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De waterbeheersing van droogmakerijen

Voorwoord
Nederland bestaat voor een groot gedeelte uit polders.
Ongeveer 65% van het landoppervlak zou permanent of
gedurende bepaalde perioden onder water staan, indien het niet door dijken was omgeven en van een
kunstmatige waterlozing was voorzien. Er zijn verschillende definities voor een polder gegeven. De meest recente luidt:
,,Een polder is een vlak gebied waar oorspronkelijk
hetzij permanent, hetzij in het natte seizoen, hoge
waterpeilen voorkwamen ten gevolge van, of
grondwater of oppervlaktewater. Het wordt een
polder wanneer het wordt afgescheiden van het
aangrenzende hydrologische regime, zodat het waterpeil onafhankelijk van de omgeving kan worden
beheerst"
Naast polders die zijn ontstaan door het geleidelijk tot stand
brengen en verbeteren van de waterbeheersing van laaggelegen gebieden, zijn er polders die door bedijking, of droogmaking zijn ontstaan. Bij bedijkingen betreft het polders die
zijn ontstaan door landaanwinningen langs de kusten. Deze
gebieden vielen voordien, afhankelijk van het getij en de
hoogteligging, gedurende bepaalde perioden van de dag
droog. Droogmakerijen zijn polders die zijn ontstaan door het
droogmaken van gebieden, die voordien permanent onder
water stonden. Droogmakerijen zijn bijzonder, omdat deze
gebieden voor hun bewoonbaarheid en bewerkbaarheid volledig afhankelijk zijn van de omringende dijken, de ontwatering, de afwatering en de bemaling. Velen van de ongeveer
1 miljoen inwoners van de Nederlandse droogmakerijen zijn
zich amper bewust van dit aspect van hun levensomstandigheden. Zo gewoon is het in ons land inmiddels geworden om
in deze gebieden te leven.
Het waterbeheersingssysteem van een droogmakerij bestaat
allereerst uit het systeem voor het landbouwgebied. Daarnaast zijn voor stedelijke gebieden, bossen en natuurgebieden die al of niet kunnen voorkomen, verschillende systemen
te onderscheiden. De systemen hebben een aantal specifieke kenmerken. Voor het landbouwgebied zijn dit de afstand
tussen, en de diepte van de ontwateringsmiddelen, het polderpeil, het percentage open water en de bemalingscapaciteit. Voor het stedelijke gebied zijn dit de diameter van het
riool, de breedte, de afstand en het peil van de stadsgrachten, alsmede de kruinbreedte van de afvoerstuw of de bemalingscapaciteit. De waterbeheersingssystemenzijn aanvankelijk aangelegd op basis van ervaringen in bestaande polders,
en later ontworpen op basis van normen die veelal langs empirische weg tot stand zijn gekomen.

In deze publikatie wordt ingegaan op de omvang en het tot
stand komen van de Nederlandse droogmakerijen. Hiervoor
wordt allereerst een overzicht gegeven van de soorten droogmakerijen die er zijn, waar ze liggen, welke oppervlakten zij
beslaan en in welke perioden zij zijn drooggemaakt. Ook
wordt ingegaan op de redenen die hebben geleid tot de
droogmaking en hoe de drooggemaakte grond werd gebruikt. Bij het grondgebruik wordt bovendien aangegeven in
hoeverre zich hierin in de loop der tijd grote veranderingen
hebben voorgedaan. In verband met de waterbeheersing
zijn de meteorologische gegevens geanalyseerd die van belang zijn, en wordt ingegaan op de ontwatering, de afwatering en de bemaling van de droogmakerijen. Bij de
ontwatering wordt ingegaan op de bodemeigenschappen,
alsmede op de eigenschappen en verschijningsvormen van
grondwater. Een overzicht wordt gegeven van toegepaste
ontwateringsmethoden en er wordt ingegaan op afmetingen
en materialen voor greppels en drains. Bij de afwatering
wordt ingegaan op de struktuur van het afwateringssysteem,
op het polderpeil en op de verkaveling. Ook wordt kort ingegaan op de afwateringssystemen in stedelijke gebieden, bossen en natuurgebieden. Bij de bemaling wordt eerst een
beschrijving gegeven van de aandrijfwerktuigen en de opvoerwerktuigen. Daarna wordt ingegaan op faktoren die bij
het bepalen van de bemalingscapaciteit een rol spelen.
De tekst van deze uitgave is gebaseerd op het proefschrift
waarop de auteur op 27 februari 1992 promoveerde aan de
TU Delft. In deze uitgave zijn vele gegevens opgenomen, die
zijn ontleend aan literatuur. Het karakter van deze uitgave
leent zich er niet toe om per onderdeel naar de orginele literatuur te verwijzen. Dit is in het proefschrift gebeurd. Wel is achterin deze uitgave een literatuurlijst opgenomen. In deze
literatuurlijst zijn slechts die publikaties weergegeven, die het
karakter hebben van een naslagwerk, of grensverleggend
zijn geweest. Overeenkomstig de inhoud van deze publikatie
is de literatuurlijst ingedeeld in algemene literatuur over
droogmakerijen, algemene literatuur over de waterbeheersing van droogmakerijen en vervolgens in literatuur betreffende een viertal deelaspecten, te weten meteorologie, ontwatering, afwatering en bemaling.
In deze publikatie wordt ingegaan op een zeer typisch onderdeel van de Nederlandse samenleving, te weten het creëren
van levensomstandigheden in gebieden die van nature ongeschikt zijn voor bewoning en landbouwkundige exploitatie.
De auteur heeft veel plezier aan de studie waarop deze publicatie gebaseerd is, beleefd en hoopt dat de lezer met genoegen het resultaat ervan zal doornemen.

Algemene aspecten
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In Nederland liggen 445 droogmahijen met een geamenlijk oppervfaktevan 311.710 ha. Zij kunnen op verschillende
manieren worden ingedeeld, bijworûeeid op basis van het
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d de bodemgesteldheid. In deze publilcatie is een indeling aangehouden
die is gebaseerd op de situatie voor de droogmaking. Hiervan uitgaande zijn twee hoofdgroepente onderscheiden. De
eerste groep omvat de droogmakerijen die zijn ontstaan door
het droogmaken van meren, of gedeeiten van de zee. Bij deze groep zijn tiehiiens opgenomen de drooggemaakte braken,
breken, wielen, walen of welen. Dit waren meertjes van in de
npe( enkde hecîaren aan de binnenzijde van zeedijken. die
bij dijkdoorbrah waren ontstean. In @taal omvat deze
groep 242 droogrnabrijen met een oppenrlakte van 2DM0
ha. De îwwde groep onivat de droogmakrijen waarbij rneren of plassen zijn drooggemeakt die waren ontstaan door
vervening.
groep omvat 203 droogmakerijen met een
opperviakb van 84.700 ha. Bij de gegeven indeling moet
worden vermeld dat in een aantal drooggemaakte meren verveende gedeelten voorkomen. Ook is het zo, dat enkele eeuwen voor de droogmaking, de meeste drooggemaakte
meren onder een veenpakkeî lagen. dat in de periode tussen
800 en 1200 is ontgonnen. of is weggestagm.

De beicendstie droogmakijj zijn de Wmeerpalders in
de voonnalie Zuiderzee en de grote droogmakerijen in
Noord-Holland: ûeemster, Hemhugowaard, Purrner, Schermer, Wijde Mrrner en Haariemmem. Daarnaast zijn er
echter iele andere droogmakerijen. Zij komen mor in de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland, Clverijssel,
Utrecht en Zuid-Holland. Van de IJsselmeerpolders is de
Wieringermeer een drooggemaakt gedeeite van de voormalige Z u i i . De Noordoostpolder, Oosteiijk en Zuidelijk Flevoland zijn in het IJsselmeer drooggemaakt na het siuiten
van de Afsluitdijk in 1932. Hier betiof het dus droogmaking
van een gedeelte van een meer. De droogmakerijen in
Noord-Holland zijn vooral ontstaandoor het droogmakenvan
meren. De droogmabrijen in Overijssel, ütrecht en ZuidHolland zijn hmfdzakelijk drooggemaakie veenplassen. In
Frieslandzijn naast vele veenplassenook vele kleinere ondiepe plassen drooggernaakt. Deze zijn in het landschap vaak
nauwelijks terug te vinden. In Groningen tenslotte zijn een
viertal meertjehl drooggemaakt.

Deoppervlrrldevandedmg~looptui0eenvan12ha~o~deLi~deKlehreWende~WinNooidHdland tot 54lIöö ha \ n ~ n
ûosbüjk Revdand. Deze laatsta
zal vermoedeiijk onze gmísb droogmakerijMijven, omdat in
de meest recente plannen voor de Markerwaardwerd uitge
gaan van een oppervlaktevan circa 4ûlIöö ha, of minder. Het
leewedeel van de droogmeketijen is kleiner dan 1XKK) ha.
Slechts6droogmakerijenzijng~dan5X)OhaDeIJseeF
meerpdders ~ m i e met
n 165ooo ha
meer ûan de h&
van de botael dirooggemeekDe oppdak&

De geschikdenis ven de droogmakwijm kent drie perioden
vangrote~.Deeersteperiodebeslaatdeeer!3bhelR
van de m m t b d e eeuw. In deze perkde zijn de belangri/ksts droogmabijen in Noord-Hollandten noorden van het
Noordteekinaaltot stand gebracht. De tweede periode valt
in het midden van de negentiende eeuw, waarin naast het
Haarlemmermeer vele veenplassen zijn drooggemaakt De
derdeperkdeîensbttewit in de hrvint$sDeeeuw, woral door
de droogmaking van.de
maar ook door
. -.I
de d r o o g m a k i in FrieshYid en Chwijsd. Een
aantal droogmakerijen zijn door diljkdaorbraak weer onder
watwkomeriBe~endjndaamasomsneeenaantal&
ren. opnieuw drooggemaakt.

lát voor kort werd aangenomen clat de Dergrneer (45 ha) in
Noord-Hdland de w- droogmakmij was. Dazs aanname
was gebaseerd op een arbiiie uitspraak uit 1590 tussen de
Grafelijkheidvan Egmond en Geestmerambacht betreffende
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deReksrlanderi,waarinsprakewasvaneenproces,dat
sinds1542werdgevoeid.Diîprocesgkigonderendere
ovei de iasten d i door de landen van de Dergrneer bijgedragen moestenworden. Uidisîuk kan worden afgeleiddat
deiMgmeervoor 1542 isdrooggemeakt. ûnîangs isechîer
gebkken, dai de Achtemieer (35 ha) bij Alkmaar ouder moet
zijn. Bekend is. dat op 20 november 1532 aan Jan Jam.,
baijw van de Nieuwburg en Willem Jansz., schout van Alkmaar, octrooi verleend is tot droogmaking van het Achtermeer. De kroniek van Wijnkoper vermeldt in 1533 ,, ..... die
palm (gesteken) om de Achtermeer te bedijcken".
Een onbekende schrijft aan Jan Jansz. in 1536 over zijn
,,nyeuwen lande, gem& uuyte AúWmwr". ûok uit archidsîubn uit 1553 en 1557 b l i j j dat in die tijd de polder
droog was. De veronderstellkig, dat het AcMemieer in, of
kort na 1533 is dmggamaM lijkt dan ook gem&aafd'igd.
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Beksnd uit de begintijd van de droog-iedens
Is voorel Lamorsal, Graaf van Egmond (1522 - 1568). Hij begon met op zijn gronden in West-Friestand een kleine plas
droog te maken. Toen deze poging succes had, voerde hij
in samenwerking met zijn buurman Hendiik van Brederode
van 1562 - 1564 de droogmaking van het Egmondermeer
(686 he) en het Bergermeer (620 ha) uit. In deze periode is
er in de omgeving van Alkmaar een vrij grote aktiviiit op het
gebied van droogmaking, want naast de genoemde meren
werden ook een aantal kleinere mee* drooggemaakt, te
weten: het Kromvater in 1546, het Kerkmeer in 1547, de
Greb 1548, het Dielafsmeer ongeveer in 1557, het Daalmeer
in 1561,deMareendeOudieongeveerin1561 en hetVrom#meer m 1562.

De Beemster is de eerste grote droogmakerij. Deze is 7.100
ha gr- en is in 1612 drooggemaakt. Na de succesvolie
drwgmaking van de Beemster zijn d i een aantal endere
g
d-m
gevdgd. zoals de nrmier (2.756 ha,
1622). de Heerhugowaard(3.500 ha 1630) ?nde Sdiemier
(4.770 ha, 1635). Nadien zijn een sardal khnem droogma
kerijengenrolgdtotongeveerlWeeeeuwenlatsrdeZuidpkpokhr(4.143 ha, 1&40lendeHaarlemmermeer(18.100
ha, 1852) zijn drooggemaaki. hama heeñ he?weer bijna
een eeuw geduurd voordat een beginwerd gemaakt met het
laatste grote droogmakingsprojeki, het Zuiderreeprojekt. In
het kader van dit projekt ie tat op heden 165,000 ha voormaIlge zeebodem drooggemaakt.

Octrooi voor de droogmaking van het Achtermaer
(Algemeen R@sarchlef Den Haag)

Luchtfoto Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal
Oppervlakte aan droogmakerijen voor de provincies Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland, en voor
Nederland

Besluiten inzake de aanleg van grote waterbouwkundige werken worden doorgaans na een ramp genomen,
in plaats van ervoor (Schultz, 1992).

Redenen voor droogmaking
Voor het tot stand komen van de verschillende droogmakerijen zijn uiteenlopende redenen aan te voeren, die voor de
drooggemaakte meren en de drooggemaakte verveningen
verschillend zijn.
Drooggemaakte meren
De reden die vaak de doorslag heeft gegeven bij het tot
stand komen van de grote droogmakingsprojekten was de
schade die door overstromingen was aangericht. De oeverafslag waardoor vooral in Noord-Holland de meren steeds
groter werden, vormde een bedreiging voor de aan de m e
ren grenzende gebieden. Bij de overstromingen was de
schade vanzelfsprekend aanzienlijk groter. Zo ontstond het
pian om de Beemster droog te maken na de Allerheiligenvloed van 1570. Het Haarlemmermeerwas sinds 1250 uitgegroeid van 9.100 ha voor de meren waaruit het Haarlemmermeer is ontstaan, tot 16.850 ha in 1848. Voor de droogmaking van het Haartemmermeer waren sinds 1617 vele plannen gemaakt. Het plan van Leeghwater in 1641 was teer
gedetailleerd. De droogmaking kwam uiteindelijk tot stand
na een zuidwester storm op 29 november 1836, waarbij het
water tot voor Amsterdam werd opgejaagd en 4.000 ha land
werd overstroomd, gevolgd door een noordooster storm op
26 december, waarbij het water tot in Leiden kwam en ruim
7.000 ha onderliep. Het eerste plan voor droogmaking van
gedeelten van de voormalige Zuidmee dateert van 1667.
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MenseleeratdeNoortaeevandeZuyderzeeafsdieyden,damaïrendeallegetenvanStsslduynenaver
TeXd.E~MelantDerscheliigenenAmelant,SlUyDendeâitaenVrieslent Enstellenin8oveel gaten
sluysen.omdaerdeurindeNoortoeeuytîebpen,en
byebmrderîeksen,alsgenoegis.Endekmeesel
openbeerïc~Zuyderzeeganoegsaem-w~
ebwakw connen gehouden, en (deur dien men
noeytZoutwateiin~engeduengversch~ter

ioevloeymsal)meüerti/dvemh~~iden:Ja~feltveelgrontsbequaemombedijkenleveren.Tenanderen voor of na, salrnen ooc het Y oort stoppen,
makende, toi bevorderingvande Zsevaert dei GroaEsBe
Sîaât Amsterdam, deur Wykemew en Beverwyc tot inde Noortzse, havens met hen siuysen na de N i i
maniervan~dewspilsJuysenonzesVders,
ende van het 11 boec dezes. S0 datmender knmers
mi~~achepennaâemgnieivant9Boec,metallewinden,sdf bijgemeneslomr,neatzee can uytbpen(Hendric swin, 1667).
BHnknoemtnsesthet~veinnieuwt3ndeenviertal
fdtmnweenrendedroogmakingaffiankelijkiegeweestDit

z i j n h e t ~ z Ï j n v a n ~ , ~ e n M e d e i n h e tbeschikbaar kapitaal tot gevolg, dat het geid werd besteed
aan andernemingen in het binnenland. ûaartoe leende ach
W. de òeachkMng aver goede techni6che hulpmiddelen
het droogmaken van de meren en plassen. Dit nam vooral
enondememingsgeest.Wdekrktorendieckor6iinkzijn
toe in de k î s & jaren van de Tachtigjarige Oorlog. Cods vergeroemdwijansachervanBathenvdkeropdebelengtqmeldt in dit verband, dat het zeer gunstige verloop van de
ke roldie de goede prijzen voor lendbouwproduláenmoeten
süijd tegen Spanje aan de vooravond van het Twaalfjarig
hebben gespeekl bij het toî etend komen van droogmakerijBestand den van de belangrijke oorzaken is geweest, die tot
en. Zo had in het begin van de zeventiende eeuw de weide droogmaking van de Beemster hebben geleid.
vaart in Holland, g@
met de grote hoeveelheid

Het resultaat van het droogmaken van de 3 - 4 m diepe meren die in die tijd in Noord-Holland zijn drooggemaakt was allereerst het beëindigen van het landverlies. Omdat de
bodem veelal uit vruchtbare zeeklei bestond, was er daarnaast het voordeel van het verkrijgen van uitstekende grond.
De Staten van Holland moedigden daarom het droogmaken
aan en verleenden daartoe octrooi aan ondernemers. Gedurende de droogmaking werd vrijstelling verleend van een
aantal belastingen, gedurende een bepaalde tijd daarna van
grondlasten en meestal vrijstelling van graaflijkheidstollen
voor de produkten van het nieuwe land.
Na de eerste helft van de zeventiende eeuw trad achteruitgang op. De speculatiehandel nam toe en de belegging in
fondsen werd voordeliger geacht dan in landaanwinning, die
een betrekkelijk lage rente bleef geven. De ondernemingsgeest op landbouwkundig gebied liep terug en werd meer
gericht op handel. Daarbij mag ook niet over het hoofd worden gezien, dat de meren en plassen, die zich het best voor
droogmaking leenden, tussen 1610 en 1640 waren drooggemaakt, terwijl de droogmaking van enkele grote meren
nog niet werd aangedurfd. Aan het eind van de achttiende
eeuw nam de belangstelling voor landbouwondernemingen
weer toe, doordat enerzijds de prijzen voor landbouwprodukten stegen en anderzijds handel en scheepvaart achteruit gingen. Nu begon ook - gezien de complexiteit van de
projecten en de verschillende in het geding zijnde belangen
de overheid een belangrijke rol te spelen. Het eerst was hiervan sprake bij de droogmaking van de Zuidplaspolder. Van
der Woud geeft aan, dat met name bij de besluitvorming inzake de droogmaking van het Haarlemmermeer, de ervaringen op het gebied van bestuurlijke, financiële en technische
organisatie, die waren opgedaan bij de droogmaking van de
Zuidplaspolder een rol moeten hebben gespeeld.
De geschiedenis van de droogmakerijen is ook nauw verbonden aan die van de windmolens. In de zestiende eeuw
werden in Noord-Holland, onder andere door de geringe opvoerhoogte van de molens, slechts ondiepe plassen drooggemaakt. Wel waren de molens toen al van een draaibare
molenkap voorzien, wat de bedrijfszekerheid sterk had verhoogd. In het begin van de zeventiende eeuw is de molenwiek belangrijk verbeterd en werden bij de droogmaking van
diepere meren de molens in serie geplaatst, zodat zij elkaar
het water toemaalden. Toen de droogmaking van de
Beemster de uitvoerbaarheid van een grote droogmakerij
had aangetoond, zijn de andere grote Noord-Hollandse meren gevolgd. De toepassing van de stoommachine bij polderbemaling opende tot dan ongekende mogelijkheden. De
droogmaking van de meren en plassen kreeg daardoor in
het midden van de negentiende eeuw een nieuwe impuls.

thans verder wordt voorbereid. De vigerende redenen voor
de voorgenomen inpoldering van de Markerwaard lagen
vooral in de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw, recreatie en natuur. In 1990 is door het kabinet besloten vooralsnog van de inpoldering van de Markerwaard af te zien.
Drooggemaakte verveningen
Bij de verveningen hebben andere redenen tot de droogmaking geleid, dan bij de drooggemaakte meren. Aanvankelijk
is in Nederland min of meer onbeperkt verveend. Toen dit in
toenemende mate aanleiding gaf tot schade voor de aangrenzende gebieden, werden de verveners verplicht om na
het gereedkomen van de vervening de ontstane plassen
weer droog te maken. Dit is één van de hoofdredenen geweest voor het ontstaan van de veendroogmakerijen.
De eerste gebieden waarin het droogmaken van verveningen aan de orde kwam lagen in de provincie Zuid-Holland.
Hier was van de vijftiende tot de zeventiende eeuw het oude
land langzamerhand geheel ingepolderd. In een aantal van
deze polders werd op grote schaal verveend. Daardoor waren in de zeventiende eeuw in Rijnland zelfs hele gemeenten
verdwenen en andere grotendeels in water veranderd. Toen
werd ook het voordeel gezien van het droogmaken van deze
grote plassen met hun bodem van zeeklei. De octrooien
daartoe werden veelal verleend aan de ambachten, of heerlijkheden waarin die plassen lagen. De eerste waarbij dit gebeurde, was de polder Honderd Morgen of Wilde Venen,
waarvoor in 1646 octrooi werd verleend. Aan het begin van
de achttiende eeuw hebben de Staten algemeen geldende
plakkaten uitgevaardigd waarbij wel niet bevolen werd dat
de plassen, ontstaan uit verveningen, later moesten worden
drooggemaakt, maar waardoor het tot stand komen van de
droogmaking gemakkelijk werd gemaakt. Geen land mocht
worden ingestoken, tenzij vooraf één stuiver per roede werd
betaald om het voldoen van alle belastingen aan het ambacht te verzekeren. Dit was het zogenaamde stuivergeld,
dat in Rijnland al sinds 1680 werd geheven. Met de daardoor
gevormde kapitalen werden later de kosten van de droogmaking gedekt.

