien zijn de eerste ponipingen op een wijze gescbied, die de uitkouisten
niet betrouwbaar inaken. Met name is te vreezen, dat bij eenige poinpingen
zout water langs de pompbuis naar benedeu is geloopen.
In ieder geval kan bet opgepompte water daardoor nooit zoeter zijn, dan bet
water, dat zicli rverkelijk in den ondergrond bevindt en geven de gevonden
cijfers aan een cliloorgebalte, dat wellicbt niet bereikt docb zeker niet overscbreden wordt. Voor cliloorgebalte van bet diepe grondwater is gevonden in:
F op 19,— M. — X.A.P. 0,53 gram per Liter,
1
11,5 ,,
,, ,, ,, 3,20 ,,
,,
,,
F ,, 14,
,,
,, ,, ,, 5,20 ,,
,,
,,
terwijl in een boring 2000 M. ten zuideu van Gj op 12,50 M. — N.A.P.
bijna volkoinen zoet water werd aangetroffeu.
Bewijzen deze cijfers dus geenszins, dat werkelijk in C een zoutgebalte
van 5,2 gram per Liter bestaat of in IL van 3,2 gram per Liter, ze bewijzen
wel, dat in P en 2000 M. bezuideu Gi bet zoutgebalte zeer gering is. In
verband met betgeen omtrent de geaardbeid van bet diepe grondwater onder
bet vaste land van Noordbolland en onder Wieringen is medegedeeld, beeft
bet dus alien scbijn, dat bet zoetwaterreservoir zicb onder een zeer aanzienlijk
deel van de Wieringermeer uit.strekt en misscbieii slecbts nabij Wieringen
ontbreekt. Hoewel daaronitrent met zekerbeid weiiiig te zeggen valt, ligt bet
vernioedeu wel voor de band, dat bet onder de Wieringermeer aauwezige zoete
water daar uit voor bistoriscbe tijden is overgebleveu; bet is tocb bij de
tegeuwoordige verboudingen niet wel denkbaar dat zicb onder de Wieringer¬
meer zoet water in den bodem zou verzamelen.
3

2
3

3

3

De resultaten verkregen door bet doen van waterwaarnemiugeu in de filterbuizen zijn niet groot; slecbts zeldeii kwam bet zoo uit, dat men een volledige
reeks waarnemiugeu tusscben lioog en laag water verkreeg, zoo dat de reductie
der getijbeweging in den ondergrond viel te bepalen. Wel bleek ecbter de
stijgboogte van bet grondwater zeer sterk met de getijbeweging van bet zeewater op en ueer te gaan, zoodat de getijbeweging wel niet tot meer dan 4/5
werd gereduceerd, zoodat de druk zicb zeer gemakkelijk naar de diepere lagen
voortplant.
Waar intusscben water practiscb onsamendrukbaar is, is voor de voortplanting van dien druk geeu waterbeweging noodig en juist deze zou tot
drukverlies aanleiding geven. De gemakkelijke voortplanting van den druk
behoeft men dan ook nog niet te somber in te zien. Tbaus zal blijkens de
gedane waarnemingen wel geen beteekenende waterbeweging van zee naar
den ondergrond of omgekeerd plants hebben.
Te verwacliten
De biervoor verzamelde gegevens geven gereede aanleiding oni den ondergrondscben kwel *) naar de Wieringermeer, wat de berkomst aangaat, te ver- kwel in de Wierin¬
germeer en haar invloed op de omlig1) Over dijkskwel welke in verhouding tot de ondergrondsche kwel onbelangrijk zal zijn zal in gende landen.

dit Hoofdstuk niet gesproken worden, bij de bedijking en de benialing is hieromtrent een en ander
medegedeeld.
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deeleu in drie gedeelteu, te weten;

.4.

de kwel nflcomstig uit liet oosteii, diis van de zijde van de Zuiderzee;

B. de kwel afkomstig uit liet zuiden en westen, dus van de zijde van liet
vaste land van I^oordliolland;
C. de kwel afkomstig uit liet noorden, dus vanuit Wieringeu, vanuit liet
te iiiaken boezemineer en liet noordelijk gedeelte van de Zuiderzeer.
Omtrent de kwel voor ieder der genoemde gedeelten zal de invloed daarvan
zijn na te gaan zoowel op den Wieringermeerpolder zelf als op de omringende
landen, terwijl teveus zal zijn te overwegen wat er te doen is oni dezen invloed,
voor zoover nadeelig, zoo gering inogelijk te niaken.

Omtrent de hioel 'uit liet oasten doet bestudeering van de gegevens van den
W aard-Nieuwlaiidpolder en bescliouwing van de uitkomsten der boringen
nabij den dijk "Wieringen—Medemblik zien, dat deze ondergrondsclie kwel
belangrijk zal zijn en in de eerste plants rijst dus de vi’aag hoe groot die kwel
zal zijn.
Om de lioeveellieid te kunneu berekeuen, zou men diep*/ boringen en bepalingen van den doorlatiiigscoefficient kunnen verricliten. Dezerzijds wordt
evenwel gemeend, dat zelfs al liad men die gegevens, men nog geen betrouwbare berekening zou kunnen opzetten. Het diluvium is bier toch zulk een
eigenaardig scliollenland van meer en minder doorlatende lagen, dat men
voor een kivelberekening nog niet tot een goed resultant komt, al berekent
men met beliulp van de doorlatingscoefficieiit, wat doo,.' elke laag vloeit.
Bovendien is de toestand van de bovenlagen van overwegenden invloed, en
het is zeer wel inogelijk, dat deze onder den invloed van infiltratie veranderen
zal; bleek niet het zinkstuk onder deii dijk van den Waard-Nieuwlandpolder
waterdicht te zijn? De eenige betrouwbare berekening van de kwel lieeft naar
luijne meeiiing tot grondslag de kwel, welke bij overeenkomstige grondsoorten
is waargenomen, terwijl men verder de vergrootingsregels moet toepassen,
welke bij kwel gelden.
Van de kwel in overeenkomstige grondsoorten en van de regels, die bij kwel
gelden, moet men zich in de eerste jilaats wel rekenschap geven.

Met liet oog op de kwel is de grond onder den Waard-Nieuwlandpolderzeedijk wel vergelijkbaar met die onder den oiitworpen dijk Wieringen—
iledemblik. Onder beide dijken ligt het diluvium vrij dicht aan de oppervlakte
en waar zij zoo dicht bij elkaar liggen, mag men aannemen, dat over zcj
groote lengten gemiddeld deze formatie gelijk zal zijn.
De bovenlagen verschillen zeer sterk op verschillende plaatsen, zoowel onder
den Waard-Isieuwlandpolderdijk als onder den Wieringei'meerdijk; dat zij
echter over grootere lengten gemiddeld veel verschil in doorlaatbaarheid zullen opleveren is bij het bezien der monsters niet waarschijnlijk te achten.
De regels, welke bij het kwellen gelden, zijn in bijlage D nader be,schouwd,
en kunnen hier dus toegepast wordeii. Bij den Waard-?^^ieuwlandpolder, waar
half zoutwater infiltreert, is gebleken, dat daardoor de druk van het grondwater onder den dijk, ongeveer 1 M. hooger staat, dan wanneer het water
gelieel zout Avas. Waarschijnlijk zal door de zooAmel krachtiger kwel, gevolg
van het grootere drukverschil tusschen binnen- en buiteuAvater, bij de Wielingermeer spoedig Avater A’an grooter zoutgehalte opkAvellen, maar houdt men
voorloopig zekerheidshalve het cijfer van den Waard-NieuAvlandpolder aan,
dan blijkt, dat men in verband met den invloed van het zoutgehalte, het
verschil tusschen zeestand en polderpeil bij de kwelberekeningen met 1 M.
moet verhoogen.
De polderpeilen voor de afdeelingen III en IV (zie bijlage XIV) zijn vastgesteld op 6,30 M. — X.A.P. en 7 M. — X.A.P., zoodat Amor de kwelbereke¬
ningen op drukverschillen van respectievelijk 7,30 M. en 8 M. valt te rekenen.
Bij den Waard-XieuAvlandpolder bleek voor het infiltreeren Amn 1 M^. water
tot den dijk 0,35 M., en voor het verder oplvAvellen 0,45 M. drukverlies noodig
te zijn. totaal 0,80 M.
Xeemt men echter zekerheidslialve aan, dat bij den nieuAven polder zoo bin¬
nen nls buiten, het cijfer van 0,35 M. zal gelden, dan zal per etmaal en
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per il. dijk opkwelleii in polderafdeeliiig' 111

^^ = 10,5

eu in polder-

g
afdeeling IV Qy — 11)5 il'*., zoodat de totale kwel nit liet oosten zou bedrageu, per etinaal 8000 x 10,5 -H 9000 x 11,5 = 187,500 iP.
Daar de stroombanen onafliankelijk zijn van liet drukverscliil tusscben
buiteu- en binnenwater, geldt liier, evenals bij den Waard-77ienvlandpolder,
dat nagenoeg 90 pet. van de kwel opkomt in een strook langs den dijk
breed 2100 M.
Op grooter afstand uit den dijk, dan een paar K.M. is dns geen iiinderlijke
kwel nieer te verwacliten. Bovendien mag men aannemen, dat door Iiet in
den bodem te verwacliten zoete water, de kwel aldaar altlians in de eerste
tijden een vrij zoet water zal opleveren.
Het voorgaande geeft dadelijk de wensclielijklieid aan, om liet over een
strook van ongeveer 2 K.M. opkwellende meer zoute water, afgezonderd te
houden van bet overige polderwater, en bet water van deze kwelzone’s afzonderlijk naar bet stoomgeinaal te voeren; bet water uit de kwelzoiie van Afd. Ill
zal dan kunnen afloopen op de kwelzone van Afd. IV.
De verkaveling in de kwelzone’s zal zoodanig moeten zijn, dat de lengte-as
der kavels loodreclit op de dijksrichting staat, en dat langs den dijk een weg
en bijgevolg eerst op 1000 M. uit den dijk de eerste sloot evenwijdig aan den
dijk komt. Op die wijze zal men de kwel zooveel doenlijk beperken. Moebt
bet op den duur wensebelijk blijken, de breedte van de kwelzone’s te wijzigen,
dan zal dit steeds zonder groot bezwaar mogelijk zijn.
Zal nu het land in de kwelzone gelegen nog beboorlijk bruikbaar zijn?
Geineend wordt, dat deze vraag bij de beperkte breedte bevestigdend beantwoord kan worden. Door bet zoute slootwater zal veeteelt uitgesloten zijn,
maar de landliuishoudkundigen stellen zicb iiiet voor, dat de Wieriiigernieer
een graspolder wordt.
Voor den gewonen bouw zal de groiid gescliikt blijveu; in den AVaardNieuwlandpolder, waar bet polderwater tocb ook zeer zout is, levert zulks
voor den bouw geen overwegend bezwaar op, terwijl juist door het inmalen
van tamelijk brak water polders in bet noordelijkste deel van Koordbollaiid
veel productiever zijn geworden. Men kan dit verklaren, door het opdriiigen
van bet liebtere zoete regenwater door het zwaardere zoute water, waardoor
de pbmtenwortels steeds zoet water blijven trekken. Op elke kavel is in zekereu
zin bet priucipe van Badoji Giiybex van toepassing.
Bij het opriebten van boerderijen levert ecliter gebrek aan zoet water
bezwaar; waar evenwel de kwelstrook slecbts vrij sinal is, zal dit bezwaar zicb
niet eriistig doen gevoelen, omdat men de boerderijen kan bouwen aan de
westzijde van de kwelstrook, waar men bet gewone slootwater kan krijgen.
Dit zou voor de kwelzone’s noodzakelijk tot groot bedrijf voeren; waar ecliter
de kwelzone’s bet ineest afgelegen deel van den polder vorinen, leenen zij
zicb daartoe ook om die reden bet best.
Wil men later ecliter bepaaldelijk boerderijen in de kwelzone’s stiebten,
dan is er bij de geringe breedte daarvan geen overwegend bezwaar, om vanuit
bet gewone polderwater eene buisleiding te leggen naar elke boerderij.
De belangrijke kwel van ten deele zout water behoeft voor de exploitatie
van den polder geen bezwaar op te leveren bij de bovengegeven oplossing.
Voor de omgeving levert de kwel uit het oosten uit den aard der zaak geen
bezwaar op; als de dijk Wieringen—Piaam gebouwd is, en dus zoet water
uit liet IJselmeer zou wegkwellen, zou dit voor bet grootste deel er weder
in teruggemalen worden.
Overgaande tot de bebandeling van de hwel wit het zuiden en westen, zoo
zij in berinnering gebraebt dat de zandgrond onder de Wieriiigernieer in
het zuiden en westeii bedekt is door een dikke laag klei. Met de omringende
landen is dit eveneens het geval. Volgens verkregen inlicbtingen sebijnt deze
kleilaag op bet bestaande land niet te ontbreken, ten oosten van de Zijpe en
de Middenvaart van den Anna Paulownapolder, terwijl bet geheele schiereiland beoosten de lijn Aartswoud—Hoorn door een dikke kleilaag bedekt is.