Ook voor het droogmaken van de IJsselmeerpolderswas de
aanvankelijke reden vooral landaanwinst voor landbouw.
Gedurende de uitvoering van het projekt zijn daarin echter
wijzigingen gekomen, en zijn en worden ook stedelijke, recreatieve en natuurgebieden tot ontwikkeling gebracht.

In de provincie Utrecht werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw het tempo van de vervening geleidelijk aan opgevoerd, waardoor steeds meer en grotere plassen ontstonden. Tegen het einde van de zestiende eeuw namen de verveningen een zodanige omvang aan, dat de Staten van
Utrecht ingrepen. Na een aantal regelingen waarin voorwaarden werden omschreven waaraan de verveners moesten voldoen, viel aan het eind van de achttiende eeuw het besluit, dat
geen polder meer mocht worden verveend zonder toestemming van de Staten. Een vergunning werd alleen verleend als
bij het verzoek tot vervening tevens het plan tot droogmaking
van de door de ontgronding ontstane plas was gevoegd. Het
eerste Algemeen reglement op de veenderijen in de provincie
Utrecht werd in 1835 goedgekeurd. Nadien zijn verschillende
herziene reglementen vastgesteld.

Er bestaan thans twee plannen voor droogmakingsprojekten
in Nederland. Het betreft:
- Amsterdam IJburg;
- Markerwaard.
Amsterdam IJburg betreft een voorgenomen landaanwinning in het IJmeer ten behoeve van stadsuitbreiding, die

In Friesland is vanaf de dertiende eeuw verveend, waardoor
grote schade werd aangericht. Deze werd nog groter toen in
het midden van de achttiende eeuw het baggeren met de
beugel werd ingevoerd. Na een aantal regelingen, waarin
voorwaarden werden omschreven waaraan de verveners
moesten voldoen, werd bij Koninklijk Besluit (KB) van 21 sep-

Luchthaven Schiphot in de Haarkmmermeer
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tember 1822 bepaald dat de verveende gronden moesten
worden drooggemaakt volgens door de overheid goed te
keuren plannen, terwijl de verveners een bepaalde bijdrage
moesten leveren om te voorzien in de kosten van droogmaking. Om orde op zaken te stellen besloot Koning Wiliem I
om De hCosta met vollediie mimacht naar Friesland te sturen. k e publimmde een nppM met richlijnen. dat werd
goedgekeurd bij KB van 26 mei 1823. Daze richtlijnen betroffen slechts het voorkeîbn van bestaande vetveningen. Omdat er ook nieuwe verveningen moesten kunnen plaatsvinden, was er behoefte aan reglementering. Hierin werd

tenslotte voorzien door het Reglement op de lage verveningen in de provincie Friesland, goedgekeurd in 1849. Het
eerste reglement is al na een paar jaar weer ingetrokken.
Daarvoor in de plaats kwam in 1852 een nieuw reglement.
In het midden van de negentiende eeuw maakte de toepassing van de stoombemaling het mogelijk, grote verveende

gebieden als de Zuidphpolder en de Pdder Prins Alexander droog te maken. Deze droogmakerijen zijn echter niet
door de verveners, maar door het Rijk tot stand gebracht.

De Usselrneerpolders. Verdeling van de grond naar bestemming in procenten van de oppervlakte
Weringermew

Landbouwgrond
Woongebi
Bossen en natuurgebieden
Kanalen, tochten, sloten,
dijken en wegen

87
1
3
9

Noordoostpolder

Oostelijk Flsvoland

Zuidelijk Flevdand

1 delen van Aaismeer
2 delen van Alkmaar
3 Almere
4 Lmsbrâarn Noord
5w
6 Berkel en Menrijs
7B i j l m r
8 Blerie</k en Bmchenhoek
Q Dronten
10 Emmeloord

11 Heerhugowaard
12 Hoofddorp
13 delen van Leidschendam en Voorburg
14 Leiyshd
15 -Ni
aan de IJssel
16 Niw-Vennep
e.a.
17 Om-rd
18 uitbreiding Purmerend
10~endsveen
20 Schiebroek

Piaetsen (c 15.000 inwonets) en indusîfiële voorzieningen in droogmakerijen

21 Schiphoi
22 Uithoorn
23 deel van Waddinxveen
24 Watergjmafmmr
25 W W y k Havengebied
26 Z&mho\ren
27 Zoetermeer
28 Zwanenburg

Luchtfoto Polder Prins Alexander

De laatste decennia heeft in een groot aantel droogmakenjen in de randstad een snelle verstedelijking en uitbreiding van het kassenareaal pleatsgevonden. Deze
ontwikkeiingzaizich volgens de vigerende plannen van
de R#ksoverheidde komende decennia voortzetten. Dit
aspect verdient meer aandacht bJ de beoordeling van
de toekomstigegrondbehoefte en de te nemen maatregelen om hierin te voonien. Hienbijgeeft het uitstel van
de aanleg van de Markenwaard wederom aan, dat de
geschiedenis zich kennelfk moet herhalen (Schuk,
1992).

Grondgebruik In de droogmakerijen
Aanvankelijk was het grondgebruik in de droogmakerijen
vrijwel uitsluitend landbouw. In een aantal droogmakerijen in
Noord-Hollanden Zuid-Holland is vooral na de Tweede Wereldoorlog een aanaienlijke wijziging in het grondgebruik opgetreden, doordat hier tuinbouw, stadsuitbreidingen,
industrievestigingen, of recreatievevoorzieningen tot ontwikkeling zijn gebracht. Het valt te verwachten, dat deze ontwikkeling zich de komende decennia zal voorketten. Tuinbouw
in kassen heeft zich vooral ontwikkeld in droogmakedjen bij

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Voorbeelden hiervan
zijn de Oosteinderpoelpolder, de Noorder Legmeerpolder,
de Polder van Nootdorp, de Oude Droogmakerij in de Polder van Berkel en de Polder Bleiswijk.Sommige droogmakerijen zijn ten behoeve van de verstedelijking zodanig
opgehoogd dat van een droogmakerij eigenlijk geen sprake
meer is. Bij anderen is een aanpassing in het waterbeheersingssysteem noodzakelijk geweest. Als voorbeelden van recreatieve voorzieningen kunnen worden genoemd het
Amsterdamse bos, de Delftse hout, het Lage Bergsche
Bosch en Spaarnwoude. In de IJsselmeerpolders zijn bij de
inrichting van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland direkt na de
ontginning meerdere bestemmingen tot ontwikkeling gebracht.
Enkele droogmakerijen zijn korte of lange tijd na droogmaking weer onder water gezet. Het bekendste voorbeeld hiervan is het Naardermeer, dat tweemaal is drooggemaakt,
maar beide malen korte tijd daarna weer is ge'ïnundeerd.
Daarnaast zijn een groot aantal, veelal kleinere droogmakerijen door het overnemen van de bemaling door een aangrenzende of omringende polder, ruilverkaveling of
opspuiting ten behoeve van stadsuitbreiding, tegenwoordig
nauwelijks of niet meer in het landschap te onderscheiden.
Tenslotte komt het voor dat bij ruilverkaveling de bemaling
en het waterlopenstelsel van een aantal droogmakerijen is
gekombineerd. Kenmerkende voorbeelden hiervan zijn de
Hazerswoudse Droogmakerij in Zuid-Holland en de Haskerveenpolder, alsmede de polders van het vierde, vijfde, zesde
en zevende veendistrikt in Friesland.

1
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Kenmerkende elementen van waterbeheersingssystemen
in een droogmakerij

I

bieden (dsddljlcs O.W.d.n, ku+M, netuurgabid&)
dl@In een droogmiksy kunnen vodamen dzmdorl)
kb ry.km(wi w0rd.n OMeNchaldOn.
De waterbeheersingssystemen in een droogmabrij hebben
als primaire funkties het bergen en afvoeren van water. De
droogmakerij kan daarbij zijn overtolligewater lozen op diverse typen water. Dit kunnen zijn een boezemwater,of de waterlopen in een aangrenzende droogmakerij, of een hoger

gelegenpdder.buitdeboePem ken hetwatertechtstreeks,
ofviaeen~~,ofetuirivierwordengeloosdop
de zee Deaangrmmdedroogmakerij. dde hoger gelegen
pdder zuilen op hun beurt het warm weer k e n op een boe
m.In het meest extreme geval passwrt het averbllige waBBT îegmvoordig vier gemalen, morCoat hei op de zee is
geloosd. In de periode dat de bemaiii doof ruidengangen
plaeisvmd, hzelfs sprake zijn m vier molens in &e en
een uitwaîerhgscluis
de uiteindeiijke lozing.
W & r b e h e e r s i ~ e n in droogmakerijen bestean uit
monbva~ringssysteem(greppels, drains of sloten),een afwaberingssystieem (dotm.tochten en matten) en een lozing$q&wm (bemaling), De sptmm hebben kenmerkende
elementen, die mwel door hun waarde, als door hun onderlinge afstemming bepalend rijn Mor het funküoneren ervan.
Panvankefijk moeten de waterbeheersinQsqetemenzijn aangelegd op basis m ervaringen in beataande pokjere. Sinds
het begin van de negentiendeeeuw is er sprak ven een zekere nomsfelling en rijn de w a t e ~ g ~ m m
er n
nieuw droogmakefijen miworpen op basis van nomen die
veelal langs empirische weg tot stand zijn gekomen.

wawfbehiienlngpByam van ha Iindbouw@abm

'

Hoofdsiruktuur van het neersiag9fvoersysteem van
droogmakerij

een

Het waterbeheersingsymm van het landbouwgebied in
een droogmakij kan bestaan uit:
greppels of drains;
sloten;
- tochten;
vaarten;
- bemaling.

-

Het waterbeheersing-van stedelijke gebieden in
droogmakerijen kan bestaan uit
- drainag)e;
Wering;
- sloten, stadsgrachten enlof waterpartijm;
- stuwen enlof bemaling.

-

Schematbdm wleergave w het wateheheersIngsj&em

In het & m & m q d M van een droog-

Sloot in de T

e

d

i

e

Bij riolering kan onderscheidworden gemaakt in verschiîlende typen systemen, zoals het gemengde systeem en het g e
scheiden systeem. Bij het gemengde systeem wordt het
huishoudelijkafvalwater samen met het overtollige neerdagwater door één buizenstelsel getransporteerd naar de waterzuiveringsinstallatieen vindt alleen bij zware neerelag rechtstreekse olznig op het open water plaats. Bij het gescheiden
stelsel wordt het huishoudelijk afvalwater doar een buizenstelsel afgevoerd naar een watemivePin@wtdlatie. Het
overtollige menkgwater wordt door een ander stelsel afgevoerd naar he?open water.

r

s c t m a d i s d r e w 0 e r Q a m v e n ~ ~
h het stede@kegabied h een d m ' N

In het

m het

kunnen de volgende kenmerkende elemenEBn worden ondemwch

- rbstand tussen de greppels, slaten of drains;
- diepte van de greppeis, doten of drains;
- polderpeil;
- oppervlakte open water;
- bemalingscqwiteit.

In een d
jkunnen gestuwde gebieden voorkomen, of gebieden waar ondwbemali~ptaaEBvindt. Dit vindt

in de regel plaaís indien vanwege een a h i j k d e maaiveldIlgging, -n
i g,
of
grondgebruik, loksal
een afwqkend pel moet worden nagasireafd.

In een aantal -jen
zijn ap grob achaal kamm
aanwedg.VoMalindeRandstadisspi9kevaneensnelleukbreiding van dit aieaal. In kasgebiedenzijn de kasm door-

gaans g e p W binnen het bsstamb afwateringqsbem
voor het tendbouwgebled. Enerzijds leiden kassen tot een
versnelde afvoervan de m i a g , anderzijdsvindt echter op
grote %haalopvang van neersiag plaats in oppervlaktebassins, waardoor de afvoer wordt gereduceerd en het water
wordt gebruikt ten behoeve van de gewassen in de kassen.

L

Inhei~ngssysteemvantretsteddijkegebied
-elemendenwordenorr

-

--

diametervantietriode
grachtbreedte;
arachtam
Brachtpeil;
knilnbrwäte van de aívoerstuw, of apadkit van het
gema.

Waterbeheemlngqotoemvan bossen
Bossen zijn in droogmakerijen alleen in Odelijk en Zuidelijk
Flevoland op grote schaal aangelegd. In enkele oudere
droogmakerijen zijn recentelijk recreatieve voorzieningentot
ontwikkeling gebracht waarbij ook bosinplant heeft plaatsge
vonden. Bossen resulteren in een grotere interceptie en evapotranspiratie dan in iandbouwgebii het geval is. Interceptie is de onderschepping van neerslag door planten,
waarna het water vanaf het gewas weer verdampt. Evapotranspiratie is de totaie verdamping van een begroeid oppervlak. Bovendien komen in bossen in droogmakerijen, vooral
in de zomer, diepere grondwatwsianden voor. Door deze
aspecten zijn zowel de jaarlijkse afvoer, als de piekafvoeren
in bosgebieden, geringer dan in de landbouwgebieden.
Bij bossen in droogmakerijen is het toepassen van drainage
in verband met wortelingroei redelijkerwijs niet mogelijk. Derhalve zal de ontwatering van bossen moeten plaatsvinden
door middel van open waterlopen. Het waterbeheersingssysteem van bossen kan dan bestaan uit:
dwarssiobn. of greppels;
- sloten;
tochten;
stuw, of gemaal.

-

Bos in Zuideffk Fbmíand

Schnaüsche wleergave van het weferb&eeIsink,bossenheendtrqmkw#

In droogmakerijen komen sledits bij u h n d e r i i natuurgebieden voor. Alleen in Ooatelijk en Zuiddijk Flevdand zijn bij
de inrichting bewust natuurgebieden tot onîwikkeling gebracht Het bekendste voorbeeld h i i vormt het Oostvaardersplassengebied in Zuidelijk Flevoland, dat in totaal
m'n 6.000 ha beslaat. Ook in enkele droogmaketijen in
Friesland en O v e r i j j , zoals In de droogmakerij ten nwrden van Eernewoude, de Polder Wetering-Oost, de Polder
Wetering-West en de Polder Oldelamer k o m natuurgebieden voor. De natuurgebieden worden in het algemeen gekenmerkt door hun natte karakter. In de Usselmeerpoiders
betekent di dat het peil binnen deze gebieden relatief hoog
l iten opzichte van het omringendewater. Binnen de gebieden valt vwiai een k o m b i i van open &pen
en waterparQj, of naib en drassige gebieden te onderscheiden.

Het~open~isrelat&$grod.Tengevdgevan
devedelaMngen8Beieen~#,met~tot~verbop
vanhetwatrwpe9geduendehetjaarwwdengesteldiswrderaanwmr in droge perioden in de regel wdzakdijk. In de
PolderWetemg-OorctendePolderW~WestisdeIrwel
-h&uUtmden~ingrondkreber-erg~roat,miardoorkunatm e d i g p w a m m w a f ~ k a n b l i j v e n HeCwabrbe.
heerskigesysteemvan.netwrgebiedIcandemahre&

- mdsraanvoei;
- open waW, natb en Qassige gebieden;

--amalw&.
wrideibpen;

ScihemanSahe weergave van het
In een nat natuurgebM met een releWhoog open watarpeil
h een drvogn&e@

Meteorologische aspecten

De hoeveelheid water die uit een droogmakerij moet
worden afgevoerd, de afmetingen van het ont- en afwateringssysteem en de bemalingscapaciteit die hiervoor
benodigd zijn, worden in eerste instantie bepaald door
het waterbezwaar. Onder het waterbezwaar wordt de
hoeveelheid water verstaan die moet worden uitgeslagen om het polderpeil te kunnen handhaven. Het waterbezwaar wordt vooral veroorzaakt door de neerslag,
daarnaast door de kwel en eventueel door schutwater
van sluizen, lekwater van waterbouwkundige konstrukties, of ingelaten water. Door evapotranspiratie en in
enkele droogmakerijen door wegzijging wordt het waterbezwaar verminderd.
De meteorologische gegevens die voor het bepalen van het
waterbezwaar en daarmee van de afmetingen van het ont- en
afwateringssysteem en de bemalingscapaciteit van belang
zijn, betreffen vooral de neerslag, de verdamping en het
neerslagoverschot. Bij de bemaling door windmolens speelden vanzelfsprekend ook windgegevens een rol. In het navolgende wordt een overzicht gegeven van de gegevens
waarover kon en kan worden beschikt, alsmede van de wijze
waarop de gegevens zijn en worden bepaald. Ook wordt ingegaan op de verwerking van de gegevens, ten behoeve van
het bepalen van voor het ontwerpen van waterbeheersingssystemen voor droogmakerijen van belang zijnde waarden.