13C
Kwel van oi)pervlaktewater uit de omriugeude landen is dus in verbaud
met de aan-svezigdieid van belioorlijk afsluitende lagen niet te ducliten. Het
ondei'zoek der omgeving van de Haarleininenneer gaf in dezen ook volkonien
geruststellende uitkoinsten.
Kvel van diep grondwater beoosten de dikkere kleilagen, welke in de Wieringenneer zijn aangetroffen, schijnt intnsschen nit bet zuiden en westen niet
uitgesloten.
Dit kvehvater zal deels door de diepere lagen binnenstrooniend water uit
de Xoordzee zijn, deels zoet duiiiwater of oppervlakte water, dat bewesten de
kleiafzettingeu rond de Wieringerineer infiltreert.
Oni eeuigszins nauwkeurig een denkbeeld te krijgen van de stroomingeu nit
het westen, zou men een hydrologiscli dwarsprofiel moeten kunuen sanienstelleu, maar daarvoor ontbreken de noodige gegevens en bet leveren van
bescbouwingen steunende op niet voldoende te coutroleeren gegevens zal niet
tot een voldoeud betrouwbaar resultant kunnen voeren. Men kau dan ook niet
beter doeu, dan de toestand vergelijken met de Haarleinmermeer, hetgeen
zeer wel niogelijk is. In beide gevallen zijn de waterstanden in zee en in den
polder ongeveer gelijk, na zanderige gronden krijgt men afsluitende lagen
aan de oppervlakte. De duinreeks is ecbter in bet noorden veel minder
inacbtig dan uabij Haarlem, men zal bier dus meer infiltratie van zout, en
minder van zoet water krijgen. Het grootste verscbil bestaat bierin, dat de
Wieringerineer 2 maal zoover van de Noordzee ligt als de Haarleinmermeer.
Zeer globaal gerekend, zou dus uit bet westen in de Wieringerineer per Mb
slecbts de lielft iiikwelleu van wat in de Haarleinmermeer uit die richting
kwelt of 1x2 M^.
1 M^. pet etmaal.
Deze kwel zal zicb in den polder in boofdzaak openbaren langs de grens der
diepe kleiafzetting, ongeveer over 16 K.M., zoodat voor deze kwel zal zijn te
rekenen op 16000 M®. per etmaal.
Xu ligt deels de plaats waar bet water kwelt veel verder dan 2 maal de
afstand Haarleinmermeer—Xoordzee, vanaf die zee, maar anderzijds kan liet
grondwater ook nog van elders aangevuld wordeu.
Bij de- bydrologiscbe bescbrijving van de omgeving van de Wieringerineer
is er reeds op gewezen, welke enorme hoeveelheden water tbans aan den bodem
onttrokken worden, en dat deed de vraag rijzeu of werkelijk wel al dat water
uit bet westen komt, en of bet, speciaal voor de Wieringerwaard, niet aaiinenielijk is, dat een goed deel van dat water aangevuld wordt door zout water
uit bet noorden. In bet 12 M. diepe Amsteldiep komeu grove diluviale lagen
bloot eii daar bestaat zeer goede gelegeiilieid voor infiltratie van zeewater,
terwijl ook is geblekeii, dat in liet noordelijk deel van Xoordbollaud bet zoete
water in den bodem nageuoeg outbreekt, en dat broniien te Tweewegeu beginiien te verzouten.
Wat sterker kwel in bet noordelijkste deel is dus niet uitgesloten, maar deze
viudt ook alweer liaar uitdrukkiiig bij de kwel uit bet noorden, waarover bieroiider uader. Een scberpe afscbeiding tusscben kwel uit bet zuiden en westen
en uit liet noorden valt niet te inaken, geleidelijk gaat de eene in de
aiidere over.
De lioeveelbeid water, welke uit bet westen toevloeit, is zoo gering, dat
deze geeii ernstig bezwaar oplevert. Bij de bescbrijving van de Haarlemmernieer is aangetooud, dat aldaar zoiider bet minste uadee] ongeveer 6000 M'*.
zout water per etmaal opkwelt. Xu zal ougetwijfeld bet water, dat uit bet
westen kwelt deels zout water zijn, maar uit bet voorgaande blijkt toch wel,
dat zelfs al zou dit water voor een aanzienlijk deel uit zeewater bestaau, dit
met bet oog op de geringe lioeveelbeid, nog geen overwegend bezwaar beboeft
genoeind te worden.
Hier voor is reeds gewezen op de belaugrijke wateronttrekking aan den
bodem door gasbronnen, speciaal in de Wieringerwaard. Vergelijkt men nu
de beteekenis van die wateronttrekking rond de Wieringerineer met die van
de kwel in de Wieringerineer, dan blijkt deze laatste betrekkelijk onbeduidend
te zijn; een grooten iuvloed op de ten westen daarvan gelegen landen is dan
ook niet denkbaar.
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In plaats van liet water voor de gasbroimen alleen aaii te voereii, zulleu
de diepe zandlagen wat meer water moeten aauvoereii.
Het is alsof een klein deel der gasbronneu, die men in de Wieringerwaard
aantreft, in de AVieriugernieer werden bijgeplaatst.
Eenige vermindering van drukboogte zal daaruit volgen, en de gasbronnen
zullen iets minder water gaan geven, zooals ziilks voortdurend gescliiedt,
daar steeds meer gasbronnen geslagen worden.
Een eenigszins belangrijke afwijking van liet gervone verloop zal door de
droogmaking van de Wieringermeer niet ontstaan; door de steeds grooter
wordende boeveellieden water, welke tegenwoordig aan den bodem van Noordbolland worden onttrokken, neemt de druk van dat water af, en zal -dat op
den duur waarscbijnlijk verzoiiten moeten.
Hiervoor is gebleken dat zandgrouden gelegen bewesten de Haarlemmermeer omringeiide kleilagen niet meer van binderlijke uitdroging ten gevolge
van die droogmakerij te lijden hebben. Men mag dus wel aannemen dat zulks
met landen gelegen bewesten de dikke kleilagen rond de Wieringermeer evenmin bet geval zal zijn.
Van de droogmaking van de Wieringermeer wordt bijgevolg voor bet omliggende vaste land geeu overwegend bezwaar verwaclit; dicbte kleilagen voorkomeii bet leegkwellen der aaugrenzende polders, terwijl de verlaging van
den grondwaterdrnk zicb slecbts op zoodanige wijze zal doen gevoelen, dat
geen te bijzondere afwijking van bet gewone verloop daarvan is te verwacbten,
evenmin liinderlijke opdroging bewesten de dicbte kleilagen.
De hwel uit het noorden dient in drie gedeelten bescbouwd te worden en
wel bij den Waard-Vieuwlandpolder, bij bet overige deel van Wieringen en
bij bet boezemmeer.
Ten opzicbte van de kwel nabij den Waard-Vieuwlandpolder zij opgemerkt,
dat de bodem van dien polder en van bet aaugrenzende deel van de Wieringer¬
meer van dien aard is dat liier ongetwijfeld directe ondergrondscbe kwel te verwacliten is. Waar bet polderpeil van den Waard-Vieuwlandpolder op 2 M. —
N.A.P. en dat van de aaugrenzende polderafdeeling op 4,90 M. — N.A.P. is
aan te bouden zal deze kwel met een drukverscbil van 4,90 — 2 = 2,90 M.
plaats bebben. JVeemt men aan, dat voor infiltreeren en voor opkwellen van
1
water een drukverscbil van 0,45 M. noodig is, zooals voor den Waard2 90
Nieuwlandpolder is gevonden, dan zou boogstens —-V- = 3j M''*. water
2 X 0,45
uit den Waard-Nieuwlandpolder kunnen kwellen.
Hit deze cijfers volgt, dat er nooit sprake kan zijn van bet leegkwellen
van den Waard-Nieuwlandpolder. Ongeveer \ van de lengte van den polder
blijft aan zee gelegen, zoodat men daar een kwel van 6 M^. blijft beliouden,
voldoende dxis om de infiltratie naar de Wieringermeer over ongeveer de halve
lengte van den polder aan te vullen.
De kwelstreek zal geleidelijk in de infiltratiestreek overgaan, de kwel neemt
af tot 0, waarna de infiltratie begint, tot een maximum van 3:| M^ In deze
streek, welke zeker op 1000 M. breedte gesteld mag worden, zullen kwel en
infiltratie elkaar compenseeren. Daar 1000 M. bet 5 deel van de lengte-as van
den W’^aard-Nieuwdandpolder is ,volgt bieruit, dat zelfs voor bet geval de
maximum boeveelbeid water uit dien polder kwelde en er niets meer in zou
kwellen uit bet noorden, er nog geen te kort aan water door kwel zou ontstaan.
In werkelijkbeid zal ecbter na droogmaking van de Wieringermeer overal
kwel uit bet noorden blijven bestaan. Hoe ecbter dan de stroomingen en de
spanningen zullen verloopen is niet gebeel nauwkeurig te bepalen; eenigermate kan men zicb intusscben daarvan wel rekenscbap geven.
Was de Waard-Nieuwlandpolder breed genoeg, zoo zou ua droogmaking
van de Wieringermeer evenals tbans daarin uit bet noorden 3f
kwellen,
terwijl buiten de kwelzone druk van grond- en polderwater ongeveer overeen
zou komen en ten slotte nabij den nieuwen polder Sj
zou infiltreeren.
Daar de Waard-Nieuwlandpolder ecbter niet breed genoeg is om de kwel en
infiltratiewerking gebeel op zicbzelf tot stand te doen komen, zullen deze
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werking'en elkaai- beinvloedeii. De .stroominijlen ziillpn elkaar dus gaan siiijden
en iiiet meer bovenkomeii, de oudeiste bet eerste.
Men Kul dus eeii tciestand ki'ijgeu, waarbij de oiiderste stroomlijnen doorloopen, de boogere zicli wat opbuigen en slechts de bovenste uittreden, zooals
sclietsmutig op hijlage XT is aangegeven.
Het zou nil denkbaar zijn, dat iiit bet iioorden zooveel water kwelde, dat
bij den noordelijken dijk van den Waard-Xieuwlandpolder geeu overdruk op
bet polderivater meer aanwezig was, in welk geval dus de kwel ter plaatse in
dien polder tot 0 zou ziju teruggebraebt.
Xeeint men weer aan, dat ook nu bet kwelwuiter bait zoet zal ziju, dan
zal men voor bet bescbikbare drukversoliil tusscben de zee en den polder met
polderpeil van 4,90 M. moeten stellen op: 5,90 M.
Bij bet ontbreken van kwel in den Waard-Xieuwlandpolder zou bet water
dus borizontaal stroomen tot onder den zuidelijken dijk van den WaardXieuwlandpolder, en daarna opkomen.
Stelt men nu de boeveelbeid welke dan zou doorstroomen op Q M“. dan is
1800
1400
X (1 + 0,45 Q
5,90
:iO X 150
1,3 Q = 5,9
Q = 41 Mb
Het bescbikbare drukverscbil van 5,90 M. zou dan tncb gebruikt n'orden:
1°. voor bet doorstroomen van Q M'’. water over gemiddeld 1800 M. onder
bet oude land van Wieringen en 1400 M. onder den Waard-Xieuwlandpolder
bij eene doorlatingscoefficieiit en dikte van bet diluvium van 25 en 150 M.,
en 2°. voor bet opkwellen in den nieuwen polder. Deze berekening is aan den
ruimen kant, daar met bet oog op de aanwezigbeid van bet zoete water in bet
booge land van AVieringeu geen drukverlies voor infiltratie in rekening is
gebracbt.
He overdruk bij den noordelijken dijk van den Waard-Xieuwlandpolder zou
dan ongeveer tot 0,90 M. of de belft zijn gereduceerd, terwijl de overdruk
van bet polderwater bij den zuidelijken dijk zou bedragen 0,90 M.
Zelfs bij den grootst mogelijken afvoer uit bet noorden blijkt, dat er nog
kwel blijft bestaan in den Waard-Xieuwlandpolder, terwijl men verder mag
aannemen, dat evenveel water zal in- als uitkwellen.
Met bet opkwellen en bet infiltreeren van een deel van bet toestroomeiide
water gaat eenig drukverlies gepaard, zoodat in werkelijkbeid de boeveelbeid,
welke in den Wieringermeer kwelt, wat geringer zal zijn dan 4^- M’’. Hier
staat ecbter tegenover, dat bet kanaal langs den dijk de kwel uit den WaardXieuwlandpolder wat vergemakkelijken zal.
Bij droogmaking van de Wieringermeer mag men rekenen, dat iiabij den
Waard-Xieuwlandpolder over 2000 M. boogstens 5 M^. in de Wieringermeer
zal kwelleu, dat bet kwelbezwaar van den Waard-Xieuwlandpolder tot minder
d:m de belft zal worden teruggebraebt en dat liet peil van bet grondwater
beuoorden den Waard-Xieuwlandpolder ongeveer 1 M. dalen zal.
Hit bet voorgaande blijkt, dat de invloed van den Waard-Xieuwlandpolder
op de kwel van zeer weiuig beteekenis is en dat men zonder kans op groote
fouten ook voor bet overige deel langs Wieringen ongeveer betzelfde bedrag
voor de kwel mag aannemen. In bet daaraan grenzeude land zal de grondwaterstaud niet oiibelangrijk dalen, daar de druk nabij den dijk te stellen
zal zijn op 2,65 — X.A.P.
De zuidzijde van bet boezemmeer kan zoo gekozen worden, dat men daar
langs in den toekomstigen polder overal voldoend afsluitende lagen viudt.
intusseben zal ongetwijfeld water uit bet boezemmeer kwellen; diluviale
lagen komen er in bloot, infiltratie kan daar zeer gemakkelijk plaats bebben,
en daardoor zal aan bet westelijk deel van Wieringen de kwel toenemen. A]
dergelijke factoren ontsnappen aan de mogelijkbeid van eenigszins nauwkeurige berekening.
Intusseben is men zeker aan den veiligen kant, zoo men voor de kwel uit
bet noorden overal 5 Mb aanneemt, zoodat deze dan in bet gebeel te stellen
is 0]) 45000 Mb per etmaal. Zeer waarscbijnlijk zal meer dan de belft van