Neerslag
Met betrekking tot de waterbeheersing van droogmakerijen
is van de neerslag van belang:
- de hoeveelheid, alsmede het verloop gedurende het jaar;
- de te verwachten hoeveelheden onder maatgevende omstandigheden.
De hoeveelheid neerslag, alsmede het verloop gedurende
het jaar is vooral van belang voor het bepalen van de totale
hoeveelheid water die jaarlijks door een bemalingsinstallatie
moet worden uitgeslagen. De te verwachten hoeveelheden
onder maatgevende omstandigheden zijn van belang voor
het bepalen van de afmetingen van het ont- en afwateringssysteem en de benodigde bemalingscapaciteit.
Beschikbare gegevens
De oudste waarnemingsreeks van de neerslag is die van Cruquius te Delft (1715 - 1725). Sindsdien zijn op verschillende
plaatsen waarnemingen verricht, veelal echter slechts gedurende enkele jaren. De veruit belangrijkste reeks oude neerslagmetingen is van huize Zwanenburg. De waarnemingen
zijn hier verricht van 1735 - 1866.
Het belang van het verrichten van meteorologische waarnemingen in verband met de waterbeheersing werd voor het

Stations waarvan neerslaghoeveelheden bekend zijn tot
ongeveer 1850

Station

Delft
Rijnsburg
Leiden
Utrecht
Haarlem
Middelburg
Zwanenburg
Harderwijk
Alkmaar
Den Haag
Franeker
Breda
Maastricht

Waarnemingsperioden

1811 - 1819

1823 - 1833
Gerneenlandhuis Zwanenburg

eerst omsirwks 1750 door Cruquius benadrukt, toen deze
voorstelde om uitgehlde wearnemingen te laten verrichîen
aan alle verschijnselen die met de waWstaat in verband
staan. ûeze voors8ellen. zijn toen ecMBI niet opgevdgd.
Shmnisen(iievevemieldenomsbeeks1840datwelop~
iijke p b û m in Nedetland
betreífende de
neerslag en de verdamping zijn verricht, maar dat deze
waarnemingen nergens zo lang zijn voortgezet als op huize

Elink Sterk vermeldt in 1897 bij vergelijking van de resullaten
van een aantal meMgstations in en rond de Ha*

merrneer:

.,HetverschilmetOudeWeWkigvaltniet&verklaren
doarhetbekeridefeitdathoogindekicMgeplea$ds~
genmeters minder reoen opvangen dan andere wanì
Rijnlands meter is op de grond gepkatst".

Zwanenburg,enooknergenszoíangomervooidepdderbmaüng juiste konklusies uit te kunnen trekken. Dit iaaîste
mndt~jaarWeveneensdoorBeekman~,
die dan mngpeft dat de miarnemingen op Zwanenburg de
~djndieeenvddognde~perialeomvaüenomermee te kunnen weiken.

Vanaf 1848worden door het Koninkiijk Nederlands Meteorologisch Insahiut (KNMI) waarnemingen verrichî in een aantal
over hat hele iand verspre#e statioii8. De -ngen
waren
niet alle
betrouwbaar. Dit gdd zawel~~~hetwaamemenzeifak~ordeinrichtingenopstelllng van de instrumenten. Geleiddijk aan is hierin verbetering
gekomen. Het netwerk van regembtions van het KNMI omvatte aanvankeï~~
10 20 pkrs$an. In de twintigste eeuw is
hetnelwerkeennenajkuippebreid.~igwordenalleen al door het KNMI op ruim 300 pleabBen w
mingsn venicht.

-

W!z.ie van meten
De -tuur
die voor het meten van neersleg doof de jaten heen is gebruikt, is niet albjd
gewee9t. De waarneminger, op huize Zmtnenburg zijn van 1735-1788
verricht met een regenmater d i door Musschenbroek bedachtie. DatebesPonduiteen~kop8renbakmetzijden van 0,22 m. De bak liep naar onderen nauw toe en
mondde via een pijpje uit in een m e r . In 1788 he&
Bninings een nieuwe door hem uitgevonden hyeWmW in
geMerd,welkeQotenmet1841ingekuikisgebleven.De
meter bestond uit een vierkante îmhter me? zijden van
0,16 m. Hierin lag een 108 raampje van gaviochteri koperdraad, om te voorkwnen dat verontreinigingen de nauwe afvaerpijp ver$toplm. Het regemater liep door dit afvoerpijpje
in een vat, dat van onderen in verbinding stond met een vertikaal geplaá$te buis, die 0.30 m lang was en verdeeld tot in
&ca 0.5 mm (kwart lijnen), Onder aan hei vat bevond zich
een aîhphm. De o p M o o g b bedroeg 2,s m+ m.v. Vanaf 1861 werden regen- en verdampingswaamemingen in de
Haarlemmermeer gedaan op basis van voorschriften van
Krecke. De regen- en verdampingsmeters waren cylinderwmnige vaten met een diameter van 0,225 m en ongeveer
dieptm. op circa 1,O m +m.v. opgesteld. De metingen door het KNMI zijn aanaddijk uitgevoerd met regenmeters op 1.50+ m.v. en een oppervlalrde van 0,04 m? van
1846 1051 is in de verschillende waamemimpsîahs de
opstelhoogbe gewijzigd tot 0,40 m m.v. De oppervlakte van
de regenmeters Meef ongewijzigd. In 1962 is de huidige
standaard regenmeter met een oppervlakte van O,W fl ingevoerd. De viervangmg W geleidelijk plaatsgevonden.

*
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D e h o e v e e l h e i d ~ d i e i n ~ m n d t ~
kan,~vandeop6tenii,verschillenvertonen.Dit
werd al door B ~ n i n onderkend,
g
die proeven he& genomen om dit verschijnset na te gaan. Soortgelijke proevenzijn
De hyettnnetet van B~ningp(1 788)
eveneens gedaan door Wenkebach en Van Rees.

Uit metingen die de laatste decennia zijn verricht is gebleken,
dat het landelijke verschil tussen regenmeters op 0.40
m m.v. en op 1.S0 m+ m.v. gemiddeid 53% bedraagt en
tevens afhankelijk is van het seizoen.

+

Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat voor het ontwerpen van waterbeheersingsystemenin de droogrnakerijen die voor circa 1750 zijn aangelegd dus niet over
neerslagrnetingenkon worden beschikt. Daarnawas tot aan
het begin van deze eeuw de waarnemingsreeks van huize
Zwanenburg de enige reeks waarvan gebruik kon worden
gemaakt. Sindsdien kon en kan gebruik worden gemaakt
van de KNMI gegevens. Hoewel dus sinds het eind van de
achttiende eeuw onderkend werd dat er afhankelijk van de
meetopstellingverschillen in het waarnemingsmateriaal kunnen voorkomen is nergens aangetroffen, dat hierop bij het
bepalen van het waterbezwaar gekorrigeerd is.

JaaJIijkse neerslaghoeveelheden, alsmede het yoottsuhfldend v~mrfgen vipentwinfi@adg gemiddetite sinds 1735.
Gebaseerd op gegevens van de stathm huize Zwanenburg
(1735-18W) en HorMdotp (7867-1990)
augustus tim oktober relatief nat zijn en februari Um mei relatief droog. De gemiddelden van de waargenomen neerslaghoeveelheden lopen uiteen van 43 - 91 mmlmaand. De
minimaalwaargenomen hoeveelheid bedraagt 1 mmlrnaand
en de maximale hoeveelheid 227 mmlmaand.

Het meten van neerslag op trediaoneJe wijze

Gemiddeklejaarlijkse neerslaghoeveelhedenzijn van belang
voor het bepalen van de totale hoeveelheid water, die jaarlijks door een bemalingsinstallatiemoet worden uitgeslagen.
Hierbij is enerzijds van belang of er een fluktuatie of een
trend aanwezig is, en anded
rzjis
of er sprake is van regionale
verschillen. Beide aspecten worden behandeld.
Op grond van de waarnemingen sinds 1735 kan worden afgeleid, dat de gemiddelde jaarlijkse neerslag 753 mm bedraagt. Het hoogste jaarcijfer is 1.083 mm in 1841 en het
laagste 427 mm in 1802. De periode rond 1800 is relatief
m W relatief nat.
droog geweest. De periode sinds l
Een duidelijke trend kan niet worden waargenomen.
Regionale verschillen in de jaarlijkse neerslaghoweefheden
zijn voor verschillende perioden bekend. Uit deze gegevens
kunnen voor de gebieden waar de droogmakerijen liggen
verschillen in de jaarlijkse neetslaghoeveelheden worden afgeleid, die maximaal gemiddeld 200 mmijaar, maar voor
veruit het leeuwedeel van de droogmakerijen, maximaal gemiddeld 100 m m r j bedragen.
Ook de verdeling van de neerslag binnen een jaar is van belang. Wanneer dlt wordt nagegaan blijkt, dat de maanden

GerniddeIde, minimale en maximale maandek~kseneedag
ie Hookidorp in de periode 1867 - 1990

Neerslag onder maatgevende omstandigheden

Bepalend voor de aímetîngen van het ont- en afwateringssysteem en de bernalingscapaciteit,is de neerslag die onder
maatgevende omstandigheden valt. Voor zover bij het ontwerpen van waterbeheersingssystemen voor droogmakerijen is uitgegaan van maatgevende omstandigheden, liepen
deze uiteen van tenminste 1 dag tot maximaal 1 maand. In
een aantal gevallen is daarbij onderscheid gemaakt in het zomerhalíjaar en het winterhalfjaar.
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Bij de eerste berekeningen van de neerslag onder maatgevende omstandigheden werd gebruik gemaakt van de
neerslag gedurende een maand, een specifieke extreme
bui, of een natte periode. Bij het ontwerpen van het waterbeheersingssysteem voor de Markerwaard is - voor zover het
de toepassing in droogmakerijen betreft - voor het eerst gewerkt met regenduurlijnen. Daarnaast is bij het aanpassen
van de waterbeheersing in enkele bestaande droogmakerijen gebruik gemaakt van regenduurlijnen. Een regenduurlijn
is de grafische weergave van de neerslag die valt in een bepaalde periode en die met een bepaalde frequentie wordt
overschreden. Regenduurlijnen voor de duur van tenminste
1 dag zijn bepaald door diverse auteurs.
neerslag in mm

160

2

herhalingstijd in laren

-zomerhalfjaar
----

winterhalfjaar

dagen

Regenduurlijnen voor Hoofddorp voor zomer- en het winterhalfjaar bij een herhalingstijd van twee, tien en honderd jaar

Voor het ontwerpen van waterbeheersingssystemen voor
stedelijke gebieden die recentelijk in droogmakerijen tot ontwikkeling zijn, of worden gebracht, is doorgaans uitgegaan
van een vaste waarde, of van maatgevende omstandigheden van enkele uren of minder. Ook voor deze perioden zijn
de laatste decennia op basis van waarnemingsreeksen door
diverse auteurs regenduurlijnen gepubliceerd.
Voor het bepalen van een mogelijke reduktie in de afmetingen van de vaarten, of van de benodigde bemalingscapaciteit
kan van belang zijn dat extreme neerslagen op één plaats
groter zullen zijn dan in een gebied, en lager zullen worden
naarmate het gebied groter is. In het algemeen kan worden
gesteld dat zelfs voor de grote droogmakerijen onder maatgevende omstandigheden - wat doorgaans in de winter zal
zijn - de reduktie beperkt is. Een dergelijke reduktie is alleen
in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland toegepast.

Verdamping
Verdamping resulteert in een vermindering van het waterbezwaar. Bij enkele methoden voor het bepalen van het waterbezwaar is het neerslagoverschot - dit is de neerslag
verminderd met de verdamping - tot uitgangspunt gekozen.
Hiertoe dienen dus naast neerslaggegevens ook verdampingsgegevens beschikbaar te zijn. Bij verdamping wordt

onderscheid gemaakt in verdamping van open water, potentiële evapotranspiratie en evapotranspiratie. Potentiële evapotranspiratie is de totale mogelijke verdamping van een
begroeid oppervlak. De evapotranspiratie is de totale verdamping die in werkelijkheid optreedt.
Beschikbare gegevens
De oudste reeks verdampingsmetingen is die van huize Zwanenburg. De reeks loopt van 1743 - 1841. De waarnemingen werden verricht in verdampingsbakken. Verder zijn er
tot circa 1840 in Nederland vrijwel geen verdampingswaarnemingen verricht.
De eersten die vermelden dat de evapotranspiratie afwijkt
van de verdamping van open water zijn vermoedelijk Simons
en Greve geweest, die stelden, dat zowel met de verdamping van water als van land gerekend moet worden, en dat
deze niet alleen aanzienlijk verschillen, maar dat dit verschil
bovendien gedurende het jaar en afhankelijk van de aard
van de bodem verandert. In het meteorologisch jaarboek
van 1866 worden decade- en maandcijfers van verdamping
van open water en evapotranspiratie van een grasoppervlak
gegeven. De waarden voor de evapotranspiratie van gras
waren bepaald in drie bakken van verschillende diepte,
waarbij wordt vermeldt, dat de diepte een beperkte invloed
had op de evapotranspiratie. Beekman vermeldt, vermoedelijk op basis van de hiervoor genoemde waarnemingen, dat
de verdamping van het bladoppervlak in sterke mate van de
plantensoort afhangt en dat in Utrecht in de herfst, de winter
en de voorjaarsmaanden (1859 - 1862) de evapotranspiratie
van gras 1,6 maal zo groot was als de verdamping van open
water, en in de zomermaanden (april -augustus, 1859 1863) slechts 0,65 maal. Ligtenberg wijst op proeven die
door Hellriegel zijn verricht waarbij gevonden werd, dat de
evapotranspiratie van landbouwgewassen in hun groeiperiode 2 - 5 mmldag kan bedragen. Later is gevonden, dat de
evapotranspiratie afhankelijk is van verschillende faktoren,
zoals het gewas, het groeistadium, de grondsoort, de verhouding tussen de bodem- en de wateroppervlakte, de hoeveelheid beschikbaar water, de temperatuur, de straling, de
bewolking, de wind en de luchtvochtigheid. Ook de dichtheid, de diepte van de beworteling en de granulaire samenstelling van de bodem spelen een belangrijke rol.
Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de waarnemingen
vermeldt Elink Sterk dat aan het eind van de vorige eeuw algemeen de overtuiging ontstond, dat er een groot verschil
moest zijn tussen de verdamping van grond en die van het
water in verdampingsbakken. Dat deze bakken zelfs de verdamping van water niet goed aangeven, daarvan was men
niet algemeen overtuigd, maar dit werd eveneens door Elink
Sterk onderkend. Hij stelde dat het water in de bakken in andere omstandigheden verkeert dan het water in meren, rivieren, kanalen, enz.. Recentelijk is dit door Buishand en Velds
bevestigd door aan te geven, dat hoewel er in Nederland
reeds meer dan twee eeuwen verdampingsmetingen worden verricht, de oude gegevens helaas weinig betrouwbaar
zijn. Pas na de Tweede Wereldoorlog is de kennis omtrent de
grootte van de verdamping sterk toegenomen. Zo dateert de
eerste wetenschappelijke verhandeling over de verdamping
van open water voor verschillende delen van Nederland van
1957. Deze publikatie is opgesteld door Kramer en is gebaseerd op berekeningen van de verdamping van open water

voor het tijdvak 1933 - 1953 voor 12 stations verspreid over
Nederland. Voor deze reeksen zijn later de maandsommen
berekend vanaf 191 1.

De waterbalans voor een droogmakerij kan de volgende
vorm hebben:
neerslag

Sinds 1956 wordt in de door het KNMI uitgebrachte overzichten van de weersgesteldheid, de grootte van de verdamping van open water vermeld. Aanvankelijk werden
maandsommen gegeven voor de toenmalige vijf hoofdstations. Later werd het meetnet voor de verdamping uitgebreid
tot 15 stations en werd de verdamping van open water per
decade berekend. Daarnaast werden dagwaarden van de
verdamping van open water bepaald voor een aantal
stations.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid, dat in feite tot
1957 voor de verdamping alleen gebruik kon worden gemaakt van de reeks van huize Zwanenburg en dat aan deze
reeks de nodige bezwaren kleefden. Sinds 1957 kan gebruik
worden gemaakt van de reeksen die door Kramer zijn bepaald en later zijn berekend vanaf 191l . Nadien ook van de
sinds 1956 in de overzichten gepubliceerde waarnemingen.
Wijze van bepalen
Voor het bepalen van de verdamping of de evapotranspiratie
zijn verschillende methoden ontwikkeld. Het betreft direkte
metingen, indirekte metingen en formules.
Direkte metingen van de verdamping van open water zijn uitgevoerd met verdampingsbakken. Bij de metingen zoals deze zijn verricht bij huize Zwanenburg betrof het een vierkante
bak, die van tijd tot tijd tot een bepaald niveau met water
werd gevuld. Omdat tevens de hoeveelheid neerslag werd
gemeten, was de verdamping te berekenen. Bij de metingen
die sinds 1855 in Utrecht en later in De Bilt en op een aantal
andere plaatsen zijn verricht, werd een cylindrisch bakje gebruikt, dat iedere dag werd gewogen en zo nodig bijgevuld.
Elink Sterk bracht hierbij de verbetering aan door het bakje
in een ruimer, met water gevuld reservoir te plaatsen, dat tot
de rand werd ingegraven. Hij verrichtte op deze wijze van
1871 - 1875 metingen in de Haarlemmermeer. Deze waarnemingen resulteerden in ongeveer 30% lagere waarden. Omdat de gegevens uit verdampingsbakken vaak grote
verschillen vertoonden, is aan het begin van deze eeuw van
deze bepalingsmethode afgestapt.
Onder de indirekte metingen van de evapotranspiratie kunnen vele metingen worden gerangschikt. De meeste hiervan
leveren echter slechts gegevens voor de duur van een bepaald onderzoek. Voor het bepalen van reeksen cijfers betreffende de evapotranspiratie kunnen een tweetal indirekte
metingen worden genoemd, te weten met lysimeters, en
door middel van waterbalansen. Lysimeters zijn bakken, gevuld met grond, die zijn ingegraven in de natuurlijke omgeving. De neerslag die op de bakken valt, het watergehalte in
de bak, en de afvoer worden gemeten. De evapotranspiratie
kan dan als sluitpost worden bepaald. Elink Sterk vermeldt
reeds dat lysimeterwaarnemen werden gedaan, maar dat
hem uitsluitend lysimeters bekend waren met zodanige gebreken, dat hiermee onmogelijk de juiste evapotranspiratie
kon worden bepaald. Hij illustreert dit met gegevens van de
lysimeters te Oude Wetering in 1893 en 1896. Later zijn wel
betrouwbaarder lysimeterwaarnemingen verricht, onder andere te Castricum van 1942 t/m 1971.
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Door Elink Sterk is op bovenstaande wijze aan het einde van
de vorige eeuw de evapotranspiratie voor de Haarlemmermeer bepaald, die toen dus ruim veertig jaar droog lag. Hij
kwam daarbij op gemiddeld 480 mmljaar. Later werd dit cijfer door verschillende auteurs gekorrigeerd. Door De Gruyter is een zeer gedetailleerde waterbalansberekening voor
de Haarlemmermeer uitgevoerd die uitkwam op 530
mmljaar.
Voor het berekenen van de verdamping van open water uit
andere meteologische gegevens zijn verschillende formules
ontwikkeld, waarvan de formule van Penman van 1956 1987 is gebruikt door het KNMI. Sinds april 1987 werkt het
KNMI met de zogenaamde referentie gewas evapotranspiratie, berekend met de formule van Makkink.
De potentiële evapotranspiratie wordt in de praktijk vaak bepaald door de verdamping van open water met een gewasfaktor te vermenigvuldigen. Deze faktor is afhankelijk van het
type gewas en het groeistadium. Penman is eétí van de
eersten geweest, die waarden geeft voor de gewasfaktor.
Nadien zijn door verschillende auteurs waarden voor de gewasfaktor gegeven. Door Hellings en later door de Projecten Begeleidingsgroep Verdampingsberekeningen, zijn de
faktoren voor verschillende gewassen gedurende hun groeiperiode samengevat.
Verdampingswaarden
De verdamping fluktueert over het jaar vrij gelijkmatig. 's
Winters bedraagt de verdamping niet meer dan hooguit enkele tienden mmldag. Zomers kan de verdamping oplopen
tot circa 5 mmldag.
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Gemiddelde verdamping van open water te Hoofddorp in
mm/maand over een jaar

De verdamping is in Nederland regionaal gelijkmatiger verdeeld dan de neerslag. Voor de gebieden waarin droogmakerijen voorkomen loopt de gemiddelde jaarlijkse verdamping van open water uiteen van 600 - 700 mm.
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neerslagoverschotin mm

Neerslagoverschot
Neerslagoverschot leidt in eerste instantie tot aanvulling van
vochttekort in de grond en kan vervolgens resulteren in toevoer naar en afvoer uit het ontwateringssysteem. In een aantal gevallen is bij het ontwerpen van waterbeheersingssystemen voor droogmakerijen uitgegaan van het neerslagoverschot.
De eersten, die voor zover bekend het neerslagoverschot
hebben bepaald, zijn Simons en Greve geweest, die uit de
neerslag en verdampingsreeksen voor huize Zwanenburg
de extreme maandelijkse neerslagoverschotten bepaalden.
Braak bepaalde vele jaren later het neerslagoverschot per
maand voor poldergebieden. Hij berekende hiervoor de gemiddelde neerslag voor de provincie Utrecht en de evapotranspiratie van polderland, door de verdampingswaarnemingen van De Bilt met aan de praktijk ontleende gewasfaktoren te vermenigvuldigen.
Op grond van neerslag en verdampingsgegevens kan het
verloop van het neerlagoverschot per maand worden bepaald. Naast de gemiddelden zijn de waarden van belang
voor droge en nate jaren. Hierbij wordt vaak gewerkt met
een zogenaamd 10% droog en een 10% nat jaar. Dit zijn statistisch bepaalde waarden die gemiddeld 1 keer per 10 jaar
kunnen voorkomen. Ook is voor de waterbeheersing van
droogmakerijen zowel de ontwikkeling van het neerslagoverschot gedurende de winter, als de ontwikkeling van het
neerslagtekort gedurende de zomer van belang.
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Cumulatief verloop van het neerslagoverschot te Hoofddorp
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het waterbezwaar gebruik is gemaakt van het neerslagoverschot in maatgevende perioden. De spreiding is dan aanzienlijk geringer.
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Verloop van het gemiddeld neerslagoverschot te Hoofddorp
voor gras in mm, alsmede het verloop gedurende een 10%
droog en een 10% nat jaar

De regionale verdeling van het neerslagoverschot heeft door
de regionale verschillen in neerslag en evapotranspiratie een
relatief grote spreiding. De waarden lopen voor de gebieden
waar de droogmakerijen liggen uiteen van 175 - 275 mm.
Hierbij dient te worden aangetekend, dat bij het bepalen van

Wind
De windsnelheid, de windrichting en de verdeling over een
jaar zijn in relatie tot de waterbeheersing van droogmakerijen
van belang in verband met de capaciteit van windmolens,
alsmede voor mogelijke op- en afwaaiing in de waterlopen.
Voor wat betreft het bepalen van de capaciteit van windmolens zijn de windgegevens niet zozeer direkt gebruikt voor
het vaststellen van de capaciteit, maar wel voor het bepalen
of wel of niet kon worden gemalen.
Beschikbare gegevens
De eerste waarnemeingen betreffende de wind zijn van
1669 - 1729, verricht door Cleas Arisz. Caescooper in

Koog aan de Zaan. Daarna zijn op verschillende plaatsen
waarnemingen betreffende de wind verricht. Zo bezit
Amsterdam een reeks waarnemingen waarvan de eerste
sporen zijn terug te vinden in 1683, heeft Douwes tabellen
met windgegevens gegeven, en zijn in Halfweg van 1743 1774 systematische windschattingen gedaan. Sinds 1840
worden systematisch waarnemingen betreffende de wind
verricht in diverse meteorologische stations.
Een studie van het Nederlandse windklimaat is geschreven
door Braak in 1929, met een aanvulling in 1942. Deze studie
bevat veel gegevens, en was vele jaren eigenlijk de meest
overzichtelijke beschrijving van de wind in Nederland. Een
belangrijke ontwikkeling in de vijftiger jaren was de uitbreiding van het aantal windstations en de verbetering van de instrumentatie. In de jaren zestig werden bovendien vele
speciale klimatologische waarnemingsprogramma's uitgevoerd.

Bij het bepalen van de windkracht werd aanvankelijk een
schaal gehanteerd, waarbij zwakke wind of windstilte met 0,
sterkere wind waarbij watermolens kunnen malen met 2, een
stijve koelte met 4, een harde wind waardoor de watermolens zonder de zeilen te gebruiken kunnen malen met 6, en
stormwind met 8 werd aangeduid. Nadien zijn verschillende
andere schalen ingevoerd, onder andere in 1776 door Brunings en later door Mohr, die tevens het effect op windmolens aangaf. Beekman geeft een indeling in windsnelheden
met daarbij de druk waarin deze resulteren. Tegenwoordig
wordt de Beaufortschaal gehanteerd.
10 windsnelheid in mis
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Wijze van meten
Bij de eerste windmetingen werd de windrichting geschat, of
bepaald met de windhaan op kerktorens. Van Delft en Zwanenburg zijn nauwkeuriger gegevens bekend. Zo vonden de
waarnemingen betreffende de wind in Zwanenburg plaats
met behulp van een koperen windwijzer, die op enige afstand van het hoofdgebouw, boven de nok van een dak was
geplaatst op een geschoorde, 3 m lange ijzeren spil, zodat
de windvaan 16 m boven het maaiveld stond, vrij van bomen
of gebouwen. Aan het begin van deze eeuw werden de
windmetingen verricht op 6 m boven vlak terrein zonder hindernissen. Tegenwoordig wordt op de weerstations de
windsnelheid op ongeveer 10 m hoogte gemeten.
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Faktoren die bijdragen tot het waterbezwaar

N m t de neonlag kunnen de kwel, schut- en lekwater,
afvalwater, water van hogere polden, of bovenland, of
I~~
wabr bijdragen tot het waterbemaar In een
droogmakerIJ.

Kwel

De ondergrond van het lage deel van Nederland kan worden
geschematiseerd in een maximaal circa 20 m dikke holocene
bovenlaag, bestaande u l klei enlof veen, met daaronder een
pleistoceen zandpakket van 100 -200 m, waarin plaatselijk
kleilagen kunnen voorkomen. Met name door het pleistocene
zandpakket treedt een grondwaterstroming naar de droogmakerijen op die resulteert in kwel. De kwel kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het totale waterbezwaar. Immers 1
mmldag kwel leidt tot een jaarlijks waterbezwaar van 365 mm,
wat groter is dan het gemiddelde jaarlijkse neerslagaverschot.
Onderscheid wordt gemaakt in dijkskwel en diepe kwel. Onder dijkskwel wordt verstaan de grondwaterstroming door het
dijklichaam van de aangrenzende waterloop naar de droogmakerij. De diepe kwel kan worden veroorzaakt door aangrenzend water dat door de diepere ondergrond naar de
droogmakerij stroomt, of door hoger liggend grondwater buiten de droogmakerij en afkomstig van polders van het oude
land, of van aangrenzend bovenland.

Schematisch profiel van het lage deel van Nederland
Bij enkele droogmakerijen was de kwel dermate groot, dat tijdelijk of definitief van de droogmaking moest worden afgezien. Bekendstevoorbeeld hiervan is het Naardermeer, groot
700 ha. Omstreeks 1629 is dit meer met windmolens drooggemaakt, maar nog in hetzelfde jaar is de polder weer onder
water gezet in verband met de verdediging van Amsterdam.
Pas in 1883 is het Naardermeer met een stoomgemaal opnieuw drooggemaakt, maar de exploitatiekosten waren door
de grote hoeveelheid kwelwater dermate hoog, dat de polder

in 1886 weer onder water is gezet. Overeenkomstige problemen hebben zich voorgedaan bij het Horstermeer (610 ha),
dat isdrooggemaakt in 1612. Vanaf 1649 heeft men de polder niet meer bemalen. In 1882 is de polder met behulp van
stroombemaling opnieuw drooggemaakt. De droogmaking
van de Eerste Bedijking der Mijdrechtsche Droogmakerij
(890 ha) heeft in de periode van 1791 - 1845, met name door
de grote hoeveelheden kwelwater en problemen met de bematingswerktuigen, meer dan vijftig jaar in beslag genomen.
Naast de bijdrage aan het waterbezwaar kan vooral ook het
chloridegehabvan het kwelwater van belang zijn, aangezien
dit veelal brak is. Een gelukkige bijkomstigheid hierbij is, dat
de kwel zich doorgaans concentreert in de waterlopen. Hierdoor vormt de kwel slechts bij uitzondering een belasting
voor de wortelzone. Wel heeh de kwel tot gevolg dat het water
in de waterlopen in de droogmakerijen veelal matig of niet
geschikt is voor gebruik als irrigatiewater. Twens wordt het
chloridegehalte van het boezemwatef waarop het kwelwater
wordt geloosd, verhoogd. Dit he& ertoe geleid dat de boezemwateren intensief worden doorgespoeld om het chloridegehalte zo iaag mogelijk te houden.
De eerste die, voor zover bekend, melding maakte van het
verschijnsel kwel, was keghwater in 1641. Deze beschreef in
zijn Haarlemmermeerboek:
,,Het is mij wel bekend, dat er eenige Meren zijn, wier
drmmakina niet wil gelukken; maar daar is de reden
van; f omdät de klei& diep ligt, of omdat die Meren
aan een bergachtig land, of grof zand gelegen zijn, dat
geen water schut, zoo ais ik hetzelfde wel gezien en b s
vonden heb; of omdat de grond met struiken of bladen
uan boomen opgehoogd en bezet is, en hieronder lek'
en sponsieus blijft. Gelijk het ook blijkt, dat eenige dezer
Meren niet vast toevriin, al vroor het bijkans nog m
sterk; hetgeen een teeken is, dat de grond open sponsieus en lek is".
De eersien die een waarde aan de kwel toekenden waren,
m r zwer bekend, Simons en Greve die aannamen dat de
kwel in polders 7 mmlmaand bedroeg. Zij vermelden daarbij,
dat zomers de kwel door een hogere verdamping wordt gekompenseerd, waardoor het waterbemaai ten gevolge van
kwel 49 mmljaar zou bedragen. Waarop zij deze cijfers baseren wordt niet vermeld. Ook Beekman vermeldt dat de kwel
in de regel niet meer bedraagt dan 50 mmljaar. borts vermeldt hij dat de vertikaal naar boven geriihte drukhoogte van
kwelwater niet gelijk is aan het pdlverschil tussen binnen- en
buitenwater, omdat de druk tussen de gronddeeltjes moet
worden voortgeplant en met de afstand vermindert. Wanneer
in een droogmakerij de kieilaag dun was en dicht onder de
oppervlakte zand voorkwam, beval hij, in verband met de
kwel aan, de waterlopen niet te diep te maken.

Dedijiskwelwdenwwdpinderegelbeperktdoorde
konstruktie van het dijkiichaam. In enkele geivallen zijn bij de
inrichtingvan droogmakerijen maairegdm genomenom de
diepekweltebeperken.Zaisbijdeaanlegvandesladsgrachten in Ahere-Haven in Zuiddiik Fkrvoîand gekozen
voor een slecht M e n d e bodem. Het beperken van de
kwel werd roodnikelijk geacht, omdat enerzijds als gevolg
van de kwel, de -hoogte van het diipe grondwater in het
gebied zou dalen, en anderzijds er gevaar bestond voor
grondwaterstandsdatingen in 't Gooi. Door de eerstgenoemde daling zou, naast de zetting ten gevolgie van het gewioht
van het opgespoten rand, een extra zettingeproces ontstaan,waardoor extra kosten zouden moeten worden g e
maaM voor herstraten en herstel van kapotte leidingen.

Bepelingsrnethodendiepe kwel

Een b i ' j e vermelding verdienen de randmeren van
Omtelijk en Zuidelijk Flevohnd. î3ij de aanleg van de Noordoo9tpdder is door de gern
op het aangreruende land die hierven het gemig waren, verdroging
opgehdm. Bij de aanleg van Ooslelijk en
Flevoland werden cwer8~nkamtipproblemen gevreesd in Geldert8nâ en 't God. Om de grondwaterdamkWingenop M
'ouds land' te voorkomen zijn toen de randmeren aangelegd. Door de wegzijging van water uit de meren treedtweliswaar een grotere kwel op in de pdder. maar worden tevens
de grondwammndsddingen op het aangrenzende land
voorkomen.

Voor zover is na te gaan is het eerste onderroek mar diepe
kwel omstmks 1901 door Reintjes venicht in de droogmakerij Groot-MijdraM. Hi] verdeelde de polder, door het afdammen van sloten. tijdelijk in vakken. De kwel bleek in het
centrale deel eanzienlljk klelnei te zijn dan bij de dijk, maar
was toch nog ongewm 5 mmldag. Nadien zijn op overeerr
komstige wijze verschillende meîingenveriichtaan dekwel
in droogmakerijen. Een bijzondere piaaís nemen hierbij de
ijskarteringen in die in de Nwrdoo@pobr en in Oosteiyk en
Zuidelijk Flevoland op verschillende ptaa$en zijn verridit en
waarbij, op basis van de kwaliteit van het ijs, een waarde
werd toegekend aan de kwel.

tierbezwaar in een droogmakerij. Dit werd tydens de sbrdie,
voorafgaandaan de aanleg van de Wieringenmeer, voor het
eerst onderkend. Nadien zijn verschilende analytiBche
oplosingen gevMiden voor het bepalen van de dijkskwel.
Dijkskwel kan in bestaande droagrnakerijen op mvowdige
wijze worden bepólald door het meten van de efvoer mde
kwelsloot dis veefal aan de polderkant van de dijk ligt. Dergelijke metingen zijn door Scholten op vele plaatsen in
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland verricht.

De eerste uitvoedgestudle naar de te verwachten diepe kwel
Is verricht voorafgaand aan de droogmaking van de Wieringermeer. Op grond hiervan werd aangenomen d& de diepe
kwel in totaal ongeveer 260.000 fl/deg zou bedragen. Dit
leidde tot de konklusiedat de kwel een beperkte imiloed zou
hebben op de benodigde
maar een be
tekenende invbed op de expbibüe. Na de droogmakhg is
door Mazure een uiîvoerig Me verricht naar de kwel. Hij
hwít hiervoor waler- en chloridebalmm opgesteîd, alsmede adyîhhe opks8ingeri gegeven w ~ w
de gmrdwaterstroming. Hij stelde in divetband, dat het voorspella van
de kwel in û x h f d g e droogmakerijenwaarschijnlijk sbeds
ralmoetanblìjvenbenistenopeen\Fergelijkngvandeontworpen polder met een bestaand probtype. Op grond van
waterbalansberekeningen kon later worden bepa;eild, clat de
kwel in werkelijkheid circa 4û% lager uitkomt.

v,

De eerste formules vaor het bepalen van de diepe kwel dateren vanaf bovengenoemde a d i e voor de Wierlngermeer.
Het betreft in de regel analyasche oplosdngen vaar de
kwelsûornîng onder een dijk naar een oneindig uitg&eMe
of ronde pdder, waarbij van verschillendegeohydrologisdie
profielen kan worden uitgegam. Zij zijn onder andere gegeven door Van Itwson, Burgers en Mauire.

Aan& van de grachlen h Aimem-Havm
Aangezien de kwel zeer moeilijk te meten is, zijn verschilkm
de mettraden en berekeningenmtwikkeklom de kwel iangs
indirekte weg te bepakn. Onderscheid moet hierbij worden
gem& in berekeningsmethoden Mor dijkkwel en d i
kwel. Daarnaast zijn er ook methoden om de totale tioeveel.
heid kwel te bepalen.

Boeren Kielrnanvemieidenâatgetxu&werd gernaaktvar
eenkwsif&or.EenkweMtorvan 1~ . â a t p e r m e ter dijklengte en per meter drukwdiü, per dag 1 m3 water
in de pokler komt. bwaarde werd g&anted invemchillende pdders met zeer waterdoor5atende grond, bijvoorbeeld NcMe veengrond, al dan niet vmmgd met I$ei of
zand. Bij polders die beitaan uit zeer lichte kleigrond, en
aannemen& dat deze verder goed zijn aangelegd, werd de
kwelfakbr op 0,s 0,25 gesteld.

-

Bij de studles voorafgaand aan de droogmaking van OoetelijE

Flevoland is uitvoerig aandacht besteed aan de diepe kwel.
Dit niet zozeer vanwege de invloed op het waterbeheersingssysteem van de droogmakerij, maar meer vanwege de mogelijke daling van het grondwater in de aangrenzende
gebieden. Dergelijke studies zijn eveneens verricht om de invloed van de bouw van Almere op de geohydrologische situatie na te gaan, alsmede de effekten van een eventuele
inpoldering van de Markerwaard. Ook in bestaande droogmakerijen zijn dergelijke modellen toegepast in verband met
eventuele aanpassingen in de waterbeheersing. Een voorbeeld hiervan zijn de berekeningen voor de Schermer.

Kwelwaarden voor droogmakerijen
De kwel loopt in droogmakerijen uiteen van O - 25 mmldag.
In veruit het merendeel van de droogmakerijen is de kwel
echter niet groter dan 0,5 mmldag. Voor enkele grote droogmakerijen, zoals de Beemster, de Noordoostpolder, Oostelijk
Flevoland, de Wieringermeer en de Zuidplaspolder, liggen
de kwelwaarden tussen 0,5 en 1,O mmldag. De droogmakerijen met veel kwel liggen vooral in Overijssel, Utrecht en
Zuid-Holland. Voorbeelden hiervan zijn de Bethune, de
droogmakerijen bij Giethoorn, de Horstermeer, de Koekoek
en de Mijdrechtse droogmakerijen.

Bepalingsmethoden totale kwel
Schut- en lekwater
Verschillende methoden zijn toegepast voor het bepalen van
de totale kwel in een droogmakerij. De meeste van deze methoden werden pas toegepast nadat de droogmakerij gereed was en leverden derhalve langs indirekte weg waarden
op die voor nieuwe droogmakingsprojekten konden worden
gehanteerd. Genoemd kunnen worden:
- waterbalansen;
- Elink Sterk;
- Staatscommissie voor de droogmaking van de plassen
ten oosten van de Vecht;
- stijging polderwaterstand.
Zowel Ortt als Elink Sterk vermelden dat er diverse ramingen
waren voor de kwel in de Haarlemmermeer. Genoemd worden: Conrad, Reuvens en Stieltjes tenminste 135 mmljaar,
Van Diesen 410 mmljaar, Gevers van Endegeest 340
mmljaar en Ortt 135 - 163 mmljaar. Deze ramingen waren
gebaseerd op waterbalansberekeningen van de droogmakerij voor een zekere periode. Elink Sterk heeft zelf een methode ontwikkeld voor het bepalen van de kwel in de
Haarlemmermeer, waarbij hij zowel de waterbalans van de
droogmakerij als van Rijnlands boezem in beschouwing
nam. Hij stelde, dat door langjarige waarnemingen te nemen, de gemiddelde verandering van grond- en boezemwater mogen worden verwaarloosd.
Later is voor verschillende droogmakingsprojekten op basis
van gegevens in bestaande droogmakerijen voor de winterperiode, waarin de evapotranspiratie gering is, op grond van
de neerslag en de uitgeslagen hoeveelheid water, de kwel
bepaald. Gebaseerd op het principe van de waterbalans, is
de methode waarbij, wanneer er vrijwel geen evapotranspiratie is, bijvoorbeeld gedurende een week waarin geen
neerslag valt en niet wordt gemalen, wordt nagegaan hoe
snel de polderwaterstand stijgt. Uit deze peilstijging kan de
hoeveelheid kwelwater worden berekend.
Ten behoeve van de droogmaking van de plassen ten
oosten van de Vecht is een methode ontwikkeld om de kwel
te bepalen, die was gebaseerd op het verschil tussen de
grondwaterstand en het slootpeil. De droogmakerij werd verdeeld in stroken en de kwel werd uit het verschil tussen de
grondwaterstand en het slootpeil bepaald voor de buitenste
strook, breed 400 m, de daarop volgende strook, breed 500
m en het overblijvende middengebied. Hierbij werd gebruik
gemaakt van waarnemingen in de Horstermeer en de Bethune. Van der Steur vermeldt dat de commissieStroink deze
berekeningsmethode en de daarbij gehanteerde invoergegevens als grondslag nam voor haar berekeningen in Vollenhove.