139
deze kwel uit zout water bestaan. Deze kwel is uiet zonder bedenking met bet
oog op vei’zoutiiig van polderafdeeling I, vooral waar door bet eoncentreeren
der gebeele bemaling te Medemblik, bet water dezer afdeeliug afgelaten zal
Worden op Afd. II. Men dient er dus op te rekenen, dat zoo noodig aan de
noordzijde een kwelzone geinaakt moet kunnen worden, zij bet dat deze slecbts
in droge perioden van bet overige polderwater afgesloten zal worden.
Wat den invloed op de oinliggende landen betreft, zoo blijkt dat deze op
de Waard-Nieuwlandpolder beslist gunstig zal zijn, daar deze polder van
meer dan de belt't van bet kwelbezwaar veriest zou worden.
Het overige lage land zal eenigszins ontwaterd worden, maar zulks zal dit
ten goede konien, omdat bet tlians veelal te nat is. In bet boogere deel van
Wieringen zal de grondwater^tand eenig.szins dalen, maar waar deze tocb
zoo diep ligt, dat de regel boe meer regen boe beter er geldt, zal de toestand
daar niet mei kbaar veranderen.
3'en slotte dient in dit verbaud nog de kwel uit bet boezemmeer be.scbouwd
te worden.
Deze zal in lioofdzaak ontstaan door infiltreeren in de grove blootkomende
diluviale lagen, die bet water onder Wieringen zullen brengen en verder in
den nieuwen polder.
De boeveelbeid water, welke uit bet boezenmieer kwellen zal, is betrekkelijk
klein; mits men er zorg voor zal dragen dat de kade langs dat meer op een
afsluitende kleilaag zal worden gebouwd beboeft dan ook voor leegkwellen
van den boezem in de nieuwe droogmakerij geen vrees te bestaan. Langen
tijd zal men water uit den ruimen boezem kunnen laten wegkwellen in droge
tijden, zonder dat nog bezwaar voor de scbeepvaart is te vreezen. Wordt
ten slotte bet water te laag, dan zal bet inlaten van eene kleine boeveelbeid
zeewater in bet kanaal door Wieringen voldoende zijn, en daartegen gelden
geen ernstige bezwaren.
Het kanaal door Wieringen zal intusscbeii niet langs den bestaanden zeedijk
gelegd mogen worden, daar dan een zeer ernstige kwel zou ontstaan, de weerstandbiedende lagen zouden worden weggenomen en de druk van bet kanaalwater zou aanzienlijk grooter zijn dan die van bet grondwater.
Het kanaal door Wieringen zal dus gelegd moeteu worden langs de noordzijde van den Waard-Nieuwlandpolder; de overdruk van bet kanaalwater op
bet grondwater zal daar gering zijn, zoodat dan geen ernstig kwelbezwaar
is te vreezen.
Tlums zij nog gew'ezen op den invloed welke gebeele afsluiting van de
Zuiderzee op de kwel in de drooggeinaakte Wieringermeer zou bebben. Daar
de gemiddelde stand op bet IJselmeer slecbts enkele decimeters lager zou
zijn, dan de gemiddelde zeestand, zou de kwel uit bet oosten daardoor niet
beteekenend minder worden, terwijl uit den aard der zaak de kwel uit bet
zuiden en westen en uit bet noorden er niet door beinvloed zou worden. De
kwel uit bet oosten zou dan ecbter op den duur uit zoet water gaan bestaan,
waardoor bet afzouderlijk bemalen kwellend zou kunnen vervallen, zoo altbans
de kwel uit bet noorden niet zal blijken uit zoodanig zout water te bestaan,
dat afzonderlijke afmaling daarvan altbans in droge tijden wenscbelijk is.
Tbans dient nog gewezen te worden op de financieele gevolgen van de kwel.
Financieele geHierbij zij er in de eerste plants op gewezen, dat aan de biervoor gevonden volgen van de kwel.
cijfers voor de kwel allerminst eene absolute waarde nioet worden toegekend.
Het is ondoenlijk om daaromtrent beslist vaststaande gegevens te vinden. Het
doel der voorgaaude bescbouwingen is dan ook geen ander geweest, dan in
boofdtrekken na te gaan welke beteekenis men aan de kwel in de Wieringer¬
meer zal moeten toekennen en dan is wel gebleken, zooals nader bij de bebandeling van de bemaling zal uitkomen, dat de kwel geen overwegenden invloed
beeft op de sterkte der bemalingsinstallatie, maar wel op de exploitatiekosten daarvan.
De verkregen gegevens doen zien dat het zeer wel mogelijk is dat de kosten
van de kwelbemaling ongeveer met f 2 op de toekomstige polderlasten zullen
drukken.
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Besluit.

Tot besluit inoge tliaus geresunieercl worden dat bet plaats gebad bebbende
oiidei'zoek betreffeiide de ku'el lieett aangetoond, dat:
1°. de lioeveellieid, welke iji den nieuwen polder zal kwellen, iiiet zoo groot
zal zijn, dat deze niet beboorlijlv te bebeerscben zal zijn;
2“. bet inkwellende zoute water zoodanig gelocaliseerd kan worden, dat
bet voor de exploitatie van den nieuwen polder geen bezwaar opleveren zal;
3°. de kwel voor de oniliggende landen geen overwegenden binder zal
opleveren;
4°. de kade van bet boezemineer op een afsluitende kleilaag inoet
worden aangelegd en bet kanaal door Wieringen ten noorden van den WaardXieuwlandiiolder nioet worden gegraven;
5°. de invloed van de kwel op de aanlegkoHen der benialingsinricbtingen
niet beteekenend is, maar wel op de toekoinstige polderlasten.
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat deze conclusies in boofdzaak gebaseerd
zijn op de navolgende factoren, de kwel in den Waard-Nieuwlandpolder, bet
drukverscbil van bet grondwater aldaar, nabij de dijken en in bet midden
van den polder, de vergrootingsregels, welke voor de kwel gelden en de doorlaatbaarbeid van den ondergrond onder den Waard-Nieuwlandpolderzeedijk
en onder den toekoinstigen dijk Wieringen—Medemblik.
De eerste en de derde factor zijn met behoorlijke zekerbeid in rekening
gebracbt kunnen worden; de tweede en de vierde laten eenigen twijfel toe.
Wilde men daaromtrent grooter zekerbeid verkrijgen, dan zou bet noodig zijn,
uitgebreider waarnemingen te doen, omtrent bet verloop van bet grondwater
onder den Waard-Nieuwlandpolder en de grondmonsters nader wetenschappelijk te doen onderzoeken.
Daar bet zeker is dat de grootste kwel nabij den dijk plaats heeft, zal
wijziging van bet aangenomen cijfer voor den grondwaterstand in bet midden
van den Waard-Nieuwlandpolder, de berekende boeveelheid kwelwater waarscbijnlijk niet belangrijk beinvloeden.
Wij zagen bij de Haarlemmermeer de kwel verdubbelen ter plaatse waar
bet zand aan de oppervlakte kwam.
Bescbouwt men nu de uitkomsten der boringen, dan zal een verdubbeling
van de kwel zeker slecbts zeer plaatselijk denkbaar zijn.
Afwijkingen van de biervoor gegeven berekeningen blijveii intusscben
denkbaar; allerminst kan bier absolute zekerbeid gegeven w^orden, maar de
boofdzaak der gegeven conclusies zal daardoor niet meer beinvloed worden.

HOOFDSTUK lY.

I)e Beinaliiig.
Alvorens tot liet ontwerpen van de bemaliugsinrichtingen van de eventueel
droog te maken Wieringenneer overgegaan kon worden, diende liet vermogen
dier inrichtiiigen bepaald te worden.
fn § 44 van liaar verslag deelt de Staatscomniissie hare inzichten inede,
omtrent het vermogen der geinalen voor de droog te leggen polders in de
Zuiderzee en stelt zij het vereischte vermogen op 12 Waterpaardekrachten
(W.P.K.) per 1000 H.A. en 1 M opvoerhoogte, overeenkomende met hetgeen
bij de ontwerpen der Zuiderzeevereeniging was aangenomen, terwijl zij bovendien eene reserve van 2 W.P.K. per 1000 H.A. en 1 M. opvoerhoogte verlangt.
Over deze aangelegenheid zijn langdurige besprekingen gehouden in de
z.g. gemengde Subcommissie (van de Staatscommissie), zonder dat men gelegenheid had het vraagstuk wat meer in zijne onderdeelen geanalyseerd te
beschouwen. Waar intusschen zoo talrijke factoren op het noodzakelijke ver¬
mogen eener benialing van invloed zijn, zal men zonder iiadere beschoiiwing
dier factoren bezwaarlijk een zekeren grondslag kunnen vinden voor het bepalen van het vermogen eener te ontwerpen bemaling. In voormelde Subcom¬
missie bleek dan ook wel een zekere schroom te bestaan bij het vaststellen van
het vermogen der bemaling, en deze leidde er toe, voor alle zekerheid nog de
voornoemde reserve aan elk gemaal toe te voegen.
Of werkelijk in geval van onklaar raken van het gemaal de betrekkelijk
kleine reserve van groote beteekenis zou zijn, is wel wat twijfelachtig.
Bij het maken van meer definitieve ontwerpen, scheen het dan ook noodig,
van het vermogen der bemaling eene nadere studie te maken, en wel door de
verschillende factoren, die het vermogen der bemaling beheerschen, aan een
onderzoek te onderwerpen.
Het vermogen der bemaling hangt af van:
I. de hoeveelheid water, welke per tijdseenheid moet kunnen verwijderd
worden;
II.

de opvoerhoogte.

De hoeveelheid water, welke per tijdseenheid moet kunnen worden ver¬
wijderd, hangt weder af van het waterhezwaar en van de icatei'herging.
De oorzaken van het waterh&zwaar werken deels regelmatig-, als:
a. kwel, en
h.

binnenstroomen van schutwater,
en zijn tevens onafhankelijk van de oppervlakte van den polder,
deels onregelmatig als:

c.

de atmospherische neerslag, verminderd met de verdamping.
De waterherging hangt af van :

a.

van de hoeveelheid water, welke tusschen de gronddeelen en door de
planten kan worden geborgen;

h.

het profiel der tochten en slooten;

c.

de rijzing van het polderpeil, welke onder ongunstige oinstandigheden
kan worden toegelaten.
Voor de drooggelegde Wieringenneer mag men de atmospherische neerslag
verminderd met de verdamping en de -waterherging evenredig stellen met de
oppervlakte.

Bepaling der gegevens, noodig voor
de vaststelling van
het vermogen der
bemaling.

U2
De opyoerlioogte, Wciannede men client rekening te liouden, liangt af van:
a.

den waterstand in den polder;

b.

den zeestand, waarbij nog met vol verniogen geloosd inoet kunnen
worden.

(dnitrent de ondergrondselie kirel in de droogmakerij is afzonderlijk eene
studie gemaakt en als resnltaat daarvan inoet aangenonien worden, dat per
etniaal zal instroomeu:
nit het oosten.

187 500

nit het zniden en westen .

16 000

nit het noorden .

45 000 M®.

waarbij er evenwel aan herinnerd dient te worden, dat deze cijfers allenninst
met zekerheid zijn vast te stellen, maar dat tanielijk groote afwijkingen daar¬
van niogelijk blijven.
Belialve op de ondergrondsche kwel, heeft men te letten op de kwel door
den oostelijken zeedijk en de vraag rijst of deze kwel van groote beteekeiiis
zal zijn in verhouding tot de ondergrondsche kwel.
De ervaring opgedaan bij den dijk van den Waard-Nieuwlandpolder stemt
in deze zeer bemoedigend, aangezien daar geen dijkskwel van eenige beteekenis kou worden vastgesteld.
Bij de samenstelling van den dijk zal er vooral met het oog op de stabiliteit
op gerekend worden, deze zoo dicht mogelijk te maken.
Globaal kan gerekend worden, dat de ondergrondsche kwel over een diepte
van 150 M. plants vindt, terwijl de kwel door den dijk slechts gemiddeld over
ongeveer 4,5 M. hoogte zal plants hebben, zij het dan ook, dat de stroombanen
door den dijk veel korter zijn, waar evenwel tegenover staat, dat het afsluiten
van het dijkslichaam wel behoorlijk mogelijk is, terwijl het afsluiten der
watervoerende diepere grondlagen iiitgesloten is.
Hit een en ander volgt, dat de kwel door het dijkslichaam slechts een onbeteekenend deel zal zijn, van die door den ondergrond, zoodat waar laatstbedoelde sleclits bij groote benaderiiig was vast te stellen, het nit een practisch
oogpnnt met liet oog op de bemaling overbodig is de dijkskwel aan een nader
nauwgezet onderzoek te onderwerpen.
Toch zal er wellicht eenige dijkskwel zijn en daarom schijnt het voorzichtig
bij de berekening van het vermogen der stoomgeinalen het globaal gevonden
cijfer voor de kwel nit het oosten van 187 500 M^. per etmaal af te ronden
tot 200 000
.
Het scheen niet noodig de gevonden hoeveelheden voor de ondergrondsche
kwel nit het zniden en westen eii nit het noorden in verband met dijkskwel
te gaan verhoogen.
De zeedijken vanaf Aart.swoud tot den Oosticnnt van den Anna Paulownapolder, waar langs het afwateringskanaal voor de omliggende streken zal
loopen, zijn onde gezette en dichte dijken en de kade langs het boezemmeer
zal op een kleibodem komen te rusten, terwijl ter plaatse toch reeds op aanzienlijke kwel is gerekend, zoodat men daar inderdaad met de gevonden
cijfers voldoende veilig is.
Uit de hierna te geven beschouwingen omtrent het gedeelte van het in
polders koniende water, dat in de slooten terecht konit, zal blijken, dat zeker
niet al het ingekwelde water ook nitgeinalen zal moeten worden. Waar ecliter
de kwel slechts een geringen invloed heeft op de sterkte der bemaling en
omtrent het totale kwelbezwaar, zoo weinig met zekerheid valt te zeggen,
schijnt het toch gemotiveerd er op te rekenen, dat de totale hoeveelheid ingekweld water ook weder nitgeinalen zal moeten worden.
Met het oog op de bemaling kan gerekend worden, dat de kwel uit het
oosten geheel op het kwelland plants heeft en bijgevolg ten laste van polderafdeeling lY komt, de kwel uit het zniden en westen plants heeft beoosten de
dikkere kleiformatie, dus in polderofdeeling III en de kwel uit het noorden
in i)olderafdeeling I.