Het waterbezwaar kan worden vergroot door schutwater van
scheepvaartsluizen, en lekwater van waterbouwkundige
konstrukties. In de regel is het waterbezwaar dat hierdoor
ontstaat van weinig invloed op het totale waterbezwaar van
een droogmakerij. Het schutwater kan op eenvoudige wijze
geschat worden, door het geraamde aantal schuttingen per
dag te vermenigvuldigen met de schutkolkinhoud, gemeten
tussen binnen- en buitenpeil. Boer en Kielman stelden, dat
voor lekwater, bij een goede sluiting van de deuren, 0,005
m31s voor 1 m niveauverschil kan worden aangehouden.
Van Rossum en De Vries stelden tenslotte, dat het lekwater
bij kunstwerken bij behoorlijk toezicht, goed onderhoud en
tijdige vernieuwing van de afsluitmiddelen, in de meeste gevallen te verwaarlozen is.
Afvalwater
Lozingen van huishoudelijk en industrieel afvalwater betreft
water, dat buiten de droogmakerij, bijvoorbeeld aan een leidingwaternet of een aangrenzend boezemgebied onttrokken
is, of als koelwater uit het diepe grondwater is opgepompt,
en dat na gebruik op de waterlopen in de droogmakerij
wordt geloosd. In een aantal droogmakerijen in NoordHolland, waaronder de Beemster en de Haarlemmermeer,
komen zogenaamde nortonputten voor, waarin gas werd, en
in enkele gevallen nog steeds wordt gewonnen. Het meekomende grondwater wordt op het oppervlaktewater geloosd.
Ingelaten water
Omdat het omringende water altijd hoger ligt, kan in droogmakerijen op eenvoudige wijze water worden ingelaten. Inlaten van water kan derhalve plaatsvinden, ten einde
waterpeilen te handhaven, vochttekorten aan te vullen, of ten
behoeve van verziltingsbestrijding. Inlaten van water kan betekenen, dat de open waterpeilen, de grondwaterstanden
enlof het bodemvochtgehalte aan het begin van een natte
periode, hoger kunnen zijn dan zonder inlaten van water het
geval zou zijn geweest. Derhalve kan het inlaten van water
leiden tot een vergroting van het waterbezwaar. In de regel
is de vergroting echter van ondergeschikte betekenis.
Inlaten van water kan ook voorkomen, indien de droogmakerij in perioden met groot waterbezwaar dienst deed als tijdelijke boezem voor aangrenzende polders of droogmakerijen.
Een dergelijke situatie heeft zich, onder andere, een tijd voorgedaan in een gedeelte van de Oude Droogmakerij in de
polder Berkel.

Kwel in de droogmakerijn in mrn/dag als gemiddelde over de heie opperviakte

Ontwatering

Om wateroverlast in droogmakerijen te voorkomen,
moeten de gronden ontwaterd worden. Onder ontwatering wordt verstaan, de afvoer van water uit percelen
over en door de grond, en eventueel door drains en
greppels naar een stelsel van grotere waterlopen. Ontwatering speelt een zeer belangrijke rol in de waterbeheersing van droogmakerijen. Het doel van ontwatering
is het beheersen van de grondwaterstand. Ontwatering
beheerst hierdoor tevens de snelheid van de afvoer van
overtollig water, en dientengevolge de benodigde afvoercapaciteit van sloten, tochten, vaarten en gemalen.

Aangaande den grond van de Haarlemmermees kan ik
anders niet bevinden en verstaan dan alles goeds, alzoo
ik haar voorheen met den Burgemeester van Aalsmeer
en eenige arbeiders, op vele verschillende plaatsen, gepeild, gebeugeld, gediept, getast en wel onderzocht
heb, en anders niet kan bemerken of bevinden, of deze
Meer heeft een bodem van goede klei, doorgaans dik
Z 8 en 9 voeten (Leeghwates 1641).
Bodemeigenschappen

sche rijping, chemische rijping en microbiologische rijping.
De fysische rijping kan worden beschouwd als de motor van
het totale rijpingsproces. De chemische rijping heeft betrekking op de chemische processen die zich tijdens de ontginning in de grond voordoen. De microbiologische rijping heeft
betrekking op het ontwikkelen van microorganismen in de
drooggevallen gronden. Deze veranderingen en het resultaat
daarvan, waren van veel belang voor de uiteindelijke gebruikswaarde van de gronden. Daarnaast had het indrogingsproces tot gevolg, dat de gronden inklonken, waardoor
het maaiveld lager kwam te liggen dan direkt na droogvallen.
Voor de waterbeheersing van droogmakerijen zijn in relatie
tot de ontwatering in de beginperiode, vooral de rijping en de
inklinking van belang. De scheurvorming is, vooral door de
invloed ervan op de berging en de doorlatendheid, belangrijk voor de ontwatering van de grond.
Rijping
Bij de oudere droogmakerijen werd het rijpingsproces wel
onderkend, maar er werden geen maatregelen getroffen om
het proces te beïnvloeden. Dat er problemen waren kan worden geïllustreerd met het overbekende gezegde, dat dateert
uit de zeventiende eeuw en dat luidt:
,,de eerste boer gaat dood,
de tweede heeft nood
en de derde heeft brood"

De bodem van de drooggemaakte meren bestaat overwegend uit zeeklei. Ook de drooggemaakte verveningen in
Noord-Holland en Zuid-Holland hebben vaak een bodem
van zeeklei. In een aantal drooggemaakte verveningen in
Noord-Holland en Zuid-Holland, alsmede in de drooggemaakte verveningen in Friesland, Overijssel en Utrecht,
bestaat de bodem overwegend uit veen. Enkele droogmakerijen hebben een bodem die overwegend uit zand bestaat.
Vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer zijn verschillende droogmakerijen inmiddels met zand opgehoogd
ten behoeve van stadsuitbreidingen of industrieterreinen.

Het eerste rijpingsonderzoek ten behoeve van droogmakerijen is, op basis van het rapport van de Commissie-Lovink,
voorafgaand aan de droogmaking van de IJsselmeerpolders,
in de proefpolder Andijk verricht. Het onderzoek was tevens
gericht op de maatregelen die konden worden genomen, om
het rijpingsproces te versnellen.

De klei- en veengronden hadden bij droogvallen een relatief
hoog poriënvolume en waren zeer waterrijk, slap en ongeaëreerd, met een grondwaterstand gelijk aan maaiveld. Na
droogvallen daalde het watergehalte, aanvankelijk door verdamping van het grondoppervlak, en later door evapotranspiratie. Zolang de afname werd gekompenseerd door
de capillaire opstijging, bleef de grond verzadigd met water.
Daalde door evapotranspiratie, of ontwatering de grondwaterstand dieper, dan trad er lucht toe. Naast afname van het
watergehalte, konden direkt na droogvallen en tijdens de ontginning ook een aantal andere veranderingen optreden.
Zo ontstonden door de indroging bij zwaardere kleigronden
en veengronden scheuren in de grond, die leidden tot een
belangrijke toename van de doorlatendheid en de waterberging. De veranderingen in de grond worden aangeduid met
de term ,,rijpingn. Rijping kan worden onderverdeeld in fysi-

Beschrijvingen van het fysische rijpingsproces van de kleigronden in de IJsselmeerpolders zijn gegeven door Domingo, Smits
e.a. en Zuur. Zuur heeft daarnaast ook een beschrijving gegeven van het fysische rijpingsprocesvoor veengronden. Segeren
heeít een aanzet gegeven voor een kwantitatieve benadering
van de fysische aspecten van het rijpingsproces van kleigronden. Voortbouwend op deze benadering is door Rijniersce een
gedetailleerde studie van het fysische rijpingsproces uitgevoerd,
en is een komputermodel ontwikkeld, waarmee de fysische rijping kan worden gesimuleerd. Met dit model is nu een nauwkeurige simulatie van het rijpingsproces onder verschillende
bodemkundige en klimatologische omstandigheden mogelijk.
Door Schultz is een samenvattende beschrijving gegeven van
het fysische rijpingsprocesvan de kleigronden in de IJsselmeerpolders, en van de ontwateringsmaatregelen tijdens de ontginning ter versnelling van de rijping.

ander willr

CNquIus n% het droogvallen w de Hademmenneer

minste weerstand scheuren in de grond. en trad inklinking
op. In de latere stadiie ontstonden bij de indroging met lucht
gewide pwién, De grond werd door de indroging sterk gescheurd, mveerkniimebl, terwijl deze verder telrijke fijne wortelkanalen bevatte. Behoudens tijdens zware regenbuien,
a i de scheuren overwegend met EucM gevuld.

Rljplng wan kleigronden

De rijpingvan de grond begon bovenin, en zette zich geleideIíjk naar beneden voort. Op den duur stagneerde het prooes.
Een tiental iaren na droogvallen, bestond bij Iûeigm
den het bodemprofiel in de bovenlaag ut een verbrokkelde
massa. Daaronder is de vertikale scheuring veel belangrijker
dan de horizontale, zodat de grond daar uit prismatischeele
menten b & W Vaak zijn deze prisma's door scheurtjes onderverdeeld. De grootEe van de prisma'sneemt met de diepte
ioe. Uirolelijkzijn er alleen nog maar scheuren, die aanvanlalijk breedzijn, msar met de diepte smaller worden. De diep
te.waartoe de rijping in de grond uitiekrdelik,-d
Mng
van vmchilendeíakbm d. Nomiaalgeqmkm bedroeg bij
kleigraiden de maximale rijphigadiepte 1.5 M . V .

Bij de droogmakerijen met een kidbodem bestond het bodemakelet tij d m g w b n uit een los bouwsel van WelplaEdjes waartusen zich waier bervand. Door verdamping werd
aanhetoppenrlak~ontüokken,waardaoi:de~es
insterkemaîenaare#caetwdenboegearoklcsn,en het zich
ertmsenbevinddew&r~deoppenhkteuverdge;rogen. Het bodwnskeietwasbrûe-gevllllenniebm
~e~~besaand,endeverdampingleidde
Het mum ge^ - di is het @mb aan deeltjes kleinep dan
deardoorîotaenaandenliiverkleiningvanhet~
let. De wort& van de vegetatie. die dch spoedig ne het
2pm-bepeaklevooreen~rijkdeelde~weeinhet
droogvallen ontwikkelden, hadden mei de zuigspanning die
watergehelte, na het droogvallen afnam. Nawmaîe het b
d j o p h e t b o d e m s k e l e t ~ , e e n o v ~ e f - him(lehalts hoger was, was ook de indrang groter. Behaifekt. Doar d@ boename van de miigspannlng werd het losse
ve het luîumgehalbe. waren de omstandigheden tijdens de
bowivsel in elkaat gebakksn. bovendien werd het tlch
sedimentatie, de aard van de kleimineralen, de mroeiing,
sen de kleiplaatjes bevindende water opgenomen door de
de weersomstandigheden, he! zoutgehaltevan de grond, de
worteie, of verdween door de verdamping. Door bovenomontwatering en de kwel van invloed op de mate en snelheid
van Indroging.
schreven processen ontstonden op de plaatsen van de

Voor zwer kan worden nagegaan heeft alleen Zuur de bij de
rijping van veengronden in het geding Ujnde processen beschreven. Ook hier is sprake van fysische, chemische en microbiologische processen. In dit verband is van belang, dat
de baggers bij natte veenontginningen in de regel zo d i
werden begraven, dat zij niet aan de rijping dee)namen. Allesn tijdens de ontginningsperkde. wanneer de gnwid byde
Iljk diep ontwateid werd, droogden zij in, en scheurden dan
vermoedelijk ook wel enigszins.

ScíwWdt pmliel vvan een geflpte Weisrond
Wanneer onder water gelegen veengronden zonder meer
werden drooggemaakt, vond in de ondergrond scheurvorming plaats. Doordat de plantenresten het veen een zekere
samenhang gaven, traden de scheuren op siechts enkele
piaa$en op, en werden daardoor lieer breed. Bij de mmsie
drooggemaaide verveningen werd de enmûmb indroging
en scheurvorming. die tijdens de d i i onhmkhg h de
ontginningsperiode optrad, doorkruist door het spitten van
de grond. Hierdoor ontstond een geheel nieuwe strukluur.
Doordat na de ontginning de grondwatemtmd bi] veengronden op een hoog peil werd Ingesbid, tred in latere jeren
geen hernieuwde indrogingen scheurvorming op, en zakten
de door het spitlen geschapen ruimten in de ondergrond vrij
spoedig weer min of meer M eikaar. zodaî de doorlatendhei
hier na de ontginning afnam.

VoorbeeM van een genipt p m w

Zuur stelde, dat fysische rijping alleen voorkomt bij gronden
met meer dan 8% luturn. Daarbijvond hij, dat jonge gronden
des te waterrijker zijn, naarmate hun lutumgehalte hoger is,
en dat het watergehalte van een reeksjonge en onder water
gelegen gronden, die een verschillend lutumgehalte hebben, mast onder dezelfde omstandigheden zijn afgezet en
verkeren, recht evenredg toeneemt met het lutumgehaite.
DaaBaast vond Zuur, dat behalve lutum ook humus of organischestof het watergehalte van de grond verhoogt. Hij vond
onder vergeiijkbareomstandigheden bij kleigronden,waarbij
de organische stof grotendeeis uit humus bestaat door organ l ~ h stof,
e een driemaal hoger watergehalte dan bij lutum.
Daarnaast vond hij, dat de pakking van de organische stof
het watergehaite beïnvloedt

Geploegd land

Inklinking

De meeste veengronden bestaan overwegend uit fijn materiaai. Daakomen grovere, vrijwel niet vergane plantenresten voor en verder vergane, Weinere plantenfragmenten,

waarvan de minder resistente bestanddelen ai zijn verteerd,
en alleen de stevige delen behouden zijn gebleven. Het waterg~vanveengrondenisveelhogerdanvankieigronden. Bij een vwi voorkamend gehalte aan organische stof
van70%b&aagthetwete~vaneennieîingepdderde veengrond al gauw 700 g per 100 g droge staf. Door dit
hoge initiële watergehalte, was het waterverlies na de droogmaking zeer groot. Het uiteindelijke watergetiatte van vwngronden blijft echter aanzienlijk hoger dan van kleigronden.

Ten aanzien van de maaiveldliging speelden naast de ligging direkt na droogmaking, de inklinking van de bovengrond en de zetting van de ondergrond, die optraden ten
gevolge van de droogmaking, een belangrijke rol. Het ìnklinkingsproces was van belang voor zowel de landbouwkundige exploitatie, de konstruktie en fundering van gebouwen en
kunstwerken, de ontwatering, de afwateringen de bemaling.

Landbouwkundig was de inklinking vooral van belang bij
gronden, de uit een klei- of zavellaag op matig fijn zand of
grover materiaal bestaan, en die na de droogmaking een
diepe grondwaterstand kregen. De kwaliteit van dergelijke
gronden hangt af van de dikte van de klei- of zavellaag, omdat hun waterhoudend vermogen bepaald wordt door de

dikte van deze laag. Door de inklinking werd de bovenlaag
dunner, en de uiteindelijke waarde van de grond was dan lager dan deze bij de ontginning leek te zijn. Ongelijke inklinking kon van belang zijn, omdat zij kon resulteren in een
ongelijke ligging van het maaiveld ten opzichte van de
grondwaterstand. Bij droogmakerijen die als bouwland in gebruik zijn, en waarbij bovenin een dikke kleilaag voorkomt,
kon het polderpeil op de meest geklonken en dus laagste kavels worden afgestemd. Wanneer echter in de hoogste kavels een dunne zavellaag op middelfijn zand voorkomt,
leverde dit problemen op, omdat deze kavels dan konden
verdrogen. Vooral bij veengronden trad ongelijke inklinking
op en vooral bij deze gronden leverde dit moeilijkheden op.
Een te hoog polderpeil leidde in natte perioden tot vertrapping van de toplaag, terwijl een maaiveldligging van slechts
enkele decimeters boven het polderpeil al schadelijke gevolgen kon hebben.
In droogmakerijen zijn de oudere gebouwen en konstrukties
veelal op staal gefundeerd en de nieuwere op houten, of betonnen palen. Ten gevolge van inklinking kunnen bij de staalfunderingen ongelijkmatige zakkingen optreden. Bij de
paalfunderingen kunnen ten gevolge van inklinking een
tweetal problemen optreden. Allereerst kan, doordat de inklinkende bovengrond als het ware aan de palen gaat hangen, negatieve kleef langs de palen ontstaan, waardoor
ongelijke zakking van de gebouwen of konstrukties kan optreden. Daarnaast kan door het feit, dat het gebouw of de
konstruktie in de vaste pleistocene lagen gefundeerd is, en
het omliggende maaiveld inklinkt, breuk ontstaan bij huisaansluitingen van water, gas en riolering.
In de IJsselmeerpolders, waar als laatste stap in de ontginning drains werden toegepast, kwamen deze door inklinking
hoger in de grond te liggen. In verband hiermee moesten ze
bij de aanleg een zekere overdiepte krijgen. De drainage kon
door ongelijke inklinking een golvende ligging krijgen. Op de
laagste plaatsen konden dan gemakkelijk zand en andere
verontreinigingen worden afgezet, en dit kon tot verstopping
leiden. Bij de toepassing van gebakken drainbuizen kon
door de ongelijke inklinking de verbinding van de buizen zodanig worden verruimd, dat dit tot invallen van gronddeeltjes
en verstopping van de drainreeks leidde. Een op korte afstand sterk variërende inklinking trad echter alleen bij veengronden op. Ter voorkoming van de verbreking van de
drainreeksen werden deze dan wel op latten gelegd, of werden kraagbuizen gebruikt.
Een gevolg van de inklinking voor de afwatering was, dat
tochten en sloten ondieper werden. Deze moesten dus bij de
aanleg een zekere overdiepte krijgen, of zij moesten na enige tijd worden opgehaald. Ook bij de afwatering op kleinere
schaal kon de ongelijke inklinking hinderlijk zijn. Bijvoorbeeld
ter plaatse van oude geulen, die met slap en daardoor sterk
inklinkend materiaal waren gevuld, ontstonden laagten,
waarheen in natte perioden gemakkelijk oppervlaktewater
stroomde. Omgekeerd had een plaatselijk geringere inklinking, bijvoorbeeld boven een zandrug in de ondergrond,
een verondieping van de sloot ter plaatse tot gevolg. Dergelijke verondiepingen konden de afwatering van het bovenstroomse gedeelte bemoeilijken. Door de inklinking
daalde het maaiveld, en het polderpeil moest dan worden
verlaagd. Voor verschillende kunstwerken in de droogmakerij, waarvan de konstruktie afgestemd moet zijn op het pol-

derpeil, kon deze verlaging moeilijkheden opleveren, en dit
heeft in het verleden dan ook herhaaldelijk moeilijkheden opgeleverd.
Voor de bemaling had de inklinking gevolgen, omdat de bemalingskosten erdoor stegen. Verder kon de ongelijke inklinking moeilijkheden opleveren bij de toevoer van water naar
het gemaal. Het gemaal werd, indien mogelijk, op de bij
droogvallen laagste plek gebouwd, en de hoofdafwatering
zo aangelegd, dat het water bij het droogvallen van hoog
naar laag stroomde. Door de ongelijke inklinking kon dit hele
systeem min of meer verstoord raken. Zo kwam het gemaal
in de Derde Bedijking der Mijdrechtsche Droogmakerij door
de ongelijke inklinking niet meer op het laagste punt van de
droogmakerij te staan en moest het om die reden worden
verplaatst.
Een eerste duidelijk voorbeeld van inklinking wordt gevonden in de Beemster, waar kort na de droogmaking veel klink
optrad. Bouman vermeldt daarover:
,,Over het geheel was de noorderhelft van het meer
merkelijk dieper dan het zuidelijke gedeelte, alwaar de
bodem het hoogst werd bevonden langs den zuidelijken oever, van Purmerende tot naar Spijkerboor.
Overigens was het water troebeler en de bodem
zwaarder met slib bezet naarmate men het zuiden
naderde".
,,De steeds nauwer en ondieper wordende sloten konden het te overvloedig vallende hemelwater niet altijd
bevatten, zodat meermalen min of meer aanzienlijke gedeelten van de polder onder water geraakten".
En nadat men het polderpeil had moeten verlagen:
,,Dit was een hoogst nuttige maatregel want niet alleen
was de bodem van den nieuwen polder in de eerste
twintig jaren na de droogmaking aanmerkelijk gezakt
en ingezonken, maar bovendien had men, omdat de
molens slechts driehoog maalden het peil aanvankelijk
te hoog gesteld, zoodat de grond nimmer behoorlijk
kon doorzakken".
Tegenwoordig ligt het zuidelijk gedeelte het laagst en het
noordelijk deel het hoogst. De zwaarste klei ligt inderdaad in
het zuiden, deze is dus meer geklonken.
Ook in de latere droogmakerijen waren er vooral in de beginfase problemen ten gevolge van de inklinking. Zo vermeldt
Beijerinck dat in de Zuidplaspolder het polderpeil verschillende keren is verlaagd, omdat het land te diep in het water
kwam te liggen, ondanks het feit, dat de droogmaking van
deze polder uitzonderlijk goed was voorbereid en uitgevoerd. Van de Haarlemmermeer werd, vijf jaar nadat deze
drooggemaakt was, vermeld:
,,De sloten verondiepten door inklinking van de verse
bodem en men vergat, althans kwam ze niet na, de
voorwaarde bij de verkoping aangegaan om zo nodig
sloten bij te schieten. Het Bestuur heeft later de gebruikers reglementair verplicht veel sloten bij te graven.
Was dit niet gebeurd, dan was de polder blank komen
te staan. Vijftien jaar na de drooglegging kampte men
nog steeds met te veel water op het land".
Omstreeks die tijd worden ook de eerste vermeldingen aangetroffen, dat met inklinking ten gevolge van de droogmaking rekening werd gehouden. Zo werd voor de droogmaking van de Legmeerplassen rekening gehouden met een