143
Men heeff dus te rel'enen op de nnvolgende lioeveelheden Iwelwater.
Hoeveelheid in
Afdeeling.

I
II
III
IV
Totaal

per jaar.

per minuut.

16 500 000
0
6 000 000

31
0
11

73 000 000

139

95 500 000

181

De hoeveelheid scJmiticater, waarmede de toekoinstige droogmakerij belast
zal worden, is afhankelijk van het scheepvaartverkeer, dat zich ontvikkelen
zal en daarvan valt vooraf niets met eenige zekerheid te zeggen.
Door de Van Ewycksluis, de eenige toegang van nit zee naar den thans
mini een halve eeuw in exploitatie zijnden Anna Paulownapolder werden in
het tijdvak 1900—1910 gemiddeld per jaar 591 schepen geschut; nii is wel de
Anna Paulownapolder door de Oude Sluis en vanuit het IVoordhollandsch
kanaal voor kleinere vaartuigen toegankelijk, maar anderzijds passeert een
deel van de vaart op Wieringen ook de Van Ewycksluis.
Eekent men eens, dat de nieuwe polder door 4 sluizen toegankelijk zal zijn
en dat met elk dier sluizen 600 schuttingen per jaar uitgevoerd worden, dan
zal men met het oog op het schutwater wel aan den ongunstigen kant zijn en
in dat geval zou per jaar ongeveer 4 x 600 x 800
= 1,920,000 Mh schut¬
water in de droogmakerij gebracht worden, zoo men rekent dat het verval in
de sluizen ongeveer 2^ M. bedraagt.
De hoeveelheid schutwater zou dus in dat geval nog slechts ongeveer 2 pet.
van de aangenomen hoeveelheid kwelwater bedragen en kan dus tegenover
deze verwaarloosd worden.
Mocht de scheepvaart sterk toenenien op den duur, dan zal nog het schut¬
water geen overwegend bezwaar gaan opleveren en ongetwijfeld zal het kwelbezwaar verminderen op den langen duur, door infiltratie van fijne deeltjes,
welke in het zeewater voorkomen.
Bij de bepaling van het vermogen der stoombemaling kan het waterbezwaar
door schuttingen dus wel buiten beschouwing blijven.
De overige factoren, waarvan het waterbezwaar en de waterberging in den
polder afhankelijk zijn, zijn alle evenredig met de oppervlakte.
Hoewel het plan voor verkaveling nader zal worden behandeld is het met
het oog op de bepaling van het vermogen der bemaling wenschelijk thans reeds
over de in het navolgende staatje opgenomen gegevens te bescliikken.

Afdeeling.
I
II
III
IV

Oppervlakte.

7170—1610 i)
3090-fl610 1)

3220 H.A.
4780
„
5560
„
4700
„

Polderpeil.
4.90 M.
5.60 „
6.30 „
7.00 „

N.A.P.

Naast de gegevens, welke reeds elders verzameld zijn, en hiervoor in herinnering zijn gebracht, dienen dus thans voor het vaststellen van het ver¬
mogen der bemaling nader nagegaan te worden:
1)

Oppervlakte van het kwelland van Afd. III.
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1°.

den atmdsplierisclien neerslag;

2°.

de verdamping;

3°.

de waterberging in den grond en de plaiiten;

4°.

de waterberging in de slooten;

5°.

de toe te laten rijziiig in bet polderpeil;

6°. de lioeveelbeid Water welke verzet moet bunnen worden, af te leiden
nit de gegevens sub 1 tot 5;

7°. de zeestand. waarl)ij nog met vol vermogen geloosd moet kunnen
worden.
lletreffende deze punten zijn gegevens verzameld door den Ingenieur
llr. Wen'I'iiolt e.i.; zij gaaii als bijlage E liierbij.
Uit hetgeen daarin onder sub 6 is uitgerekend volgt, dat, zoo men eene
bemalingsinricditing heeft, welke in, staat is per etmaal een scliijf water ter
dikte van 4,7 mM., over den gebeelen polder verdeeld, uit te malen, men
verzekerd is, dat de waterstand in den polder niet booger dan 0,50 M. boven
bet polderpeil rijst, na de zwaarste regenvallen, betgeen in dit opzicbt zeker
een gebeel voldoende toestand waarborgt.
Ilet is eebter niet voldoende, dat de waterstand in den polder niet te boog
wordt, ook moet men verzekerd zijn, dat de waterstand niet te lang boven bet
polderpeil blijft.
Daaroin is met bebulp van de door Ingenieur Wentholt verzamelde ge¬
gevens nagegaan boe lang bet telkens zou duren voor bet ingekomen water
verwijderd zou zijn, zoo bet gemaal per etmaal een scbijf water ter dikte van
4,7 mM. over den gebeelen polder verdeeld zou kunnen uitmalen.
Ee uitkomsten zijn in bet volgende staatje opgenomen.

.Regenperiode
van 1 etmaal.

Regenperiode
van 3 etmalen.

Regenperiode
van 10 etmalen.

Regenperiode
van 30 etmalen.

Maand.
etmalen
uit
etmalen
uit
etmalen
uit
etmalen
uit
te malen. te malen. te malen. te malen. te malen. te malen. te malen. te malen.

mM.

1.7

12 mM.

1.7

12

Juni.

.

8

Juli .

.

8
10

2.1

14

Septembei
October.

16

3.4

20

18

3.8

27

November

20

4.3

20

„
„
„

18
22.5

3.8

30

4.8

30

Augustus

December
Januari.
Februari

22.5

4.8

30

„

2.6
2.6

31.5 mM.

6.7

44

28

„

6.0

52.5 „

3.0

36

„

7.4

56

4.3

55

„

11.7

88

„

18.7

11.1
12.8

97.5 „

20.7

97.5 „

20.7

5.7

52

„

4.3

60

„

„

6.4

„

6.4

63
70

„
„

„

6.4

70

„

mM.
„

13.4

117

„

14.9

120

„

14.9

90

„

8.9

11
11.9

22.7
25.5
19.2

Hieruit blijkt, dat eene bemaling van voornoemd vermogen ruimscboots
in staat zou zijn binnen den tijd van de regenperiode zelf bet maximum waterbezwaar van de periodes van 30 etmalen te bebeerscben; met de kortere regenperioden is dit intusscben niet bet geval.
Waar steeds booger eiscben gesteld worden aan spoedige ontlasting van bet
water, een feit, waarop ook de Commissie van Landbubsboudkundigen
in
bet bijzonder de aandacbt vestigde, daar blijkt wel dat voornoemd vermogen
onvoldoende zou zijn. Uit nader overleg met den Secretaris van voormelde
Commissie is gebleken, dat men niet zoo zeer tot in alle onderdeelen was afgedaald bij bet stellen van eiscben omtrent ontwatering, maar dat men uitdrukking bad willen geven aan liet algemeene verlangen om verzekerd te zijn van
voortdurende diepe droogligging der gronden.
In verband met bet verlangen der Commissie dient er op gerekend te wor-

1) Haar rapport is als Bijlage G hierbij overgelegd.
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deii , dat iia koi'tere periodeii van maxinuunregenval, een etmaal na de periode
het polderpeil veder bereikt is.
Xn zal de tiendaagsche maximumperiode soms in bet begin niet duidelijk
opvalleu, zoodat bet wel inogelijk is, dat men den eersten dag bet gemaal nog
niet in werkiiig stelt. Men zal daaroni Avel dieiien te eiscben, dat de inaximnm
boeveelberd water die in 10 dagen valt ook weder in 10 dagen verwijderd nioet
worden, lietgeen een vermeerdering van bet voormelde verniogen van ongeveer
50 pet. noodzakelijk zou maken.
Een driedaagsebe periode van maximum-regenval zal zicb wel zoo dnidelijk
denionstreeren, dat reeds dadelijk den eersten dag met inalen zal worden begonnen, zoodat in verband met de eiscben van de Commissie van Landhuisboudkuudigen verlangd dient te worden, dat bet water in zulk eene periode
vallende in 4 etmalen verwijderd moet knnnen worden.
A'oornoemde versterking van 50 pet. zou ook voor dit geval voldoende zijn.
In de niaanden December, Januari eii Eebruari zou de duur van 4 etmalen
missebieu lets oversebreden worden, niaar dit zal zeer weinig zijn eii juist
midden in den winter geeii bezwaar oplevereu.
De versterking van 50 pet. zal verder tot gevolg bebben, dat de boogste
standen aanzienlijk zullen blijveii beneden bet peil van 0,50 M. boven bet
polderpeil, zoodat men steeds met geringe scbommelingen te doen zal bebben,
welke op zicb zelf minder bezwaar zulleii oplevereu.
\Yaar men bij langere perioden van sterken regenval tijdens die perioden
voortdurend eenige verboogiiig van waterstanden krijgt, kan bet geen bezwaar
nleer genoemd worden, zoo men na den maximum regenval van de zeer korte
periode van een dag nog twee dagen noodig beeft eer bet polderpeil w’eder
bereikt is, en wanneer men bet bovengeiioemde verniogen met 50 pet. vermeerdert, is men daarvan verzekerd.
In verband met bet voorgaande 'wordt dus gemeend, dat bet noodig is, de
sebijf water, welke uitgemalen moet kunnen worden 50 pet. booger te nemen
en dus te brengen van 4,7 mM. op ongeveer 7,2 mM., zoodat bij bet ontwerpeu
r!er bemalingsinricbtingen gerekend moet woixlen op een rerinogen van- 50 5P.
per mimiut en per 1000 II.A. voor het icegmalen van den atmospheruchen
neerslag.
luderdaad is bet berekende vermogen ruim te iioemen; de nieuw geinstalleerde bemaling van de Haarlemniermeer, welke zeer sterk is, kan totaal
(dus voor regen + kwel) per etmaal een sebijf water van 7,1 mM. over den
gebeelen polder verdeeld verwijderen.
De Staatscommissie rekende voor de boogte van de sebijf weg te malen
water 7,8 mM., waarvan 0,5 mM. voor kwel, zoodat bet biervoor vastgestelde
verniogen vrijwel overeenkomt met dat door de Staatscommissie aangenomen,
terwijl men verzekerd is, dat de maximum verbooging van den waterstand
sleclits ongeveer de belft zal bedragen van de verbooging, welke de Staats¬
commissie meende te kunnen toelaten.
AVaar, zooals nader zal blijken, bet te installeeren vermogen der bemaling
nog totaal 10 pet. booger is ontworpen, dan bet met de boven gevonden
gegevens als noodzakelijk berekende vermogen, daar is men, zooals ook blijkt
uit vergelijkiiig met andere gegevens, van een voldoend sterke bemaling
verzekerd.
In verband met de exploitatie van den droogmakerij is bet niet sleclits
noodig de grootste boeveelbeden water, welke in een zekeren tijd uitgemalen
moeten kunnen worden te kennen, maar dient men zicb evenzeer rekensebap
te geven van de totale boeveelbeid water, welke per jaar uitgemalen zal
moeten worden.
In de AA^aterbouwkunde, Eerste deel, Afd. VI, Polders en Droogmakerij en,
door A. A. Beekmajv, is op bladz. 72 eene opgave opgenomen omtrent de
gemiddelde inaandelijkscbe regenval in liet noordwestelijk kwartier van ons
land; met bebulp der gegevens door Ingenieur AVentholt c. i. verzameld, is
bepaald hoeveel atmospherischen neerslag elke maand uitgemalen zou moeten
worden. Het volgend staatje geeft liiervan een overzicht.
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Totaal

MAAXD.

AVaai'van uit te malen.
184

Januari
Febniaii
Maai't .
April .
Mei . .
Juui .

.
.
.
.
.

49

Juli.

.

62
92

.

1883.

10 mil.

o2

Augustus .
September.
October .
November.
December .

51
Totaal

49 mil.

100 % of 50.— mM.
100 0/^j „ 49.—
stel 90 0/0 II 46.8
"5 % „ 26.3
% I. 21.5
■’5 % I. 19.6
^^5 % -I 21.7
35 % II 32.2
7o II 50.1
65 % „ 50.1
75 % „ 71.3
90 % „ 45.9
484.5

mil.

Men kail dus aannemen, dat yeviiddeld per jaar rnoet warden uitgemalen
een schijf ivater ter hoogte can 500 vi.M. over den gelieelen polder verdeeld.
Uit de gegevens van Ingenieur Wkxtiiolt c.i. blijkt, dat zoo de henialing
zoodanig wordt ingericlit, dat tot de zeestand van 1 M. + N.A.P. met voile
kraclit uitgemalen kan wordeii, bij bet gebruik van centrifugaalpoinpen
sleclits zeer zelden met eenigszins beperkt vermogen gemalen zal belioeven te
rvorden; bij bet biervoor vastgestelde vermogen is men ruimsclioots verzekerd,
dat ook onder die omstandigbeden bet poldervater niet boven den stand van
0,50 M. boven bet polderpeil rijzen zal.
Hier zij in berinnering gebracbt, dat de Staatscominissie aannain, dat tot
den zeestand van 0,70 M. + N.A.P. met voile kraclit opgeinalen inoest
kunnen warden.
De gemiddelde zeestand te Medemblik bedraagt 0,06 M. — N.A.P.; zoo
men den eiscb stelt, dat tot de hoogte van 1 M. + N.A.P. met voile kraclit
uitgemalen moet kunnen worden, bescbikt men gemiddeld over een 15 pet.
grooter vermogen, dan volgens de voorgaande berekening noodig is, daar bij
benadering als gemiddeld polderpeil dat van afdeeling III (6,30 M. —
N.A.P.) aaiigelioiiden kan worden.
De Staatscominissie stelt den neerslag bij de stoomgeinalen op 25 c.M. en
rekent bij bet bepalen van bet vermogen der bemaling, dat bet water ook tot
25 c.M. beneden bet polderpeil moet worden weggemalen. Bij eene zoo
ongunstige aanname omtrent den biiitenwaterstand als bier is gesebied,
sebijnt dit overbodig.
AVaneer tocli in natte perioden met vol vermogen gemalen moet worden is
de waterstand in den polder boven bet polderpeil en behoeft men dus bij bet
stooingemaal bet water niet 0.25 M. beneden bet polderpeil weg te malen en
anderzijds beboudt men niet voortdurend den boogsten zeewaterstand, maar
beboeft daarop alleen tijdens hoog water uit te malen. Het gemiddeld tijverschil bedraagt te Aledemblik 0,62 M., zoodat bij booge zeestanden gemiddeld
per etmaal op een belangrijk lager stand uitgemalen wordt dan die van boog
water.
In verband met bet voorgaande wordt aangenomen voor de berekening van
bet vermogen der gemalen, dat liet water moet opgevoerd worden vanaf het
polderpeil tot de hoogte van 1 M. + N.A.P.
Op grond der biervoor berekende gegevens is bet ontwerp der bemalingsDe machineinstallatie.
inriebtingen opgemaakt door Prof. F. Iv. Tii. vax Itebsoiv Av.i., boogleeraar

147
luiii de Teclmiselie Hoogescliool te Delft; zijn betieffeiul rapport gaat als
bijlage F liierbij.
Zooals daaruit blijkt, wordt voorgesteld de geheele bemaling uabij Medemblik te conceutreeren, voornaiiielijk met bet oog op de kosteubesparing welke
daaruit voort vloeit.
Het water van polderafdeeling I zal afvloeien op polderafdeeling II eu
bet gebeele kwelland zal met atdeeling IV worden bemaleu.
Drie volkomen gelijke macbineagregateii zullen dan de Af'deelingen I en
II, Atdeeling III en Atdeeling IV en bet kwelland bemalen. Door deze
indeeiiiig zal bet totaal te installeeren vermogen ruiin 10 pet. grooter worden,
dan bet als noodzakelijk berekende vermogen, wat nog eerie niet te versmaden
grootere z-ekerbeid geett bij de droogbouding van den polder in natte
perioden.
Als meest gescbikt in bet onderbavige geval is gekozen voor elk macbineagregaat de centritugaalpomp, gedreven door een borizontale gelijkstroom
stoommacbine.
Deze installatie is eenvoudig en in de boogste mate bedrijfszeker, zoodat
men practiscb gesproken kan aannemen, dat onderboud en berstel gebeel
buiten de perioden van malen zal kunneu plants bebben.
Intusscben de toeleidingen van bet water naar bet gemaal zijn zoodanig
ontworpeii, dat elk macbineagregaat, zij bet dan ook in sommige gevallen ten
koste van verbruik van eenig meerder arbeidsvermogen, op alle waterleidingeii zal kunnen malen.
Mocbt zicb dus al eens bet geval voordoen, dat tijdens een periode van
malen een macbineagregaat niet in gangbaren staat was, dan zou men tocb
nog een machine capaciteit bebouden van 1350 W.P.K. of van + 70 pet.
van bet als noodig berekende vermogen.
Dat men op deze wijze eene aanzienlijk zekerder reserve bezit dan bij bet
reservegemaal van 2 W.P.K. per 1000 H.A. en per M. opvoerboogte of van
1/6 van bet als noodig berekende vermogen, dat door de Staatscommissie was
ontworpen, beboeft geen verder uitvoerig betoog.
Zooals uit de berekeningen van Ingenieur Wka'tiiolt c.i. is at te leideii is
men met een 70 pet. van bet als noodig berekende vermogen nog ruimseboots
verzekerd, dat bij buitenwaterstanden niet booger dan 1 M. + N.A.P., bet
polderwater nooit booger stijgen zal dan tot 0,50 M. boven bet polderpeil, en
bet eenige bezwaar, dat men bij bet buiten werking rakeii van eene machine
zal kunnen ondervinden zal bierin bestaan, dat bet na zware regenvalleii een
enkelen dag langer duurt eer bet polderpeil weder bereikt is.
Maar ook bij perioden van booge zeestanden beboeft men, zoo een macbine¬
agregaat geruimen tijd gebeel buiten werking zou zijn, nog geen ernstig
bezwaar te vreezen. Ilit berekeningen, uitgevoerd voor de perioden van
ongunstigste buitenwaterstanden van bet tienjarig tijdvak 1901—1910 is
gebleken, dat zelfs in geval in bet gebeel niet meer uitgemalen werd, zoodra
de zeestand het peil van 1 M. -f N.A.P. had bereikt, het polderwater daardoor slecbts ten boogste 0,14 M. booger zou worden en dus nog verre blijven
beneden bet peil van 0,80 M. -f polderpeil, dat als boogst toelaatbaren waterstand in den polder door de Staatscommissie werd aangeuomen.
Het ontwerp door Prof, van Iteeson w.i. opgemaakt geeft dan ook met betrekking tot het bebeerseben van de waterstanden in den polder eeiie mate van
zekerbeid welke men bezwaarlijk elders zal kunnen vinden en die zeker
grooter is dan men ooit met reservemaebines, op bet inrichten waarvan ook
de Commissie van Landhuisboudkundigen de aandaebt vestigde, zou bereiken.
In het laatste hoofdstuk van het rapport van Prof. v.\n Iteeson wordt de
mogelijkbeid nagegaan om de te stiebten installatie meer rendabel te maken
door baar ook tot electrisebe centrale in te riebten, waarbij er de aandaebt
op gevestigd wordt, dat bet uit een economiscb oogpunt gewensebt is de
electrische centrale met bet stooingemaal te vereenigen en niet strooin voor
de bemaling te ontleenen aan een op betrekkelijk grooten afstand gelegen
centrale.
Waar de besebikking over electrische energie voor bet bestaande land en
voor de nieuwe droogmakerij niet zonder economische beteekenis is te achten,
38
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is liet zeer gewensclit aau deze zaak de noodige aandaclit te wijden. Bij het
ontvi'erpeii eener eveiitueele centrale electriciteitsvoorzieniug van het noordelijk deel van Noordholland zou het dan ook zeer gewen’scht zijn zoo veel
doenlijk rekening te liouden met het inrichten tot steuncentrale van het eventueel op te richten stoomgemaal te Medemblik, waardoor zoowel de nienwe
polder, door lagere bemalingskosten, als de eleetriciteitsvoorziening, door lage
kosten van electriciteitsproductie gebaat zouden zijn.
Inrichting van
het gemaal met toeen afvoerleidingen.