inklinking van 0,50 m. Gevers van Endegeest vermeldt, dat
bij het bepalen van het zomerpeil van de Haarlemmermeer
ook met de inklinking rekening werd gehouden en dat deze
op sommige plaatsen in de Zuidplaspolder, die toen circa
tien jaar droog lag, 1,O m bedroeg. Hij stelde echter, dat de
inklinking in de Haarlemmermeer geringer zou zijn, omdat
deze een kleibodem heeft en de Zuidplaspolder een veenbodem. Op grond hiervan nam hij voor de inklinking in de Haarlemmermeer 0,35 m aan. Enige jaren later is Van Bemmelen
betrokken geweest bij bodemkundig onderzoek in de IJpolders. Op grond hiervan stelde hij, dat de kleilagen met een
dikte van 2 - 3 m in de eerste vijf jaar na droogvallen 0,25 m
zouden inklinken. Ook voorspelde hij, dat de inklinking in het
zuidelijk deel van de voormalige Zuiderzee, na droogvallen
vermoedelijk niet meer zou bedragen dan 0,30 m. Conrad
e.a. stelden in die tijd echter, dat:
,,Het met geene voldoende juistheid bekend is, in welke
mate de Nederlandsche bedijkingen en inpolderingen,
gedurende zekere tijdperken inklinken. Die mate staat
bovendien in het nauwste verband met de geaardheid
van de aardlagen en zowel die van de boven- als benedenlagen heeft daarop grote invloed".
De Staatscommissie onder voorzittersschap van Lely, die in
1894 verslag uitbracht inzake de afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee, bestudeerde het inklinkingsprobleem in detail en stelde voor, veiligheidshalve rekening te houden met een inklinking van l ,O m. In de
uiteindelijke plannen wordt echter geen melding meer gemaakt van de inklinking. Voor de sliblaag in de plassen ten
oosten van de Vecht is destijds aangenomen, dat deze na
droogmaking tot de helft van de oorspronkelijke dikte zou inklinken. Voor de akkers werd aangenomen, dat deze met
10% zouden inklinken.
Dat de inklinking van veen, klei en zavelgronden behoorlijk
kan zijn, is later onder andere aangetoond door onderzoek
in het West-Nederlandse veengebied en de Noordoostpolder. Guray stelde vast, dat de IJpolders in 75 jaar 1,O - 2,5
m geklonken zijn. Door De Glopper is uitvoerig onderzoek
verricht naar de inklinking in de IJsselmeerpolders. Hij heeft
dit gedaan op zowel de drooggevallen gronden, als op de,
ten behoeve van de bouw van Lelystad en Almere, opgespoten terreinen. Hij vermeldt, dat de prognoses betreffende de
te verwachten inklinking aanvankelijk soms vrij goed waren,
maar soms ook ver mis, omdat het mechanisme van de inklinking niet werd onderkend. Hissink ontdekte, dat de inklinking kan worden nagegaan aan de hand van de veranderingen in het droge volumegewicht, of de reciproke waarde
hiervan, het specifieke volume. Hij werd daarmee de grondlegger van het inklinkingsonderzoek. Met de door Hissink
ontwikkelde methode kunnen prognoses betreffende de te
verwachten inklinking worden opgesteld.
Van belang was ook met welke snelheid de inklinking verliep.
Inklinking is een proces dat met steeds afnemende snelheid
verloopt. Ook zet de inklinking, die boven in de grond begint,
naar beneden toe zich steeds langzamer voort. Er werd aangenomen, dat de inklinking van de bovenlaag bij kleigronden in 70 - 100 jaar vrijwel voltooid is. De eerste helft van de
inklinking duurde ongeveer 25 jaar.
Ook bij veengronden begon de inklinking boven in de grond
en zette geleidelijk naar beneden door. De inklinking verliep
bij veengronden doorgaans sneller, dan bij kleigronden. In

de eindtoestand was het specifieke volume in de ondergrond hoger dan in de bovengrond, en de bijdrage van de
ondergrond aan de inklinking dus kleiner. Naast de inklinking treedt bij veengronden ook oxidatie nabij het oppervlak
op, waardoor eveneens een maaiveldsdaling ontstaat.
Behalve de gemiddelde inklinking in een drooggemaakte
vervening was er ook verschil in inklinking tussen de voormalige ribben en trekgaten. De ribben bestonden uit betrekkelijk vast veen, dat na de ontginning vrijwel niet inklonk.
Daartussen lagen de sterk inklinkende grondsoorten, de
bagger en eventueel de kraggen, van de trekgaten. Werd bij
de ontginning het terrein vlak gemaakt, dan kwamen de
voormalige ribben door de geringere inklinking na enige tijd
hoger te liggen dan het omringende maaiveld. De grootte
van dit verschil hing samen met de vastheid en dikte van het
kraggeprofiel en met de mate, waarin het terrein voor de
droogmaking ontwaterd was geweest, en waarin het na de
droogmaking, maar voor de ontginning bemalen werd. Bij
de ontginning van een voor de droogmaking slecht ontwaterd terrein, dat na de droogmaking, maar voor de eigenlijke
ontginning ondiep bemalen werd, kon het verschil in inklinking tussen de voormalige ribben en kraggen ongeveer 0,25
m bedragen. Door het geven van onderhoogte bij de ontginning ter plaatse van de voormalige ribben, werd getracht in
de definitieve toestand een ongeveer vlak terrein te krijgen.
Naast de inklinking was bij de ontginning van veengronden
ook het losspitten van de grond tijdens de ontginning van invloed op de hoogteligging. Door het losspitten steeg het
maaiveld, afhankelijk van de grond en de wijze van uitvoering, 20 - 30% van de spitdiepte. Bij de veelal gebruikelijke
spitdiepte van 0,60 - 0,80 m betekende dit dus een rijzing
van het maaiveld van 0,15 - 0,25 m. Op de uiteindelijke inklinking had dit niet veel invloed.
Zetting van diepere lagen
Afhankelijk van de grondwaterstand was de indroging beneden 0,75 - 1,50 m-m.v.van geringe betekenis. In de diepere
lagen berustte de zetting op toename van de korrelspanning
die, na het droogvallen, door de daling van de grondwaterstand optrad. De zetting van de diepere lagen hing van
een aantal faktoren af. Voor veen is de zetting groter dan
voor klei. Voor zand is de zetting te verwaarlozen.
De zetting van diepere kleihoudende lagen was zeer gering.
Deze zetting was des te kleiner, naarmate het kleigehalte van
de grond lager was, de grond bij de afzetting meer was ingedroogd, en de betreffende laag dieper lag. Op basis hiervan
heeft Zuur bij inpoldering en goede ontwatering voor zware
slibgronden en humeuze modderkleien, voor de laag van
1,5- 2,5 m-m.v. een zetting van 0,10 m aangenomen, en
voor zavelgronden 0,025 m. Tevens stelde hij, dat in elke volgende diepere meter grond, deze waarden met 20% konden worden verminderd.
Bij veengronden waren de mogelijkheden voor zetting van
de diepere lagen groter dan bij kleigronden. Over de grootte
van de zetting zijn enkele gegevens beschikbaar. In de
meeste gevallen was er bij de veendroogmakerijen sprake
van veenlagen, waarvan de bovenlaag in cultuur was geweest. Om al deze redenen was de zetting in de meeste gevallen kleiner dan 15%. De mate waarin, hing voornamelijk
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af van de ontwateringsdieptevoor en na de ontginning. Zuur
stekle,dat voor de veendroogmakerijen, waarvan de bovengrond in cultuur was, cd waarvan de voornialige bovengrond
in cultuur was geweest in de ondergrond O 5% zetiing kon
worden a a n g e m , wanneer de onñmbdng slechts in beperkte mete werd verbeterd, en 5 1096 bij betekenende
vwbeWbgvandeonhmWhg. üïjantginningtoîbouwland
~eenlaagpdderpeilkoneemzettingvandeondergrwd
van i 0 15% w d e n aangenomen.
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Ui deze ci/fers blijkt, âat bij vwnâmogmakerijen de zetting
vandedieperelagenniette~was.Aandeandereûantisdeveendlkteindemeestevaendruogmakerijen
zeiden meerdan 1 -2mbenedendebavenlaag.Indatgevalwesdekiklkikkigvande~domiiwerde
zetlingvandediepereoridergd.

lnviwá van kwei op de inklinking en de zetöng
Kwel kun van invked zijn op de inklinking van de bovengrond en de zetting van de ondergrond. Wanneer kwel op
trad, oefende de daarbij ondervonden weerstand ean naar
boven gericMe korreispanninguit, waarrnee de nwmale korrelspanningwerd verminderd. Deze tegendruk kon zelfs groter djn &de spanntngsverhoging, ontstaan door het dalen
van de grondwaterstsnd bij de ontginning. In de meeste g e
vallen woog de tegendruk editer niet op tegen de verhoging
van de korreispanning, en trad dus na de ontwatering een
geringere inklinking van de bovengrond, en een verminderde of gem zetting van de diepere lagen op. Zo vermeldt
Zuur, datzeifs bij geringe kwel, de inklinkingvan de bovenlagen bijZuklerzseslibgroiidenniet meer bedroeg dan de heift
van de nomiale waarde.

De huidige maahreldligging in de droogmakerijen is de resultante van de rneahreldligging b'y dmgmaking, en de sindsdien opgeo.eden inklinking en zetting. De Riaaiveldligging
kapt uibeen van hoger dan 1 m-NAP vax enkele droogmaksrljen in hiegfand, tob dieper dan 5 mNAP voor een aantal
droogmakdjen in Zuid-Hdland. De giste droogmak@en,
die aan het begin van de mentbmk eeuw zijn drooggemeekt, hebben nu een maaiveldliggingvan 3.0 4.0 m-NAP.
De maaivekliigging m de Haariemmermeer en de I J d
meerpolderrr bevindt zich overviilegendimsen 4.0 en 5,O mNAP. De d i i droogmakerijen üggen ten
van Rolterdam. Het rnaaivetd ligt hier tussen 5,O en 6.0
m-NAP.
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-

Indroogmakerijenleidt nwrdagvrijwei nergenstot langdurige piasvormingof bovengrondseafvoer. Het nee&gwater,
âat niet door interceptie of
weer verdwijnt,
infiltreert in de grond. 's Zomers, wanneer in de onvenadigde zone het vochtgehalte veelal beneden het gehalte bij
veldcapaciteit is, en kan afnemen tot het vochtgehalte behorend bij het verweikingspunt, wordt het gelnfittreerde
medagwater overwegend toegevoegd aan het bodemvocM in de onverzadigde zone. Hierbij is veldcapaciteit het
vochtgehahe in de grond waarbij het water nog tegen de
zwaartekracht kan worden vastgehouden en het verwelMngspunt het gehalte waarbij de plantenwortels geen water

Weg en boezemkanaal lengs de GemWme& S t a m m en Damhowierpokier

meer aan de grond kunnen onttrekken. Wanneer de grond
tot veidcapac'bit verzadigd is, wat tussen november en april
meestal het geval Es, bereikt het gelnfiltreerde neerslagwater
het grondwater in de verzadigde zone. Wanneer hierdoor de
grondwaterstandte veel stijgt en het overtollige water onvoldoende wordt afgevoerd, is er sprake van wateroverlast.
Daarbij kunnen bezwarenoptreden in de v m van te weinig
lucht in de grond, belemmering van de worîdaktMMt,verandering van de bodemmktuur, lang koud blijven van de
grond en opbrengstvermindering. Wanneer de grondwaterstand In droge perioden te d i daalt kan vardroging op
treden. Verbeterde inzichten In de grondwa8erbewegiq zijn
de laatst8 decennia vooral tot stand gekomen in reide tot
verbeteringswerksn in bestaande polders in het kader van
ruilverkavelimn, en niet zooeer in het kader van nieuwe
droogrnakingsprojektw.

Infiltratie is het verschijnsel dat water aan het grondoppervlak
de grond binnendringt. De infiltrabiecapadtsitIs de mEuanale
waatdevandeinfihW~,diebijdegegevenom
standiheâen mogelijk k Eén van de e m b beschrijvhgen
vanheti~is.vooraoverisnategaen,~en
door Green en Ampt. [)iaarna zijn verachigende anders formulesgevoigd. De formule van Horton is en wordt v d w k i i i
in verschiüende modellen voor het bepalen van de inñûatie
in zowei landelijke, als steddljke gebieden gekuikt

Hwel het Mch$ehalte en vooral de miespanning bi de
onverzadigde zone van veel belang zi/n voor de groel van
gewassen, zijn deze pas de laatste decennia goed bestudeerd en beschreven. In de onverzadigde zone bevindt zich
naast water ook lucht, waardoor het voor de wortels mogelijk
wordt het water en voedingsstoffen op te nemen. Er W e n
voornamelijk vertikale waterbewegingen op docn caplilaire
werking, de neerslag, de wateronttrekking door plantem en
de evapotranspiratie. De waterbehoefte van planten kan
hierbij min of meer gelijk worden gesteld aan de potatiele

evapotranspiratie, hoewei ook bij een geringere evapotranspiratie nog optimale groei mogelijk is. De onvenadigde

zone kan in twee zones worden onderverdeeld, te weten de
hangwater zone en de opencapillairezone. Onder de onverzadigde zone en boven de grondwaterspiegel ligt de volcapillaire zone. Water in de onverzadigde zone en de volcapillaire zone wufdf, degen de werking van de Mmartekracht in, msQ&ouh. In de vdcapillaire zone staai het
water capillair in verbinding met het grondwater in de verzad i e zone. en zijn alle poriën gwuM met water. In de opencapillaire zone zijn alleen de fijne capillairen nog gevuld met
water, dat in verbinding staat met het grondwater. De grove
poriën en in gescheurde gronden ook de scheuren, zijn gevuld met lucht. In de hangwater zone is elke verbinding met
het grondwater in de venadide zone afwezig. Bij klei, zavel
en veen verloopt de overgang tussen de m e s zeer gelijkmatig. De vol-capillafrezone en de open-capillairezone kunnen hier vrij groot zijn.

Vochtgehalte op zich zegt niet zoveel. Van belang voor gewassen is de beschikbare hoeveelheid vocht. In principe is
dide hoeveelheid vocht in de wortebone tussen het veNv&
kingspunt en de vddcapaciteit. Nomiaal gesprokm is deze
hoeveelheid bij klei- en zav&Jronden voor diep wortelende
gewassen, zoals granen, bieten en vruchtbomen, in de regel
voldoende om een goede opbrengst te vetzekeren. Bij ond i worteiende gewamen, zoals groenten en gras, zal de
waterhoeveelheid niet vddoende zijn en kan opbrengstderving optreden.

Kavel met suikerbierten
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Het water in de grond

Het water, dat benodigd is voor de groei van de gewassen,
wordt opgenomen door de wortelharen d i zich aan de uiteinden van de grotere wortels in de worteizone bevinden. De
beste opname-mogelijkheid voor het water treedt op in de
opencapillairezone. Bovendien kan in deze zone aanvulling
van het water plaatsvinden uit de vol-capillaire zone. De onderkant van de open-capiliaire zone vormt de grens voor de
wateropname door wortels. In de hangwater zone kan de
plant aileen het hangwater opnemen. De gunstigste grondwetegedurende het groeiseizoen hangt dus samen
met de bewortelingsdite van de verschillende gewassen.
De grondwaterstandd iderhaive te worden geregeld naar
de gebruikswijzevan de grond. Een overzicht van de bewortelingsdiite voor verschillende gewassen is onder andere
gegeven door Van der iüey en Zuidweg en door de Werkgroep HELP-tabel. De Werkgroep HELP-tabel betrekt in
haar overzicht ook de gr-.

De eerste vedmdeling d i is aangetroffen betreffendede relatie tussen de grondwaterstand. capiliarii en evapotranspiratie in poldergebieden is van Ligtenberg in 1922. In
deze verhandeling worden in essentie de verschillende relaaies aangegeven, die ook tegenwoordig nog worden aangehouden. Ook Pfeiffer maakt omstreeks die tijd meldhg van
het effekt van capillaire opsüjging in verband mei pdderbemaling. Hij stelde, dat het vanzelf sprak, dat de toestand van
een vrij wateroppervlak en d i van een door capiliaire werking vochtig gehouden, door gewassen bedekte cultuurgrond, waarop de planten zelf ook grote hoeveelheden
water verdampen, weinig verband hoeven te vertonen.

Ligtmberg vermeldt ook,dat door Wollny aan het eind van de
n e g e n t i i eeuw proeven zijn verricht, waarbij het gewicht
werd bepaald van een zeker volume met water verzadigde
grond, zover ontwaterd, dat geen water meer uitvloeide en in
een droogstoof volkomen gedroogd. Nadii zijn m de hoeveelheid water d i met een bepaalde kracht aan de grond k
gebonden te bepaîen. vele proeven gedaan met verschilende gronden, waarbij een met water venadiid monster aan
een zuigspanningwordt mlerworpen.Alle vochî dat met een
kleinere spanning aan de grond is gebonden, wordt onttrokken. Het sterker gebonden water blijít achter. Het zuigspannings.jeld strek zich uit van O tot circa 10.000.000 cm.De
ondergrenswodtgevormddoorhetvrije,nietgebondenwater. De bovengrens door &ofdroge grond.

Dikte van de effeldieve wortelzone in cm voor verschillende gewassen per grondsoort
Grondsoort
Klei
Veen
Zand

Gras

Graan

Aardappelen

Suikerbieten

daî vened$ing in de zuilen apbesdt. De gfondweterstanden
zijn vrij ondiep. In de zomer zakken ze in de droogmakeryen
met een kleibodem mniet dieper uit den 1,#)mmv.,
dvaak nog minder,en in de winbar niet dieper den greppel-,

of drainniveau. In de d r o o g ~ j e met
n een menbodem
zijn de grundwataîmden ondieper. In verband met deontwebenng van droogmakerijen b van de venedigde zone
vooral van belang de ,het beqyinOewmnOgen
en de weterlevering door capilidre opstijging. Door het, met
name voor droogmakerijenmet een kleibodem kamkterktieke, bodemprofiel verschillen de bovengeneigenschappen nogal op verschillende diepten.

Beekman is aan het begin
eersten gû~ûe9t,die de

van cisze eeuw één van de

van gronden telateercîe aan de bodemeigenadieppen. Hij s8elde, dat kid en
zelfs l iklei en zavel, Ween luîmgdmkvan M%, nagenoeg ondoordringbaarzijn voor water. Glrove zwei, en zavei met grint of scheipen vemiengd, laten veel miter Qor,

maariipezaveizwrweinig,mdathetzelfswerdgebnildin
kadenofdijkenomdezeâiitemeken.