Nadat het type der bemalingswerktuigen was vastgesteld zijn plaats en
inrichting van het gemaal met toe- en afvoerleidingen en waterkeeringen
nader ontworpen.
Gelijk in het rapport van Prof, vax Iteeson i.s aangegeven, dient het
stooingemaal nabij Medemblik gebouwd te worden en in de eer.ste plaats dient
than.s de plaats va<ri het sfaoiiujeiiiaal bepaald te worden.
Plaatsing in den nieuwen polder biedt het voordeel, dat men bij de inrich¬
ting geheel vrij is, maar hier staat tegenover, dat men tengevolge van de
afvoerleidingen eene blijvende doorbreking van de zeewaterkeering van den
nienwen polder verkrijgt en dat men voor den bouw een afzonderlijk poldertje
in zee zal moeteu malen, wat ko.stbaar is, en uiet geheel weg te nemen risico
veroorzaakt.
Bij plaatsing van het gemaal binnen den zeedijk van de Vier Xoorder
Koggen zouden deze bezwareu te ontgaan zijn, en dit zon dan ook den voorkenr
verdienen, zoo de kosten dier oplossing niet zooveel hooger waren, dat met
die meerdere kosten rninischoots voldoeude middelen waren te verkrijgen om
de risico aan het bouwen van het gemaal in zee verbonden, voldoende te
ontgaan.
Binnendijks kwauieu voor bouw van het gemaal 3 plaatsen in aanmerking
(vergelijk situatie der te makeii werken nabij Medemblik, bijlage XYI.)
1°. naast den zeedijk nabij de aansluiting van den Wieringermeerdijk,
zoodat slechts korte toevoerleidingen waren te maken en rechtstreeks op zee
geloosd kon worden;
2°. bewesten het Bok of Westerhaven en wel tnsscheu die haven en den
zeedijk bewesten de stad;
3°. bezuiden Medemblik, zoodanig dat toe- en afvoerkanalen geheel bniteii
die stad om zouden loopeu.
Ad. 1. M^auneer men de situatie der te maken werken nabij Medemblik
beziet, blijkt reeds aanstonds, dat er tnsscheu den zeedijk en de stad Medem¬
blik bij lange na uiet geuoeg rninite zou zijn voor de stichting van het ongeveer 80 M. lange gemaal. Voor de fundeering moet tenmiuste tot 10 M. —
N.A.P. worden ontgraven, terwijl men met die ontgraving toch zeker nooit
de teen van den zeedijk dichter dan 25 M. zon mogen uadereii, en verder zou
in elk geval bezuiden het buitenkauaal een zeedijk gelegd dienen te worden.
Bouw van het stoomgemaal op bedoelde plaats zon dus slechts mogelijk zijn
ten koste van algeheele veilegging van het spoorwegeniplacement en zeer
belangrijke onteigeningen in Medemblik, waarbij een kerk, het Gemeentehuis,
de gasfabriek en talrijke pariiculiere huizen betrokken zouden zijn. Met den
aanleg van een nieuw emplacement Medemblik zon globaal geschat zeker een
ton gouds geuioeid zijn, terwijl de noodzakelijke onteigeningen zeker nog wel
eenige tonnen zouden vordereu. Deze ingrijpende wijzigingen zouden te
Medemblik zeker ernstige bezwaren hebben ondervonden. De bezwareu tegen
deze oplossing kunnen dan ook geacht worden overwegend te zijn.
Ad. 2. Bij deze oplossing zou het gemaal nabij het Dok of meer landwaarts
gebouwd kunnen worden, maar in alle geval dient men met de werken te
blijven benoorden het pand van het Scheepvaartkanaal door de Wieringermeer, dat gemeen ligt met den boezeni der Vier Xoorder Koggen en hetwelk
is aangegeven op voornielde situatie der werken nabij Medemblik.
Eeeds aanstonds ziet men op deze situatie, dat slechts weinig ruimte voor
de werken der uitwateriug overblijft en dat b.v. het marktterrein en de
begraafplaats, deze laatste althans gedeeltelijk opgeruimd zou moeten worden.
Een en ander brengt rveder vrijwel de noodzakelijkheid van verlegging van
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liet spoorwegemplacement Medemblik met zich, wat in vele opzicliten bezwaarlijk is.
Werd bet gemaal nabij bet Uok gebonwd, dan zoix bet doorvoeren del' diepe
n'atergangen van de Wieringerineer in bet oude land noodzakelijk zijn, wat
in vei'band met bet begiusel, dat de bestaande waterkeering bestaan moet
blijven, tot den aanleg van kostbare keersluizen of van lange dijksverleggingen
zou voeren.
De verlegging van bet spoonvegemplacement, de zeer diepe ontgraving
vooi' de toeleidingskanaleu en de vooi'ziening in de waterkeering zouden
ook zeker een bedrag van 3 ton gonds of meer vorderen. Wei is waar
zoii op bet grondwerk der toeleidingskanalen bezuinigd kunnen worden. door
bet gemaal westelijker te plaatsen, inaar dan zonden langs bet buitenkannal
weder kostbare verdedigingen van bet dijksbeloop gemaakt moeten worden.
Tenslotte zon aanleg der werken tot gevolg bebben, dat bet marktterrein
verlegd zou moeten worden en Medemblik daarvan gescheiden zou worden en
dat de verbindingen tussclien de bavens te Medemblik aanzienlijk verruimd
zouden moeten worden tot bet verkrijgen van een voldoend ruim doorstroomingsprofiel.
Ook aan deze oplossing blijken dus overwegende bezwaren verbonden.
Ad. 3. Waar reeds bij de voorgaande oplossing bleek, dat bet grondverzet
over de korte afstand van den dijk bewesten de stad tot bet Dok een ernstig
kostenbezwaar met zicb bracbt, daar kan reeds a priori gezegd worden, dat
in verband daarinede eene ligging der uitwatering gebeel buiten Medemblik
om uitgesloten is. Bovendien zou daardoor de verbinding tussclien de bavens
te Medemblik en bet scbeepvaartkanaal door de ’Wieringerineer vervalleu, of
wel zouden zeer kostbare grondduikers noodig zijn.
Overweging der bezwaren, verbonden aan plaatsing van bet gemaal binnendijks doet biervan afzien, zoodat een ontirerp voor een- rjeiiiaal hiilfendijl's
is opgeniaakt.
Hierbij is in de eerste plants nagegaan of bet mogelijk zoiide zijn, door de
afvoerleidingen van bet gemaal als bevelinricbtingen te construeeren. bet
doorbreken van bet dijkslicbaam te ontgaan.
Tbeoretiscb is eene dergelijke oplossing natiiurlijk iiitvoerbaar, iiiaar bet
lucbtdicbt boiiden van dergelijke zeer groote bevelinricbtingen is niet voldoeiide te verzekeren; dit is oorzaak, dat men moet aannemen, bij eene der¬
gelijke installatie geen beboorlijke garantie op de macbinale inricbting te
krijgen zou zijn, zoodat bet gebruik van eene bevelinricbting niet verder in
aanmerkiiig kan komen.
In de tweede plants is overwogen of bet geinaal direct op zee, dan ivel op
een voorboezem diende uit te slaan. Bij een voorboezem gaat eenig verval
niitteloos verloren maar men verkrijgt eene dubbele waterkeering.
Daar men bet driikverscbil niet over de twee waterkeeringen verdeelen kan,
blijven, met en zonder voorboezem, de aan de waterkeering te stellen eisclien
dezelfde en blijft bet gevaar van bet onklaar raken der loozingsinricbting
volkomen gelijk. Een bezwaar, verbonden aan aanleg van een voorboezem is
nog gelegen in den grootereii afstand tussclien de zee en eene, eventueel bij
defect aan de benialingsinricbting, op te stellen tijdelijke benialing. Kan men
loozingsinricbtingen dan ook zoodanig maken, dat ter plaatse bet waterkeerend
verniogen van den dijk niet verzwakt, dan scbijnt de zeer kostbare aanleg van
een voorboezem niet verdedigbaar.
Het ontwerp voor bet gemaal met toe- en afvoerleidingen dient met bijzondere omzicbtigheid opgemaakt te worden. Eenerzijds dient gezorgd te worden,
vooral waar de gebeele bemaling in eene inricbting wordt vereenigd, dat geen
binderlijke zettingen als anderzins de voortdurende werkwaardigbeid van bet
gemaal in gevaar kunnen brengen en anderzijds dient er op gelet te worden,
dat de zeewaterkeering verzekerd zij.
In de eerste plants diende bepaald te worden de ligging van bet gemaal ten
opzicbte van den zeedijk.
Het is gewenscbt bet gemaal zoo dicbt mogelijk bij bet buitenwater te
plaatsen, omdat daardoor de persleidingen zoo kort mogelijk worden, wat met
bet oog op de kosten, bet driikverlies en de veiligbeid voordeel biedt.
39
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Zooals iiit bijlage XVII, Onderbouw van bet .stoomo-einaal, te zien is,
bestaat de loozingsinricliting nit 3 ondersclieiden deelen, nl. bet eigenlijke
geiuaal met de toeleidingen, de persbuizen eii bet front, dat als keerslnis is te
bescliouwen.
Zoowel bet front, als bet gemaal zelf, kunnen op gebrnikelijke wijze als
waterkeering dienst doen; bet is ecbter met bet oog op de groote belangen,
bij de veiligbeid der constructie betrokken, noodzakelijk, dat door elk dezer
werken geen grooter waterdruk gekeerd zal beboeven te worden, dan in ons
land te doen gebruikelijk is in dergelijke gevallen, zoodat daarvoor ten boogste
2,5 M. worde gesteld.
De spanningsverbanglijn van bet grondwater in den dijk is niet met eenige
beboorlijke mate van zekerbeid vast te stellen. Stelt men intusscben eens, dat
die verbanglijn een recbte lijn was, dat bij den binnenteen de druk gelijk was
aan bet polderpeil van 7 M. — X.A.P. en bij bet begin der kleibekleeding
op bet buitenloop van den dijk gelijk aan de grootste storinvloedshoogte van
2,75 M. + X.A.P., dan zou men in elk punt van den dijk de grootste drukboogte vinden, welke men mag aannemen dat kan bestaan.
Houdt men bet dijksprofiel, zooals dit door de Staatscommissie is gegeven
aan en plaatst men bet front nu zoo, dat de waterkeering samenvalt met de
buitenkruiulijn, dan zou, rekenende met bovenaangegeven verbanglijn, aldaar
niet meer dan 2,5 M. waterdruk ziju te keeren, wat volkonien veilig kan
geschieden.
Het gemaal is met den buitenkant geplaatst op 40 M. uit de waterkeering
van bet font; bet binnenbeloop kan dan nog ruini onder 3 op 1 opgezet blijven,
terwijl de overdruk, welke te keeren is, verre blijft beneden de gestelde grens.
Het scbeen niet gewenscbt bet binnenbeloop ter plaatse steiler op te zetten.
Tusscben gemaal en front zullen de drie persbuizen door bet dijkslicbaam
gevoerd worden; ter voorkoming van bet acbterloops worden, zijn om deze
buizen een 4tal kragen ontworpen. Daar deze buizen in den drooge gemaakt
zullen worden, zal men gelegenbeid verkrijgeu, mede door bet aanbreugen
van een kleikist, de waterdicbtbeid van bet dijkslicbaam rond de buizen te
verzekeren.
Op de hiervoor aaugegeven wijze zal bet mogelijk ziju de waterafvoer door
den dijk te brengen, zonder dat men bevreesd beboeft te zijn, dat bet waterkeereud vermogen van de zeewering ter plaatse acbteruit zal gaan.
Onder deze omstandigbeid scbijnt dan ook de noodzakelijkbeid van aauleg
eener voorboezem niet te bestaan.
Tbans dient de inricbting der werken nagegaan te worden.
Het polderpeil van de laagste polderafdeeling is vastgesteld op 7 M. —
X.A.P. De Staatscommissie rekende op een neerslag bij de stoomgemaleii
van 0,25 M.; mede gelet op de ricbtingen der boofdtoeleidingskanalen, kan
dit cijfer in bet onderbavige geval als voldoende bescbouw’d w’orden.
Ten einde intusscben verzekerd te zijn, dat onder geen omstandigbeid lucbt
gezogeu wordt, scbijnt bet voorzicbtig de bovenkant der iulaatopening van de
zuigbuis ten minste 0,5 M. onder liet polderpeil te bouden.
Hoewel bet aaugenomen polderpeil voldoende acbteude, beeft de Commissie
van landbuisboudkundigen met nadruk den wenscb te kennen gegeven, dat
de gemalen zoodauig iugericbt zouden worden, dat zoo noodig nog tot eene
diepere ontwatering overgegaan zal kunnen worden. In verband biermede is
de bovenkant van de iulaatopening van de zuigbuizen ontworpen op 8 M. —
X.A.P., zijnde I M. beneden het peil van de diepste polderafdeeling. De
diepteligging van alle zuigbuizen is gelijk aangeiiomen, opdat ieder macbiueagregaat zal kunnen maleii op de laagste afdeeling.
Ten gevolge van de diepteligging der zuigbuizen moest de bodem van de
toeleidingen voor de zuigbuizen gelegeu zijn op 9,5 M. — X.A.P.
Yoor deze toeleidingen is een zoodanig arrangement gekozen, dat bet in
de praktijk w^el ten alien tijde mogelijk zal blijken, zonder verlies elke polder¬
afdeeling te kunnen bemalen, zoo al eens eene machine buiten werking nioclit
zijn, lietzij wegens berstelling, betzij wegeus geringe watertoevoer. Boveudien
zal bet mogelijk zijn de toeleiding naar elke pomp droog te zetten en mede
om elke schuif op zicbzelf na te zien zonder eenige waterleidiug voor meer
dan de helft af te sluiten.
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De lioofdtoeleidingskanalen vernauwen geleidelijk naar het geinaal toe en
sluiten aan tegen de in gewapend beton ontworpen directe toeleiding.
Eeii boring in zee, nabij Medemblik verricht, beeft doen zien, dat zicli
daar ter plaatse tot 9,10 M. — N.A.P. een kleilaag bevindt, rustende op zand.
De toeleidingen naar het gemaal komen dus met den bodein onder de klei¬
laag te liggen. Het is zeer ongewensclit deze toeleidingen als draineerleidingen
op deze zandlaag te doen werken en daardoor een wellicht belangrijke strooming onder liet geinaal te veroorzaken.
In A’erband daarmede dieneii de lioofdtoeleidingskanalen ten minste met eeii
kleilaag van 0,5 M. dikbekleed te worden en dient de diep te fundeeren directe
toeleiding voor het gemaal de zandlaag rondom ter dege af te sluiten.
De bovenkant van de vloer van de kelder onder de machinekamer is bepaald
in verband met de installatie der werktuigen op 5,70 M. — N.A.P., terwijl
eene gewenschte hoogte voor den onderkant der nitmonding van de persleiding
3,50 M. — X.A.P. is, daar de zeebodem, welke door een stortebed zal zijn af
te dekken, te plaatse ongeveer op 4,50 M. — N.A.P. is gelegen.
Hit deze hoogtecij fers blijkt, dat behalve bij de toeleiding, de kleilaag voor
het niaken der fundeeringen niet doorstoken behoeft te worden.
Van groot belang schijnt het, ter plaatse van de waterkeering de ondergrond
eerst door grondstorting, zoo noodig na het wegbaggeren van de oppervlakkige
slappe grond, te belasten, en het schijnt daarbij nuttig niet te rekenen op
eenigszins vasten grond boven het peil van 1 M. beneden den bestaanden
zeebodem.
De onderkant der fundeering is daarom nergeiis hooger ontivorpeii dan 5,50
M. — N.A.P.
De onderkant der fundeering is verder steeds zoo diep ontworpen, dat men
verzekerd kan zijn, dat deze beneden den grondwaterstand zal zijn gelegen;
ware dit'niet het geval, men zou klinking van den ondergrond kunnen A-reezen,
waardoor, als het geheele kunstwerk op palen gefundeerd was, gevaar zou
kunnen ontstaan Amor onderloopsheid.
In verband hiermede is de onderkant der fundeering van de machinekamer
en AUin de persbuizen op 6,50 M, — I7,A.P. ontworpen; voor de fundeering
van het front werd gemeend, dat met 5,50 — ]S',A.P. volstaan Icon worden.
Tot het verkrijgen van voldoeude Avaterkeering dienen onder de verschillende
Averken daniAvandeii te worden aangebracht. Onder het front zijn er drie geprojecteerd. terwijl er ook een is ontworpen onder de buitenzijde Avin de
machinekamer en rond de fundeering van de toeleiding; verder zijn rond elk
der persbuizen 4 kragen gedacht.
Waar de onderkant van de persbuis bij het verlaten van het machinegeboiiAv op ongeveer 3,50 M. — N.A.P. komt te liggen, was het gewenscht
de persleiding met den onderkant op deze hoogte te houden; dit verklaart de
bijzondere vorm aan de buizen gegeven.
In de fundeering komen drie trappen voor, hetgeen in het algemeen niet
verkieselijk is. Het scheen echter beslist ongewensclit om de geheele fundee¬
ring tot op de noodzakelijke diepte van de fundeering der toeleiding te brengen, met het oog op doorsnijding van de kleilaag.
Ongelijke zetting van toeleiding en machinekamer zou echter in verband
met de coiistriictie der zuigbuizen fataal zijn. Hoeivel zulks misschieii met bet
oog op den niet grooten druk per eenheid van oppervlakte op den ondergrond
niet strikt noodig zal blijken te zijn, is toch overal op onderheiing gerekend.
In verband met de diepe ligging der fundeering en de voorafgaande belasting
is klinking Auin den ondergrond, waardoor aansliiiting tusschen grond en
onderkant fundeering verloren zou gaan niet ernstig te vreezen.
HoeAvel aanleg der persbuizen de druk op den ondergrond verminderen zal,
is toch voorziclitigheidshalve voorloopig op onderheiing gerekend. Waar in
de per.sbuizen bij de aansluitingen aan machinekamer en front geAmeglijk later
te dichten naden geinaakt zouden kunnen Avorden, zou eenige zetting A^an deze
ten opzichte Amn de aansluitende werken minder ernstig zijn.
Mocht nader onderzoek Amn den ondergrond aantoonen, dat deze genoegzaani draagA’ermogen bezit om zonder geA'aar voor zettingen in de toekomst
het kunstwerk direct te dragen, dan zou hieraan het voordeel verbonden zijn,
dat het vormen Amn eenige holle rnimte tusschen fiindeering en ondergrond
geheel uitgesloten zou zijn.
De fundeeringen zijn ontworpen Auin geAvapend beton, de palen A'an bout.
40
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lie toeleidiiigeii eu liet front zijii gedacht van betnii, liekleed met metselwerk van klinkers eu vaar iioodig met natuursteen, terwijl voor de kelders
eene afdekkiug met platen van gewapend beton is ontwoipeu.
Het stoomgemaal is in baksteen ontworpen met een vloer van gewapend
beton.
Eoiid de gelieele bemalingsinricbting is naar de zijde van deii polder een
waterkeering tot de lioogte van 2 M. — X.A.P aangebraclit. In geval eens
door onverlioopte doorbraak van de boezemwaterkeering een gedeeltelijke
inniidatie van de droogmaking plants moebt bebben, zou bet van ’t grootste
belong zijn de bemalingsinricbting watervrij en gangbaar te bonden, ten einde
onverwijld bet water te kunnen nitmalen.
Voor bet geval van inundatie van den polder door zeewater wordt eene
waterkeering rond bet gemaal niet noodig geacbt. Ter voorkoming van een
dergelijke ramp dieiien alle mogelijke maatregelen getroffen te worden, maar
inocbt deze onverboopt plaats bebben, dan zou daarna tocb niet dadelijk met
bet leegmalen van de droogmakerij kunnen worden begonnen, en zou eenige
scbade aan de macbine-installatie niet meer wegen ten opziobte van de gebeele
ramp. Langs bet boofdtoeleidingskanaal van afdeeling I en II is een kaaimuur ontworpen, lang 100 M., als losplaats voor kolen enz., bestaande uit
een bekleede betonmuur, rustende op een bouten paalfundeering.
Voor bescberming van de buitengeul is laiigs de noordzijde daarvan een
boofd ontworpen, lang in totaal 125 M., terwijl binnendijks de woningen
voor bet personeel van bet gemaal op een verboogd terrein, overblijvende van
de tijdelijke bedi.iking zijn ontworpen. Hierdoor is de bediening van bet ge¬
maal bij onverlioopte gedeeltelijke inundatie van den polder beter verzekerd,
Eeii enkel woord dient bier nog gewijd te worden aan de finuleeringsu-erken
liij f'sepassinj) ran Hnmphrey Gaxpompen, aaugezieu de overwegende bezwaren, welke zicb daarbij voordoen, een doorslaande reden gaven om die pompen
niet toe te passen. Er zij iiitusscben op gewezen, dat al moge de ervariiig, met
die pompen opgedaan, voorloopig bijzouder gunstig zijn, men nog niet over
langdurige ervaring bescbikt en deze soort pompen nog nooit zijn toegepast
voor uitwatering op zee, waarbij sterke golfbeweging van bet buitenwater de
working van de pomp mogelijk min of meer zou kunnen beinvloedeii. Met elk
nieuw werktuig beeft men eenige moeilijkbeden door te makeu. Waar bij de
voortdurende goede werking van bet gemaal zulke groote belangen betrokken
zijn, scbijnt dus op ’t oogenblik gebruik dezer werktuigen nog niet gebeel
zonder bedenking, en ook pi'ofessor vax Iterson is van oordeel, dat bet voor
bet opmaken eener reiitabiliteitsberekeiiing van de droogmaking van de Wieringernieer gewenscbt is, voorloopig op de ontworpen stoombemaling te rekenen. Uitgesloten is bet ecliter geensdeels, dat wanneer tot uitvoering besloten
wordt zal blijken, dat de voordeelen dezer pompen de bezwaren, bij de fun¬
deering te overwinnen, zullen compenseeren.
lleze bezwaren zijn in boofdzaak gelegen in de zeer diepe ligging van den
onderkant van de macbinekamer op 15 M. — N.A.P. en de bellende afvoerbuis, die op korten afstand van bet gemaal in bet buitenwater uitkomt.
Gemeend wordt, dat in dit geval niet eene zoodanige zekere waterkeering
te verkrijgen is, daot daarop in bet onderbavige geval vertrouwd kan worden,
zoodat de aanleg van een voorboezem wordt noodig geacbt, waarvan de kosten
globaal gerekend op 3 a 4 ton gouds zijn te stellen.
Wanneer de gebeele fundeering in een open sleuf wordt gemaakt, zal de
aanleg van bet poldertje daarvoor ook wel 0,5 ton gouds duurder worden.
Verder zullen met meerdere ontgraving en bemaling en met meerdere
kosten der fundeering zelf nog aanzienlijke sommen gemoeid zijn, zoodat bij
gebruik van ITumpbrey Gaspompen de kosten der waterbouwkundige werken
wellicbt een half millioen gulden duurder zouden worden. Wellicbt zou
pneumatiscbe fundeering van de macbinekamer bezuiniging kunnen geven.
De aanlegkosten van een gemaal met Humplirey Gaspompen zouden dus
in elk geval veel booger worden, dan die van een stoomgemaal, en daardoor
zou een groot deel van bet voordeel dat zij in exploitatie zouden opleveren te
loor gaan. Het is dan ook niet noodig geacbt tbans een nader ontwerp voor
de fundeering eener installatie met Humphrey Gaspompen uit te werken.
Tbans dient de iiitroeriny der finuleprinij.'^irerken roar het .sfoniiiyeiiiaal
nader bescbouwd te worden.
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Voor die iiitvoering is liet inakeii van een poldertje voor den zeedijk der
Vier !Moorder Koggen noodig. Ten einde onder de dijken van liet poldeitje
en in de fundeeiingspiit iiiet te slappe giond te belionden, zal eerst ter plautse
de bovenlaag tot 5,50 M. — N.A.P. weggebaggerd worden, waarna met de
zandstorting aangevangen zal worden; deze zal overal ten minste tot 1,40 M.
— X.A.P. worden aangebraclit en ter plaatse van de toekomstige macliinekamer zooveel liooger, dat de ondergond ten minste dezelfde belasting draagt
a Is in de toekomst, wanneer de wer ken gereed zullen zijn.
yelder zal bet gedeelte van den dijk Wieringen Medemblik langs bet
poldertje worden aangelegd, zoomede de verdere bedijking, waarbij in boofdzaak bet type van den Oostelijken zeedijk zal worden gevolgd, zij bet wat
vereenvoudigd. De dijkskruin langs nood- en westzijde is op 5 M. + N.A.P.
gebracbt. Het beloop beneden laag water is afgedekt gedacbt met een kraagstuk; in den dijk is een kleikist ontworpen, de beloopen boven water zijn
afgedekt met een kleilaag van ten minste 0,5 M., waarop aan de buitenzijde
een rijsbeslag met steen belast, waartiisschen een paar rijen palen als golfbrekers. De dijken zijn zoodanig ontworpen, dat de biunenteen 5 M. nit den
voorkant van de fundeering kan blijven.
Is bet poldertje gereed, dan kan met bet droogmalen ervan worden begonnen, waarbij bet in verband met de constructie van den dijk WieringenMedemblik van groot belang zal zijn nauwkeurige waarnemingen te doen
omtrent de wijze van waterkeering der dijken.
Is bet poldertje droog, dan dient eerst de ingraving gemaakt te worden
voor de fundeering van de toeleidingen, aangezien deze bet diepst is; in ver¬
band met de diepe daartoe noodige ontgraving is bet noodig te acbten langs
den biunenteen van den dijk ter plaatse een flinke keering aan te brengen
en bronbemaling toe te passen. Zoodra de fundeering der toeleidingen gereed
is, zal in de aansluitende waterloopen de kleibekleeding aangebraclit nioeten
worden.
Van de te ontgraven grond nioet een ringdijk voor den zeedijk Wieringeiiiledemblik gemaakt worden, ten einde in dien dijk ten slotte bet front en
de afvoerbuizen te kunnen maken.
Is de onderbouw der toeleidingen gereed, dan kan worden overgegaan tot
bet maken der fundeering van het stoomgemaal, waartoe verder de noodige
ontgravingen zijn te verricbten en ook den zeedijk Wieringen-Medemblik
tijdelijk aan de binneiizijde ingegraven zal nioeten worden; tot meerderen
steun is plaatselijk weder een scboeiing langs den teen ontworpen.
Met de te ontgraven grond dient de voormelde ringdijk verhoogd en afge¬
maakt te worden, waarna de noodige ontgravingen voor bet maken van bet
front en de afvoerbuizen gemaakt kunnen worden; zijn deze werken gereed
en is de zeedijk weder op boogte gebracbt, dan kan de ringdijk buiten worden
wegg'ebaggerd en het boofd langs de noordzijde van de afwateringsgeul wor¬
den gemaakt.
Onderwijl kunnen de kunstwerken en gebouwen opgetrokken en afgewerkt
en de machine-installatie gesteld worden.
Is bet stoomgemaal in werkvaardigen toestand opgebouwd, dan kan bet
water voor bet gemaal niet tot een booger peil dan ten boogste 4,10 M. —
N.A.P. worden toegelaten; wanneer dus de Wieringermeer zal zijn ingedijkt,
moet bet poldertje rond bet gemaal nog blijven bestaan eii voor bet leegmalen
ran- de Meer moet daarin bet water afloopen ten boogste tot voormeld peil.
T oor de biertoe benoodigde inlaatinricbting zouden in aanmerking kunnen
komen:
1®.
2®.