Voorbedden van pFJvommen voor k#, zanâ en veen

In kleigronden hangen d e d m h W t w e n het bergingaarmogen sterk samen met de stniktuw van de gnxid. In ongescheurde kieigronden komen elleen íijne p&
voor. De
watehewegii ondervindt deareEaor een grote wwrabnd
en de doorbtfaktor is kleiner dan 10-a midag. In minder
mare gronden is de doorlaatfaktor hoger, tot circa 0,1 1,O
mldag bij lichte zavel. Door de scheurvorming ten gevolge
van de bodemrijping, namen in de zwaardere kleigronden
de doorbtWm en het bergingsvefmogen sterk m. In
daardoor
sterk gescheurde gronden kan de
100 midag en meer bedragen. uider het niveau van de
maximale rijpingdiepte ie de &orkaWW w geritq.
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door de werBij l izavelgronderr îrad, na
khgvan~enwomien,opdelengeduureentoemm
v a n d e d o o t w e d h e i d e n h e t ~ ~ o MiIdit
p.
proceswasechterveeltijdgemoeid,enhetnrastijdensde
ontginning nagenoeg van geen betekmh. De geringe aam
vankelijke dooriatendhdd van gronden, die in de ondergrond uit Lichte zavei beetaan, was voor het h culhiur
zijn debrengen een groot bezwaar. In de Noorze lichte ondergrondendaarom gewoeld.Wanneer dionder
droge omstandigheden gebeurde, had dit een zeer gunstige
invloed op de onîwatering.
Veeteeff in de polder Nieuwkoop
Bij toename van de zuigspanning raken in W- en veengronden steeds minder poriën met water gevuld. ûok vindt de
atmming in steeds kleinere porM p W , waarin de wrijjng
groot ie. Hierdoor daalt de onvenadigdedoorlatendheid. ûe
gconden in droagmakeryen liggen doorg=jam ten
opeidite van het gmdwatw, dat gedurende het hele groeieehoen vocht, via capilire op@ghg aan het grondwater
kan wwden onttrokken.

VemdiQde zone
Wanneer de onverzadigde zone op veldcapaciteit is gekomen kan aanvulling van het grondwater plaatsvinden. In gescheurde kleigronden kan bij zware neerslag, door de
scheuren, ook aanvulling van het grondwater optreden voor-

De doorlatendheid van veen kan sterk uiteenlopen. In de bovenste metem is de docdatendheiei van veen sterk gekwrel-d met het type veen. Vast en cfichtveen he& een zeer
lage doorlatwidheid, terwijl open wmmrtm een doorlatendheid van 1 3 mldag kunnen hebben. Stsrk semaigeperst veen kan praktisdi ondoorhtmd zijn.

-

In vetband met het onderkennen van de bekkenis van
grmdwaîervoordegraelvangewessen~devemiekiing
van Bijl uit de dertiger jaren interessant waar deze sî&
,,Nu wij de betekenis van het water vuor de gewasm
beter begrijpen, wij onder drooghoudhg totaal ieb anders verstaan dan een esuw geleden. In de emie heiît
van de zeventiende eeuw gaf Van Heimwl aan potplanten geen mest, maar uitsluitendwater en k w m tot
de conclusie, dat water de enige voedingsstof voor
planten was. Om deze wijsheid zou thans iedere boer

,,de professor" uitlachen, en toch kregen die proeven
een klassieke betekenis, want Van Helmond was de
eerste, die aantoonde, hoe met experimenteel onderzoek de wetten zijn op te sporen, waarnaar de gewassen tijdens de ontkieming, de groei en de rijping
luisteren. Ook later, nog lange tijd daarna, werd een
groot waterverbruik een voordeel geacht. Een hoog
vochtgehalte van de bodem bevordert de verdamping
en ontlast de bemaling van onnodig werk. Bovendien
transporteert de waterstroming de voedingsstoffen door
de planten en een krachtige waterstroom zou een
gunstig transport ten gevolge hebben".

derpeil. Van oudsher is het in vele droogmakerijen de gewoonte om 's zomers en 's winters verschillende peilen aan
te houden. Aanvankelijk werd weinig waarde gehecht aan
het winterpeil, en lag dit peil vrij hoog. Later werd onderkend, dat door een laag winterpeil, gevolgd door een hoog
zomerpeil, een goede beluchting van de grond wordt verkregen, en dat bovendien een dergelijke grond minder koud is.
Ook mag 's winters de grondwaterstand niet te hoog zijn, om
struktuurverslechtering van de grond te voorkomen.

Bovengenoemde redenering werd ook nog aangehouden in
de tijd van de droogmaking van het Haarlemmermeer. Bijl
onderkende echter, dat zij foutief was. Hierbij wees hij er op,
dat als de plantengroei 's winters stilstaat, door de verdamping een belangrijke hoeveelheid warmte aan de bodem onttrokken wordt. Ook voor de zomermaanden geeft de theorie
van het water als transportstroom een te symplistische verklaring. Chemisch-fysische verschijnselen als osmose en diffusie mogen niet uit het oog verloren worden.
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Geleidelijk werd onderkend, dat vooral de grondwaterstand,
alsmede de fluktuaties daarin, door de direkte en indirekte effekten ervan bepalend zijn voor de groei van gewassen.
Aanvankelijk is door verschillende onderzoekers getracht
een verband te vinden tussen de gemiddelde grondwaterstand over een zekere periode en de gewasopbrengst.
Hoewel in bovengenoemde beschouwingen werd uitgegaan
van een konstante grondwaterstand treedt deze toestand in
de praktijk niet op. Als gevolg van de neerslag, de afvoer en
de evapotranspiratie treedt een voortdurende wijziging van
de grondwaterstand op. Proeven, welke op dit gebied zijn
verricht, hebben het volgende uitgewezen:
- de opbrengst is zeer gevoelig voor wisselingen in de ondiepe grondwaterzones;
- de opbrengst is minder gevoelig voor wisselingen van de
grondwaterstand beneden de optimale zone;
- toenemende fluktuatie in de grondwaterstand geeft over
het algemeen een afnemende opbrengst.
Nadien is door verschillende onderzoekers getracht, verbanden te leggen tussen het grondwaterregime en de gewasopbrengsten. Zo kwam Sieben tot een SOW waarde, waarmee
de som van overschrijdingen van een kritische grondwaterstand werd voorgesteld, op basis van waarnemingen gedurende winterhalfjaren. Later is ten behoeve van ruilverkavelingen door verschillende onderzoekers gezocht naar verbanden tussen wateroverlast of verdroging en gewasopbrengsten.
Een goede beheersing van de grondwaterstand is dus van
belang, vooral bij geringe ontwateringsdiepten. Het waterbeheersingssysteemin een droogmakerij dient er dus op te zijn
gericht, om een optimale grondwaterstand te bewerkstelligen. Bij een hogere stand dan deze optimale waterstand is
de luchthuishouding in de grond onvoldoende, en kan onvoldoende beworteling plaatshebben. Bij een te lage grondwaterstand kunnen de wortels onvoldoende gebruik maken
van het bodemvocht, en dit zal leiden tot een vermindering
van de opbrengst van het gewas door verdroging. De optimale grondwaterstand kan gedurende het jaar verschillend
zijn. Dit kan worden bereikt door aanpassingen van het pol-

gemiddelde grondwaterstand in groeiseizoen in m - m v

zware rivier en zeeklei
lemig humusrijk rand

klei op veen
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veen

---- lichte rivier- en zeeklei
Krommen voor het verband tussen relatieve opbrengsten en
gemiddelde grondwaterstand gedurende het groeiseizoen

Ontwateringsmethoden
Bij ontwateringsmethoden in droogmakerijen dient onderscheid te worden gemaakt in ontwateringsmethoden tijdens
de ontginning van de pas drooggevallen gronden, en de ontwateringsmethoden die worden toegepast na de ontginning.
De ontwateringsmiddelen die daarbij in droogmakerijen, al
dan niet in kombinatie, zijn en worden toegepast, zijn greppels, sloten en drains.
Gegevens betreffende ontwateringsmethoden kunnen onder
andere worden ontleend aan Bouwman, die vermeldt dat
ontwatering vroeger vrijwel uitsluitend plaatsvond door greppels die, al naar gelang de zwaarte van de grond, de kavels
verdeelden in percelen van 8 - 25 m breedte. Het regenwater werd, vooral op slecht doorlatende gronden, voor een
deel over het maaiveld naar de greppels afgevoerd. Daarom
werden de percelen enigszins bol aangelegd, afhellend naar
de aan weerszijden gelegen greppels.
Naast greppels en sloten die van oudsher zijn toegepast,
worden sinds het begin van deze eeuw ook drains in droogmakerijen toegepast. Vooral na de Tweede Wereldoorlog
heeft aanleg op grote schaal plaatsgevonden.
Ontwateringsmethoden tijdens de ontginning
Indien vroeger een droogmakingsprojekt werd ondernomen,
omvatten de werkzaamheden alleen het maken van de dij-

ken, het bouwen van één of meerdere windmolens of gemalen, het droogmalen van de droogmakerij en het graven van
de tochten en alle, of een aantal sloten. Daarna werd de
grond verkocht of verpacht. Het eventueel graven van aanvullende sloten en het in cultuur brengen van de grond werd
aan de boeren overgelaten. Dit was zelfs het geval als de
droogmaking door de Staat werd ondernomen, zoals bij de
Haarlemmermeer. De kale slikvlakten waren ongeschikt om
er normaal landbouw op uit te oefenen. Vaak konden de
eerste jaren ook nog niet alle gewassen, die tot een normaal
bouwplan behoren, worden verbouwd. Het in cultuur brengen ging vroeger dan ook vaak met grote problemen gepaard. De grote moeilijkheden en tegenslagen, die door de
boeren bij het ontginnen van de grond in droogmakerijen
werden ondervonden, hebben er uiteindelijk toe geleid, dat
de IJsselmeerpolders door de Staat, die ook de droogmaking zelf heeft verricht, in cultuur zijn gebracht, en dat de
grond pas aan de definitieve gebruikers is uitgegeven, toen
deze cultuurrijp was.
Bij de aanleg van droogmakerijen was de eerste stap het zo
nodig maken van de ringdijk en de ringsloot, of ringvaart. Bij
de oudere droogmakerijen werden daarna eerst de windmolen, of de windmolens geplaatst en werd het water uitgeslagen. Het plaatsen van de windmolens moet min of meer
routine zijn geweest. Zo vermeldt Bouman over de molens in
de Beemster:
,,Door van tijd tot tijd de molens te veranderen, te verplaatsen en er nieuwe bij te voegen, en ze op eenige
gangen drie hoog te doen malen, was men nu eindelijk
het water geheel meester".
De stoomgemalen en later de diesel en elektrische gemalen
zijn in bouwputten gebouwd in samenhang met de aanleg
van de ringdijk. In een aantal droogmakerijen, waaronder de
IJpolders, is gebruik gemaakt van een tijdelijke mobiele bemaling om de polder droog te malen, en zijn daarna de definitieve gemalen gebouwd.
Wanneer het maaiveld boven water kwam, werd begonnen
met het graven van de tochten en de sloten. Geleidelijk werd
in de eerste jaren na droogvallen het hele afwateringssysteem aangelegd en werden, waar nodig, verbeteringen in
het systeem aangebracht, die vooral bestonden uit het uitdiepen en onder profiel brengen van de tochten en sloten, al
naar gelang de omstandigheden het toelieten. Een geleidelijke aanleg van het afwateringssysteem is ook voor de Haarlemmermeer toegepast. Ten aanzien van het afwateringssysteem in de IJsselmeerpolders kan in relatie tot de ontginning worden vermeld, dat de vaarten en sommige tochten,
voor het droogmaken werden gebaggerd. De vóór het
droogvallen gebaggerde vaarten en tochten, waren bij het
droogvallen meestal sterk ingeslibd. Direkt na het droogvallen werden deze watergangen dan ook weer uitgebaggerd.
Op de vaarten en hoofdtochten werden de overige tochten
en de sloten aangesloten. Het graven hiervan vond plaats
zodra de terreinomstandigheden het toelieten. In verband
met de aanvankelijk veelal slappe grond, werden de tochten
en sloten vaak eerst met een voorlopig profiel gegraven. Dat
van de tochten werd snel daarna op het definitieve gebracht.
De sloten bleven echter enkele jaren op het voorlopige profiel liggen, l ,O m diepte met taluds van 1 : 1,75 tegenover
1,40 m diepte bij het definitieve profiel, dat taluds van 1 : 1
heeft. Zuur vermeldt, dat aan het vooraf graven van de grotere tochten bij veendroogmakerijen, die sinds het begin van

deze eeuw zijn drooggemaakt, veel waarde werd gehecht.
Een van de moeilijkheden bij de ontginning van veendroogmakerijen was het hoge watergehalte van de gronden. Vooral de kragge en de bagger bevatten zeer veel water, en
waren aanvankelijk moeilijk begaanbaar en onontginbaar.
Voor de ontginning moesten deze gronden dan ook eerst
door uitzakken en uitdrogen een deel van hun overtollige water verliezen. De aanwezigheid van een hoofdafwateringssysteem bevorderde deze opstijving aanzienlijk. Na het
graven van de tochten en het droogmalen liet men de te ontginnen terreinen daarom een tijd liggen. Ten behoeve van dit
uitzakken, en ook van de ontginning, werd de droogmakerij
aanvankelijk zo diep mogelijk bemalen, vaak tot een lager
peil dan later voor de landbouw gewenst was.
Zoals gezegd werden in de oudere droogmakerijen geen
aparte ontwateringsmaatregelen genomen, maar werd zo
snel mogelijk begonnen met de aanleg van de greppels, die
veelal evenwijdig aan de kavelsloten werden gegraven.
Daarnaast konden de kavels in lengterichting worden verdeeld door dwarssloten. In enkele gevallen wordt melding
gemaakt van het zaaien van bepaalde gewassen. Zo vermeldt Bouman over de Beemster:
,,Om zoo veel en zoo spoedig mogelijk de cultuur van
den nieuwen grond te bevorderen, werd in Maart 1611
goedgevonden, den bovenkomenden grond dadelijk
met hooikrok te bezaaijen".
In de IJsselmeerpolders zijn voor het eerst aparte ontwateringsmaatregelen tijdens de ontginning genomen. Deze
maatregelen waren met name bedoeld om het proces van
bodemrijping te versnellen. Afgezien van de vernietiging van
de wilde vegetatie, was één van de eerste en tevens voornaamste werkzaamheden tijdens de ontginning, het aanbrengen van het ontwateringssysteem. In de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is daarbij vanuit vliegtuigen ook riet gezaaid om in een vroeg stadium door evapotranspiratie zoveel mogelijk water aan de gronden te
onttrekken. Door de aanvankelijk geringe doorlatendheid
van de zwaardere gronden, moest de ontwatering ten dele
door oppervlakteafwatering plaatsvinden. Derhalve werd
voor het eerst in de Wieringermeer, en later ook in de andere
IJsselmeerpolders, de eerste jaren na droogvallen begreppeling toegepast, waarbij de greppels loodrecht op de kavelsloten werden gegraven. Doordat het regenwater
grotendeels zijn weg door de bovengrond naar de greppels
zocht, behoefden deze niet diep te zijn. Omdat de greppels,
door het invallen van grond bij bewerkingen, of omdat door
vorst en regen ook grond van de taluds naar beneden gleed
en spoelde, snel ondieper werden, hebben ondiepe greppels in de IJsselmeerpolders onbevredigende resultaten gegeven. Uiteindelijk is gekozen voor een diepte van 0,60 m.
In de Wieringermeer hadden de greppels in de kleigronden
aanvankelijk een talud van 1 : 0,5. Omdat dit te steil was, is
later in de zand- en kleigronden een talud van 1 : 0,75 toegepast. Ook dit was nog tamelijk steil, en de greppels werden,
vooral op slempige gronden, snel ondieper. Omdat de greppels tijdelijk waren, en gemakkelijk weer op diepte konden
worden gebracht, werd toch met dit talud volstaan. Bredere
greppels zouden duurder zijn geweest, en het tijdelijk landverlies, dat bij een begreppeling op 10 m afstand al meer
dan 10% bedroeg, doen toenemen. De greppels hadden
een bodembreedte van 0,25 m. Hun bovenbreedte was dus

1,l5 m. De latere, met de greppelfrees gemaakte greppels,
hadden een profiel, dat het normale profiel zoveel mogelijk
benaderde. Het bestond uit een gedeelte van een ellips met
afgeschuinde bovenkanten.
Aan de greppels is in de IJsselrneerpoidersgeen verhang
gegeven. Doordat de bodem vrijwel overal nagenoeg vlak is,
konden de greppels op een konstante diepte beneden maaiveld worden gegraven. De afstand tussen de greppels hing
af van de aard van de bodem. Werd in de Wieringermeer
volataan met drie greppelafstanden: grof zand 30 m, fijne
zandgronden 15 m, zavel of klei 11 m, voor de Noordoostpolder werd een schakering van afstanden nodig geacht van
8,10,12,15,16, 18,20,24,32en4ûmm.InOosteiijkFlevoland werden de greppelafstanden gekozen op vwivouden
van 4 m, omdat dit voor de landbouwwerkraamheden het
gemakkelijkst was. Alleen tussen 8 en 12 m werd ook nog
een greppelafstand van 10 m toegepast De meeste lichte
zavelgronden hadden een greppelafstand van 8 m. In de
zware zavel Wroegen de afstandenveelal 10 of 12 m, in de
Wei 12 of 16 m. in Zuidelijk Fbvoimdzijn de eerste greppels
uit kostenoverwegingenop ruime afstand gegraven. Nadien
zijn tussengreppel8 gegraven, en wanneer de rijping voldoende ver was gewxderd, zijn de greppels venrangen door
drains. Doordat h g 8 de kWsloten moest kunnen worden
gereden, werden de greppels aan het einde van een afvoerbuis voorzien. De lengte van deze &dwmbuiiwerd bepaald
door de gr&
van de weribuigen, die van de ene akker
near de andere moestendraaien. In de Wiwingermeer en de
Noordoostpolder waren de kopakkers 10 m, maar door de
toegenomen bieedte van de werktuigen is deze lengte voor
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland vergroot tot 12 m.
Daordat de gronden in de begreppelingspenode rijpten, en
daardoor veelal beter doorlatend werden, konden de darnis
vaak op grotere afstand worden gelegd dan de greppels. De
drains zijn In de IJeselmeerpoklersgelegd op een zodanige

diepte, dat hun uiteindelijkeligging na inklinking ongeveer 1
m-m.v. bedraagt. De drainage is enkelvoudig. Vooral in de
Noordoostpolder en Oostdijk Flevoland tijn verschillende
drainafstanden toegepast, uiteenlopend van 6 96 m. In
Zuideiijk Flevoland is wewegend een drainafstand van
48 m toegepast. De drains zijn in de verschillende IJsselmeerpolders onder een steeds kleinere helling gelegd. De
helling was destijds gunstig bij de handmatige aanleg van de
drains.
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f f ! de ontginning wan

Gmpp& l#úemde ontginning in Zuideüjk-Flevohd
Vooral in de biamrangsfese waren de modiijkheden bij de
ontginning in de M
mgroot, Door het feit dat
d
-e
-nog geenhadden,liephetopenwrrPerpeilviaaktataanheZmaiveklap,
wciardoordeafwateringweidbelemmerden~aantaluds kon optreden. Bij mare regenval en hardewind werden
bovendim de ontgannen g e b i i door het vanul de onontgonnen W n opwaaiende water overstroomd, waarbij
schade aan rdden. greppels en gewaasen kon optreden.
Daordegerîngebergingvandegrondkonderegenvaitoî
plasvorming Wen, en tot afstromen van oppenhkt8~~ter
naar de greppels, &ten en tochtm. Als gevolg daarvantrad
er in het begin veel e r d e op. Langs de doten en tochten lag
aanvankeiijk nag vaak de ontgravem grond In wakn. Achter
deze wallen bleef het water staan, en wanneer de wal doorbrak, trad erosie op. Een ander probleem was de geringe
draagkrauht van de grond. De zwaardere gronden waren in
het begin slecht toegankelijk, zodat gewaaht moeat worden
tot de grond voldoende was opgestijfd.

gelijkmatige inklinking niet dmear te bebkenm had. De
ontginningsqhMe diende verder om de bovlenlaag, b i
na de droogmaking memld nog gedddijk uit broCiken
veen bestond, door bewerking en verwering te verbetebn.
Ook leende de losse, weinig draagkrachtige bouwvoor @oh
in de eerste jaren nog slecht voor normale kindbouwkundige
expioitatie, en zeker niet voor machinale bewerking. ûok dit
was een reden voor een afionderlijk ontginningsexplonatie.
Verder kon deze periode woráen benut om de bemestingstoeebnd, db bij pas drooggemakte veengronden vaak te
wenaan werliet, in orde te brengen. In de tweede fase van
deon$hnbigwerdandeslaenopgehea#,enW~
di opnieuw ge8gallseerden evenhreel M.
De M#Eendigheden l ibij gedeettelijk uitgeveende gebieden nogal
uiteen. Voord wanneer er aan het eind van de ontginning
een intensieve bewerkfng had plaetsgwonden hoefde het
principeschema niet altijd volledig te d e n afgewerkt.