een inlaatsluis;
een stuw;

3®.

een bevelinricbting.

Tan de te maken inlaatsluis, een duiker of een van boven open sluis, moet
de vloer minstens op 6 M. — N.A.P. liggen. De biervoor vereiscbte diepe
fundeeringsput zal, wat waterkeering en droogliouding betreft, zeer veel
kosten ineebengen. Wei is waar zou de sluis zelf van bout kunnen zijn, docb
bij een niveauverscbil van 6 a 7 M. is een diibbele waterkeering zeker nood
zakelijk; bovendien moeten deze waterkeeringen in stroomend water kunnen
worden bewogen, waardoor scbuiven, tol- of waaierdeuren noodig worden.
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Wat kosten betreft, zal de keuze wel op scliiiiven vallen, welke de ininst
ingewikkelde constructie bieden. Eene gewone beweging van de sclmif langs
aanslaglatten in een sponning zal zouder meer niet niogelijk zijn, bij een zoo
groot niveauverscliil; een ingewikkelder constructie zal dus noodig zijn (Stoney-scliuiven).
Indien als luiddel voor waterinlating een stuw werd gekozen zou de drempel
vail deii overlaat voor de goede regeling van de watertoevoer in verband met
de wisseleiide waterstaiideii in de Wieringermeer (opwaaiing) liooger en
lager inoeten kunnen worden gesteld, terwijl de drempel met liet zakkende
water in de Wieringermeer laiigzaam over een groote afstand moet worden
verlaagd. Het liooger en lager stellen van de drempel moet, met het oog op
de mogelijklieid van liet plotseling onklaar geraken van een der machines of
bij plotseling opkomenden noord-westelijken wind in zeer korten tijd kunnen
gescliieden. Is liet water eenmaal den drempel gepasseerd, dan zou daarna
het Avater trapsgewijze naar heneden inoeten ivorden gebracht. Het is zoo
goed als onmogelijk een stuwconstructie te viiiden, die aan bovengenoemde
eischen voldoet. '
Een hevelinricliting kan bestaan uit een aantal tweeniaal omgebogen
buizen. De voordeelen A^an zulk een lieA'elinricliting zijn gelegen in de absolute
A’eiliglieid en de gemakkelijke en Adugge wijze van regeling van de watertoevoer.
Door eeiiA’oudig in het hoogste deel van de buis de dampkringdruk toe te
laten, is de genieenschap tusschen binnen- en buitenwater verbroken. Deze
veiliglieid is, met het oog op de kostbare beneden het niveau van het water
in de Wieringermeer opgestelde machines van het grootste belang. Daar
gebleken is, dat de kosten van zulk een lievelinrichting niet al te hoog zijn,
zal tot zulk een inrich ting worden besloten.
De inwendige middellijn der buizen, waaruit de lievelinrichting zal bestaan
is bepaald op 1 M., het materiaal zal zijn gewalst ijzer, de wanddikte 5 m.M.
Een machine voert bij een niveauA-erschil Ann S,75 M. (L.W. bij Medeniblik 0,35 M. — N.A.P. peil bemalingspoldertje 4,10 M. — H.A.P.) en met
05Q X 4 5
een vermogen van 650 W.P.K. op: -——^ = 800 M®. per minuut. De
3,75
machines zijn dan ecliter nog nieuw en geconstrueerd A’oor een hoogere opvoerhoogte, zoodat de per machine op te nialen hoeveelheid water wel op 600 M'’.
per minuut kan ,Avorden gesteld. Wanneer 10 buizen gelegd worden, dan zal
de snellieid in die buizen op het oogenblik, dat het drukverschil zoodanig is
verminderd, dat alle buizen in working inoeten worden gesteld: ——
10 X 0, <85
3,82 Al. per sec. inoeten zijn, daar 3 machines elk 10 M®. per sec. opvoeren
en deze hoeveelheid door 10 buizen van 0,785 AI^. doorsnede gevoerd moet
worden.
4
Het drukverlies in de buizen bedraagt: I =
b, H^, waarin
I
D
b,
IJ

=
=
=
=

b, =

het drukverlies *per AI'. buis;
middellijn van de buis = 1 AI.;
een coefficient;
de snelheid i/d. buis = 3,82 AI. per sec.;
4ro-

100

A"ol gens Ku'iteh is C —
+1

/E
/E

m voor nieuwe buizen = 0,2 dus C =
Het totale drukverlies bij een buislengte van 78 AI. is dus:
I = 78 X

4

IT ^

U2

Al = 78

(l-T’AI= 78

2 X _3,82 X 7
500

All ^ 90 c.AI.

Om aan het water de benoodigde snelheid te geven liebben we een druk-
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hoodie noodig van -M = 75 c.M. Wanneer dus liet binnenwater 90 + 75
2g
= 165 c.M. lager staat dan bet buitenwater, kau ieder der buizen juist 3 M“.
water per secunde alvoereu.
De druklioogte, die noodig is, om aan bet water de benoodigde snelbeid
te geven, kan nog wordeu verminderd door op bet einde der buis de snelbeid
weder in druk om te zetten.
Dit kan worden bereikt door aan bet einde de buis eene trecbtervormige
verwijdiug te geven; vergrooten we daar de middellijn tot 1,30 M., dan
kau een buis bij eeu niveauverscbil van 1,16 M. juist 3 M“. per seconde
alvoereu.
Uiu in staat te zijn met bebulp van de bevelinricbting de Wieringermeer
tot bet peil van 5,50 M. — N.A.P. af te kunuen malen zullen de buizen
buiteu reiken tot 6 M. —• 17.A.P. en binnen tot 6,75 M. — N.A.P.
Om aan de buizen meerdere stijfbeid te geven, vooral met bet oog op bet
knikgevaar in bet boogste deel van de buis, zijii op bepaalde af'standen boekijzers om de buis been geklonkeu.
Teneinde de bevelinricbting te kunnen aanleggen zal zoodra de Wierin¬
germeer ingedijkt zal zijn de dijk om bet bemalingspoldertje tegenover de
toeleidingen, zoodanig afgegraven worden, dat na bet weder aanbrengen van
de kleilaag de boogte van 1,50 M. -t- 17.A.P. bebouden blijft; op de afgegraveu kruin zal met bet oog op alle eventualiteiten een kistdam zijn te
maken, keerende tot 3 M. + N.A.P.
De buizen der bevelinricbting liggen met den bovenkant op 1 M. -|17.A.P. juist onder de kleilaag. De buiteneinden der buizen zullen opgehangen worden aan eeu te bouwen tijdelijkeu steiger, terwijl de biiineneiiiden o])
een paaljuk zullen steuuen.
Zoodra de Wieringermeer 5 a 5,5 M. — 17.A.P. zal zijn afgepompt zullen
de nieuw gemaakte dijken gebeel droog liggen, en zullen deze dus practiscb
blijk bebben gegeven voor bun taak te voldoen, zoodat daarna de afsluiting
van bet bemalingspoldertje opgebeven kau wordeu. De daartoe te ontgraven
grond zal gebruikt kunuen worden voor bet maken van een voldoend ruime
terp voor de dienstwoningen en voor bet vormen van kaden langs de afwateringen nabij bet stoomgemaal, welke werken verder tot de verkavelingswerkzaambeden behooren.
Met de werkzaambeden voor bet maken der bedijking rond bet stoomgemaal
zal aangevangen kunnen worden, zoodra met de werkzaambeden voor den
aanleg der dijken een begin zal worden gemaakt en bet stoomgemaal zal eerst
in werkvaardigen toestand gereed behoeven te zijn, zoodra de bedijking
gebeel voltooid zal zijn; roor den hmnc zijn dux 3 a 4 jaar besrhikhaur.
betgeen ruim v(ddnende is.
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HOUFDSTUK V.

I)e yerkaveling;.
G-renzen der polderafdeelingen.

lu lioofdstuk II is de ricliting der dijkeu vastgesteld; tliaus rijst in de eerste
plants de vraag of de gelieele droogmakerij als een gelieel geexploiteerd inoet
M-ordeii, dan wel of liet geweusclit is, liaar in verscliillende polderafdeelingen
te verdeelen.
llij de planneu der Coniinissie nit de waterscliappeu was in den polder een
boezein ontworpen, welke deze in vier deelen verdeelde; men scliijnt toen
eeliter weinig aandaclit geschonken te liebben aan de Terscbillende boogteligging der gronden.
J)e ontwerper der plannen van de Zniderzeevereeniging beeft bet voormelde
voorbeeld niet gevolgd, maar in verband met de diepteligging der gronden,
de gelieele droogmakerij verdeeld in 4 afdeelingen. lleze verdeeling werd in
den boezem der Staatscommissie besproken en vond daar instenmiing.
De Commissie van Landbuislioudkundigen,
ingesteld oni de Eegeering
van advies te dienen bij bet opmaken van bet wetsoutwerp in 1907 en die
bijgevolg de plannen meer nit een cultuur-techniscli oogpunt bad te bezien,
lieeft tegen de ontworpen verdeeling in polderafdeelingen geen bezwaar
gemaakt.
Men mag dns aanuemen dat de verdeeling in vier polderafdeelingen iiistemming lieeft gevoiiden.
De vorming van polderafdeelingen levert nit den aard der zaak een bezwaar
op, door bet vormen van watersclieidingen; liieriu kan iiatnurlijk eenigerniate
tegemoet gekomen worden door den bouw van sclmtslnizen tnssclien de verscliillende polderafdeelingen, maar in de eerste plants is zulks tainelijk kostbaai', en in de tweede plants moet al bet verkeer te water over de sclmtslnizen
geleid worden, lietgeen veel bezwaarlijker is, dan wanneer men in alle vaarten
gelieel vrij zon kunnen varen.
-Inist waar de Commissie van Landlinisbondknndigeu zoo zeor wijst op bet
groote belang van goede verkeerswegen ook te water en waar men vooral in
bonwstreken steeds meer beboefte gaat gevoeleu aan verkeer te water, daar
scliijnt bet 'geweusclit bet vormen van polderafdeelingen zooveel mogelijk
te beperken.
Tocb is bet vormen van polderafdeelingen in de Wieringermeer niet te
ontgaan; nitgestrekte terreinen zijn meer dan 3,5 M. booger gelegen dan de
laagste, welker boogteligging beslissend zon zijn voor bet polderpeil, wanneer
er geen afdeelingen zondeu zijn, zoodat, al inoge men tegeuwoordig steeds
meer op diepe ontwatering aandringen, zonder bet vormen der afdeelingen
vele gronden te boog boven bet polderwater gelegen zouden zijn, en bovendien
de kosten van bet grondwerk voor de verkaveliug zeer belangrijk zonden
stijgen.
Dij bet vaststelleu van de grenzen der polderafdeelingen dient men zicb
rekenscbap te geveii van de diepten, welke men aantreft. Gelijk biervoor reeds
is vermeld, kon nit de gegevens, verkregen van den Hydrografiscben dienst
van bet Diipartenient van Marine en door eenige aanvullende peilingen rond
bet eiland Wieringen, een nauwkeurige dieptekaart worden verkregen. Zooals
ook wel nit de op bijlage XVIII voorkomende dieptelijnen kan blijken, loopt
1) Haar rapport is als bijlage G opgenomen.

157
eeu breede diepere geul benoorden Medeniblik in noordwestelijke ricliting de
bedijking biiinen; daaromlieen loop! de bodein langzaam op, terwijl men langs
den noordwestzijde een strook tamelijk lioog gelegen gronden aantreft. Het
is aangewezen, deze gronden, zoomede de diepere benoorden Medemblik, af te
zouderen. In liet overblijvende deel komen dan intusschen nog zulke aanzieulijke lioogteverschillen voor, dat verdeeling in twee deelen wenschelijk is.
De lioogteligging der gronden voert dus logiscli tot de verdeeling in vier
polderafdeelingen, welke verdeeling, zooals liiervoor is aangegeven, reeds
vroeger insteinniing vond en dan ook aangehouden dient te worden.
Bij liet bepaleu der grenzen van de polderafdeelingen dient men zicdi rekenscliap te geven van de lioogteligging van liet polderpeil.
Met liet oog op de inklinking rekende de Staatsconimissie dat liet polderpeil
in elke afdeeling gelegen zou zijn 2 M. beneden de laagst gelegen piinten
van den bestaanden zeebodem. De Commissie van Landliuislioudkundigen vereeiiigde zicli met deze aanname, liaar voorloopig voldoende achtende, maar
zij wensclite de mogelijklieid open te lioiiden liet polderpeil later nog te
kunnen verlagen.
Voorloopig kan dus de aanname. der Staatscommissie, omtrent de lioogte
van bet polderpeil aangeliouden blijven.
Eene nadere studie van de aanwezige diepten deed zien, dat bet zeer gescliikt
mogelijk was de verdeeling der polderafdeelingen zoodanig te maken, dat
tusscben de opvolgende afdeelingen een zelfde verscbil in polderpeil bestaan
zou. In verband met de noodzakelijke recbtboekige verkaveling behooren de
grenzen der afdeelingen eene voldoend recbte strekking te bebben.
De laagste gronden liggen in de boogste polderafdeeling ongeveer 2 M.
booger dan in de laagste, zoodat bet verscbil in polderpeil tusscben de verscbilleiide afdeelingen telkens 70 cM. bedraagt.
Bij bet vaststellen van de grenzen der polderafdeelingen is bet ook gewenscbt, reeds zooveel mogelijk rekeiiing te bouden met de boofdricbtingeii.
waarin bet verkeer uit de toekomstige droogmakerij zicli ricbten zal.
A1 deze overwegingen bebben geleid tot bet vaststellen van de navolgende
grenzen tusscben de 4 polderafdeelingen. (Zie bijlage XVIII.)
a. de greiis tusscben de afdeelingen I en II staat loodrecbt op bet noordelijk deel van den Waardpolderzeedijk op 650 M. benoorden den ncjordelij.ksten hoek van dien dijk;
I). de grens tusscben de afdeelingen II en III staat loodrecbt op de grens
onder sub a genoemd op 4000 M. uit den Waardpolderzeedijk en loopt verder
in de ricliting van bet midden van bet middenste vak van den Groetpolderzeedijk tot 30 M. benoorden den teen van den zeedijk bewesten Medemblik;
c. de grens tusscben de afdeelingen III en IV loopt op 3500 M. evenwijdig
aan bet eerste deel van de grens onder sub h genoemd en verder op 3000 M.
evenwijdig aan de grens onder sub « genoemd;
cl. de grens tusscben de afdeelingen I en III is de over 1500 M. verlengde
grens, genoemd onder sub a, loopt daarna naar een punt gelegen 2500 M.
benoorden die grens en 2000 M. oostelijker gemeten lang’s die grens en vervolgens in de ricliting van bet noordelijk aansluitingspunt van den dijk
Wieringen—Medemblik, om ten slotte, op 10500 M. uit den AVaardpolderzeedijk ombuigend, aan te sluiten aan den zeedijk van den Waard-Xieuwlandpolder.
Het volgend staatje geeft een overzicbt van de oppervlakten en polderpeilen
der verscbillende polderafdeelingen:
Afdeeling.
1
2
3
4
Totaal.

Oppervlakte.
3
4
1
3

220 H.A.
780
170
090

Polderpeil.
4.90
5.60
6.30
7.00

M.
„
„
„

N.A.P.

18 260 H.A.
43
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De oppervlakten ziju bepaald door meting op de topografisclie kaart,
scliaal: 1 op 50 000.
Bij deze indeeling zijn als regel in de polderafdeeliiigen geen beteekenende
oppervlakten meer dan 1 M. liooger dan de laagste terreinen gelegen, sleclits
in de afdeeling 1 was eenig meerder verscbil in lioogte tussclien de hoogst
en laagst gelegen gronden niet te ontgaan.
Afmetingen en
De Commissie van Landliuislioudkundigen lieeft bet verkavelingsplan der
ligging der kavels, Staatscomniissie aan een onderzoek onderworpen en is daarbij tot de overslooten en wegen.

tuiging gekoinen, dat dit bij de eisclien, welke men tegenwoordig stelt, wijziging beboefde, zij lieeft daarna zelf een gewijzigd verkavelingsplan opgemaakt, dat bijgevolg bier aangebouden zal worden.
Men wenscbt een stel boofdwegen en boofdtocbten, evenwijdig aan elkaar,
elk op 2000 M. onderlingen afstand en loodrecbt daarop verbarde landwegen
en kruistocbten, elk op 1000 M. onderlingen afstand.
Aldus ontstaat eene boofdverdeeling in terreinstrooken van 1000 M. lengte
en 500 M. breedte, welke aan de korte zijden grenzen aan een lioofdweg en
een boofdtocbt en aan de lange zijden aan een verbarde landweg en een
kruistocbt.
Door 4 kavelslooten in de breedtericbting wordt elk terrein verdeeld in
5 kavels van 200 bij 500 M., welke aan de korte zijden aan een verliarden land¬
weg en een kruistocbt grenzen en welke door een tusscbensloot nog weder in
2 strooken, elk breed 100 M., worden verdeeld.
Voor de hoofd- en kruistocbten acbt de Commissie eene bodembreedte van
5 M., eene bodemdiepte van 1,30 M. — P.P. en beloopen van 11 op 1 noodig;
voor de kavel- en bein- of tusscbenslooten zijn deze maten respectievelijk
0,5 M., 1 M. — P.P. en f op 1.
Voor de wegen acbt de Commissie vooral breede bermen noodig; voor de
lioofdwegen is de totale breedte op 12 M. en de breedte der verbarding op
2,25 M. ontworpen; voor de landwegen zijn deze breedteii respectievelijk 9 M.
en 2,25 M.
De wegslooten zijn ontworpen met een bodembreedte van 1 M., een bodem¬
diepte van 0,50 M. — P.P. en beloopen van 1 op 1.

Bij bet opmaken van bet plan voor verkaveling van de Wieringermeer is
Plan voor verkaveling van de Wie- met bet voorgaande rekening gebonden.
ringermeer.
VerIn boofdstuk IV is aangegeven, dat de benialing zal worden geconcentreerd
keersbblangen.

te Medemblik, zoodat de verscbillende boofdafvoerkanalen daarbeen gericbt
dienen te zijn en liunne ligging in boofdzaak in verband met den vorm der
polderafdeelingen aangewezen was.
Het scbeepvaartkanaal van den Groetpolderdijk naar Medemblik. dat gebeel
in polderafdeeling 2 komt te liggen, is het aangewezen boofdafvoerkanaal
aldaar. Het bezuiden dit kanaal gelegen terrein kan daarop recbtstreeks zijn
water brengen, maar en voor den afvoer van Afdeeling 1 en voor dien van
bet noordelijk gelegen deel van afdeeling 2 is een hoofdtoeleidingskanaal
noodig. Dit kanaal zal tevens voor de scbeepvaart van meer belang zijn en
bieraan zal zicb waarscbijnlijk een der centra van bevolking ontwikkelen;
teneinde dit niet te zeer aan den buitenkant van den polder gelegen te doen
zijn, is laatstbedoeld kanaal in het oostelijk deel van afdeeling 2 ontw'orpen.
Als hoofdtoeleidingskanaal van afdeeling 3 is een kanaal langs de grens
der afdeelingen 3 en 4'aangewezen, terwijl ook de ligging van bet hoofdtoe¬
leidingskanaal in afdeeling 4 aangewezen was.
Voor afdeeling 1 dienden eenige slooten ongeveer midden door die afdeeling
en loopende vanaf bet verlengde hoofdtoeleidingskanaal van afdeeling 3 voor
den afvoer ingericbt te worden.
In verband met hetgeen in Hoofdstuk III omtrent de kwel is gezegd, valt
te rekeiien op bet inrichten van bet kwelland langs den dijk Wieringen—
Medemblik, betwelk een afzonderlijk boofdafwateringskanaal beboeft.
Hier moeten de kruistocbten loodrecbt op den dijk staan, en langs den teen
van den dijk een lioofdweg worden gemaakt. Bij de overige verkaveling moet
vooral gelet worden op goede aansluiting aan de bestaande wegen. Als voornaam.ste punten, waarbeen het verkeer nit den polder zicb concentreeren zal.