I
Greppel in een kavel met koolzaad

Ook in de veendroogdarijenin Friesland en Overijssel,die
sinds het begin van deze eeuw zljn d r o a g g zijn
~ aparte -egeien
genÖmer~tijdens de ontginning.
Zuur onderschwdt hier drie 8tedia van ontoinnina:
~fasevandeonbginningtiieerop~g&omde
gronden althans vooriopii in cultwr te nemen;
- ontginningse~hüe,die meestal enkde jaren duwde;
nEireede fase van de ontginning, waarbij de grond zodanig gereed werd gemaakt, datzij aan de boeren kon worden overgedragen.
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De eerste fase van de ontginning omvatte het egalieeren en
d00rSpbn van het terrein. Ook werden dan zonodig enkele
boddagen venmsseld, waardoor een zo goed mogelijk
profiel werd verkregen. Daarop volgde de onîginningssxploíFatie.E6nvande~redenenvoor~qkiW e was, dat de grond hdie periode de gelegenhe# kreeg
om een groot gedeelte van het hklinkbgqmms te doork
pen. K M de grond ongeîijk in, dan kon deze na afloop van
de ontginningmxploitaäe in de îweede ontginningsfaseWWden geëgaliseerd. Hij kon daarna worden opgeleverd aan
de danitieve gebruiker in een toestand, dat de verdere on-

Het hing van allerlei omstandigheden af, wanneer met de
ontginning kon worden begonnen. In sterk veriande terreinen kon direkt na he! gereedkomen van het hoddaíwate
ringssys8eem, met het graven van de dobn woeden
begonnen. In slappe teneinen,of waar de ondergrond w&
nig doorlatend was, roest langer worden gewacht Voor het
bevorderen van de o p d j v i i en de i n k l i i werden dan
speciale geuien gegraven. In het algemesn werd de ontginning aanzienlijk vergemakkelijkt, wanneer de grond behoorlijk was opgestijfd, en bij het begin van de ontginning reeds
een deel van het Inklinkingsproces had doorlopen Aan heï
graven van deze geulen, en vooral ook aan een voldmde
wachttijd daarna, vadat met de eigenlijke ontginningwerd
begonnen, werd dan ook grote betekmistuqdmd. Bligains van het geulen81elsel hing vooral af van de tertein.
gssteldheid, erÏwas vaak d
" mdeIiiBere
onnraisrig. in sommige mienin
Wcgaten gesibreerd. LM vroeg minder grondverzet, maar
door de slappe ondergrond konden de geulen niet &p zijn.
In andere gevallen werden de geuien, ondanks het g-e
grondverzet, in de ribben en zetwallen gesitueerd. Oeze
M d e n uit vast veen, weardoor een lager open waterpeil,
en dus een betwe ontwatering en indroging konden warden
gerealiseerd.Vanuit deze geulen werden dan kleine aftakkingen naar de trekgabn gegram. In de ribben en zeîwdien
warendegsulen hoogstens1 mbrwdenhackjenzijminof
meer loodredite wanden. Zij konden wel 2 m diep ujn. De
siaten, en bij grobre veendroogmakerijen ook de kleinere
tod.isen,~mpasgeniime~nadeaanlegvandevaarten en het geulenstelsel gegraven. De problemen waren
dan, door de inmiddels opgeûeden opdjving. veel kleiner
gewwden dan bij het graven van de tachten.

De ontwateringsmethoden na de ontginning hebbentot doel
dat landbww door de gebruikm van de -d
gronden.
zo goed mogelijk kan p1aDe oritwa8eringwniddeten die in de oudere d-e
jn
zo snel rnogelyk na
droogvhlem en in de nieuwere-i
na de minning w d e n aangelegd, zijn h principe dezelfde ai8 ti/dens
de ontginning, alleen werd de keuze in een aantel gewilen
op basis van andere criter& genomen. Hierbij spesilden
vooral de bodemopbouw en het grondgebruik een rd.

om radanige ornstendigheden te bw&&ügen,

Greppels

Tot het begin van deze eeuw zijn, vooral in de droogmakerijen in Friesland en Noord-Holland,greppels toegepast. Voorai In het kader van ruilverkavelingenzijn in vele droogmake
rijen de greppels geleidelijk vavangen dooi drains, maar in
een aantaldroogmakerijenvindt de oníwaWing nog overwegend piaais door greppels. De greppelafstand bopt uiteen
van 8 25 m. De bodem ligt op of boven poiderpeil. Greppels worden ook wel toegepast in kwelgebien, en in weidegebieden waar op zich een diepere ontwatering mogelijk
zou zijn. In dit geval ligt de greppelbodem doorgaans boven
polderpeil. Greppels hebben vaak een kleine helling.

-

ûat greppels van oudsher in droogmakerijenzijn ùqpqmst,

kan onder andere worden ontleend aan Bwman. die over

de beginjaren van de Bwmster vemeldt:
,,De slooten over het algemeen meer verwijd en uitgediept, het land drooger en vaster geworden, meer begreppeld en in kleinere stukken afgedeeld, dat alles
vermeerderde de productie".
Bouwman venneidî dat twee soorten greppels werden onderscheiden, namelijk met platte of ronde Wem, en met
spitse bodem. De t i i beneden maaiveld kan vari&en van
020 0.60 m en de bovenbreedte kan uiteenlopen van
0.25 - 1,25 m. Voor het onderhoud van greppels wordt er t e
genwoordii van uitgegaan, dat zij afhankelijk van de bodemgesteldheid eens per jaar of per Wee jaar moeten worden
opgehaald.

moesten de sloten dicht op elkaar worden getegd. Er ontstonden dan echter zeer smalle en kleine kavels. Ook kon
een kombinatie worden toegepast van sloten en greppels, of
later met drains. Bij de ontwatering door sloten is er veel
landverlies, en een slechte beieikimarheld van de kavels.
Slden die de kavels begrenzen, en het water naar de tochten voeren. worden kavelsloten genoemd. De kavels kunnen
door schei- of heinsloten evenwijdig aan de belsloten, en
op 40 - 50 m afstand, in percelen worden verdeeld. Bij een
afstand van 40 m werd daartussen één, en bij 50 m werden
twee greppels toegepast. Het betreft met name een aantal
droogmakerijen in het zuidoosten van Friesland, Over#ssel,
Utrecht en Zuid-Holland. Hierbij is doorgaans sprake van
&n greppel. Uit oorspronkelijke veikavelingskaatten kan
worden afgelei, dat in vele droogmak&jm dit systeem vermoedelijk reeds kort na droogvallen is toegepast

Zuur vermeldt, dat greppeb en drains in veengrond allerlei
bezwaren hebben. Greppels zijn slecht houdbaar en drains
waren moeilijk te leggen. Door de ongelijke inklinking wordt
hun ligging gemakkelijk verstoord. De ontwatering werd, en
wordt hm,daarom veelal verzorgd door de sloten. Deze zijn
dan op een afstand van 40 75 m gelegd.

-

-

Greppels zijn in d r m j e n , zowel evenwijdig aan de
lengbenchtrngvan de ka& aangelegd, als loodrecht erop.
He? eerstgenoemde systeem is vooral aangeîroffwi in de
droogmakerijen in Frieslanden Noord-Holland. Het laatstgenoemde systeem i8 onder andere tijdens de ontginning in de
IJsselmeerpolders toegepast en is hier, op enkele plaatsen
waar betekenende kwel voorkomt, gehandhaafd.

. .

Ontwatering door sloten in de Ho~~Wmeer

Greppels in de Purmer

Sloten geven alleen een goede ontwatering bij goed waterdoorlatende gronden. BIJ minder doorlatende gronden

De eerste vermelding die is aangeboffen intake de mogeiijkheden voor het toepassen van drains in pddeigebieden,
wordt gegeven door Ligtenberg in 1022. ùeza
de
door hem aangegeven mogeliucheld echter niet ut. Kmtetijd
daarop geeft Engelhardt een beschouwing over drainage.
Hierbij geeft hij onder andere aan, dat een diepere drahage
zal lelden tot een grobre waterberging In de grond, wamdoor ander andere geringere eisen aan de bemdng uwden
kunnen worden gestekl. Bil vemieldt enige tijd later, dat
drainage met aarden buioen de plaats innamvan greppets,eenverbrrgingindeahioerpiaatsûonhebben.
In droogmakerijen wordt teoemawclig meesbal enkeivwdige drainage toegepast, waarbij de drains Cosen op de kavelslotenof de tochten. De drains in droogmakerijen btonden aanvankelijk uit gebakken aarden buiten. Later voorzien

denoek verricht naar drainage en omhullingsmaterialen,alsmede naar het funktioneren van drainage onder veldomstandigheden.
De laatste decennia is op grote schaal in droogmakerijen g e
draineerd. Bouwman geeft aan, dat in 1953 drains in droogmakerijen vooral waren aangelegd in de Haarlemmermeer,
de Nwrdoostpoider en de Wieringermeer, en daarnaast in
beperkte mate in verschillende andere droogmakerijen in
Noord-Holland en Zuid-Holland. Tegenwoordig worden in
de meeste droogmakerijen overwegend drains toegepast.
Hierbij moet worden aangetekend, dat het beeld vaak niet
eenduidig is, aangezien de boeren zelfstandig beslissen of zij
hun land willen draineren. In vele droogmakerijen liggen
daardoor naast gedraineerde kavels, begreppelde, of door
sloten ontwaterde kavels, die wellicht in de nabije toekomst
gedraineerd zullen worden.
Aanleg van drainage in Zuidelgk Flevoland
van een kraag, waardoor een betere aansluiting kon worden
verkregen. Wanneer de grond niet te zuur was, is ook beton
toegepast. Soms werden de drains op latten gelegd. Het water trad de buizen binnen door de stootvoegen. In de jaren
zestig zijn eerst gladde PVC-buizen,en later geribbelde PVCbuizen toegepast.
Bij de aanleg van een drainage, is in veel gevallen op of rond
de drainbuizen een goed doorlatend materiaalaangebracht.
De reden daarvoor is drieerlei:
- het materiaal heeft als fitter een beschermendefunktie tegen inspoeling van zand en slib in de drains;
- het materiaal biedt bescherming tegen stukgaan van de
drains;
- het materiaal vergroot het oppervlak waar doorheen
toestroming van het grondwater naar de drains plaats
heeft. De intreeweerstand, die het water in de omgeving
van de drain moet overwinnen om in de drain door te
dringen, wordt hierdoor verkleind.
Verschillende omhullingsmateriaien zijn en worden toegepast. Deze materialen kunnen organisch zijn: cocos, heide,
riet, rijshout, stro, of turfmolm, synthetisch: nylon, of polypropyleen, of granulair: split, gravel of lavaliet. In de zware kleigronden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is op grote schaal
gedraineerd zonder ornhullingsmateriaal.
Drains liggen doorgaans op een diepte van circa 1 m-m.v.,
op een afstand die wordt bepaald door de doorlatendheid
van de grond. De diepte op het hoogste punt midden op de
kavel bedraagt doorgaans tenminste 0,80 m. Di met het oog
op de gewenste ontwatering, het mogelijk stukvriezen van
de drain, en beschadigingdoor mechanischebewerking van
de grond. Meestal zijn drainafstanden toegepast van 8 50 m. De uitmonding van de drains wordt 0,10 - 0,20 m boven polderpeil, of winterpeil gehouden. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland ligt de uitmonding van de drains gemiddeld
0,30 m boven de slootbodem. Drains worden evenwijdig
aan, of loodrecht op de lange zijden van de kavel gelegd,
vanuit het midden aflopend onder een helling. De grootste
lengte van de drains wordt bepaald door het gekozen verhang en het polderpeil. In de IJsselmeerpolders speelt onderhoud ook een rol bij het bepalen van de maximale
drainlengte. Vooral in de IJsselmeerpolders is zeer veel on-

Waterafvoer uit een drain

Gegeven6 betreffende het ontwaterlngssyrtwm
De eerste metingen betreffende het verloop van grondwaterstanden in droogmakerijen zijn vermoedelijk aan het begin
van deze eeuw in de Haarlemmermeer verricht. Bijl geeft
hiervan een uitvoerig verslag, waarbij hij ook ingaat op het
verschil tussen het grondwaterstandsverloop en het verloop
van het open waterpeil. Voorts vermeldt Bijl ten aanzien van
het funktioneren van het ontwateringssysteem:
,,Waar oppervlakte-ontwateringzonder meer wordt toegepast, zal dan ook de vochtigheidstoestand van den
bodem steeds in hooge mate van den regenval en van
de naar het jaargetijde wisselende verdamping afhankelijk zijn. Zelfs zal door oppervlakte-ontwatering niet
onder alle omstandigheden kunnen worden voorkomen, dat de bodem tot zeer nabij de oppervlakte geheel met water verzadigd raakt. Vooral bij langdurige
regenperioden zal er geleidelijk zoveel water in den
grond dringen, dat alle tusschenruimten met water g e
vuld zijn. Is eenmaal een dergelijke toestand ingetreden, dan volgt ontwatering slechts uiterst langzaarn.
Slechts de zeer nabij de slooten gelegen terreingedeelten en de onmiddellijk aan de greppels grenzende
strooken worden door deze op merkbare wijze gedraineerd".

Metingen betreffende het funktioneren van het ontwateringssysteem zijn eigenlijk pas in de laatste decennia verricht.
Over het funktioneren van dit systeem is derhalve de minst
feitelijke informatie beschikbaar. Wel is langs indirekte weg
een aantal malen bepaald, hoe de afvoer uit het ontwateringssysteem moet zijn geweest. Zo heeft Ligtenberg dagcijfers van de Haarlemmermeer betreffende neerslag, uitgeslagen water en open waterpeilen te Hoofddorp, over de periode 1896 - 1924, geanalyseerd. Uit de laatste twee heeft hij
het dagelijkse waterbezwaar voor de Haarlemmermeer bepaald. Hij heeft de waterbezwaarcijfers vergeleken met de
neerslagcijfers, en vond hierbij aanzienlijke verschillen. Hij
schreef deze toe aan de grondberging, die zowel 's zomers
als 's winters een belangrijke rol speelde, en stelde, dat niet
zozeer de regenperiode, als wel de door de daaraan voorafgaande periode ontstane toestand van de grond de afvoer
bepaalde. Het grootste waterbezwaar werd vooral veroorzaakt door, na langere vorstperioden plotseling, invallende
dooi. Hierbij kwam de gevallen neerslag, welke niet in de bevroren grond kon indringen, langs de oppervlakte snel tot afstroming, alsmede het smeltwater van de in de vorstperiode
gevallen sneeuw. In zulke perioden werd de neerslag
ruimschoots overtroffen door het waterbezwaar, en kon dan
ook moeilijk van een direkt verband tussen beide worden
gesproken. Ligtenberg gaf ook een tabel, met daarin het
aantal dagen dat het waterbezwaar 8 mmldag heeft overtroffen. De waarde van 8 mmldag was de waarde, waarop in die
tijd de gemalen doorgaans werden ontworpen. Bij analyse
van deze perioden bleek, dat februari 1900 en januari 1918
wat het waterbezwaar betreft, het ongunstigste waren. In beide perioden was sprake van plotseling invallende dooi.

--

relatieve frequentie in %

waterbezwaar in rnrnidag

Verdeling van het berekende dagelijkse waterbezwaar voor
de Haarlemmermeer over de periode 1896 - 1924
het netto-waterbezwaar bijna 75% van de tijd kleiner is dan
1 mmldag, en circa 92% van de tijd kleiner dan 3 mmldag.
Het grootste waterbezwaar bedroeg 28 mmldag. Wanneer
deze resultaten worden vergeleken met de waarden die Ligtenberg voor de Haarlemmermeer heeft gevonden, wordt
hetzelfde verloop gevonden, zij het dat de waarden voor de
Nooroostpolder circa 0,5 mmldag lager liggen dan voor de
Haarlemmermeer. Dit verschil kan worden verklaard, doordat in het netto-waterbezwaar voor de Noordoostpolder, de
kwel buiten beschouwing is gelaten. In de Haarlemmermeer
bedraagt de kwel iets minder dan 0,5 mmldag.
Ontwerpnormen en berekeningen

Bijl maakt melding van een proef, die in 1926 op twee naast
elkaar gelegen kavels in de Haarlemmermeer is verricht. De
ene kavel was begreppeld, en de andere gedraineerd. Bij de
proef werd weinig effekt van de drainage gevonden.
In de Wieringermeer is onderzoek verricht waarbij bleek, dat
de greppel- en drainafstand afhankelijk gesteld kon worden
van de eigenschappen van de grond. In de Noordoostpolder is, met name door Sieben, onderzoek verricht naar het
verband tussen de profielopbouw, de scheurvorming, en de
te nemen ontwateringsmaatregelen. Het door Sieben verrichte onderzoek in Oostelijk Flevoland, resulteerde in een
beter inzicht in de te hanteren ontwateringsnormen. In Zuidelijk Flevoland was het ontwateringsonderzoek vooral gericht
op het optimaliseren van de ontwateringsmaatregelentijdens
de ontginning. Teneinde inzicht te verkrijgen in de afvoer van
landbouwkavels bij verschillende bodemtypen, zijn van
1977 - 1980 metingen verricht op drie landbouwkavels in
Oostelijk Flevoland. De metingen op één van de kavels zijn
tlm 1986 vervolgd. Tevens zijn van 1979 - 1986 waarnemingen verricht op een boskavel, in Oostelijk Flevoland.
Ten behoeve van het ontwerpen van de waterstaatkundige
hoofdstruktuur van de Markerwaard, is op basis van dagelijkse waarnemingen aan het open waterpeil en uitgeslagen water voor de Noordoostpolder, in de periode 1959 - 1979,
bepaald wat de frequentieverdeling van het netto-waterbezwaar is geweest. Onder netto-waterbezwaarwordt verstaan
het waterbezwaar, dat uitsluitend wordt veroorzaakt door het
neerslagoverschot. Hierbij bleek, dat in de Noordoostpolder

De diepteligging van het ontwateringssysteem wordt tegenwoordig naast ontwateringsnormen bepaald door het slootpeil, het bodemprofiel en de kwel. De diepte van het
ontwateringssysteem bepaalt tegelijkertijd ook de mogelijkheden voor berging van water in de grond. De berging in de
grond kan in droogmakerijen, in vergelijking met de berging
in de waterlopen, een belangrijke rol spelen. Dit kan worden
geïllustreerd met de situatie die zich in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland voordoet. Het percentage open water bedraagt
hier bij polderpeil circa 1%. De zware kleigronden zijn na
ontginning tot ongeveer 1,20 m-m.v.gerijpt, waardoor de effektieve porositeit kan oplopen tot circa 25%. Dit betekent,
dat zodra door het stijgen van het open waterpeil boven de
rijpingsdiepte, de afvoer vanuit de kavel wordt beperkt, en
de grondwaterstand stijgt, de berging in de grond een veelvoud wordt van de open waterberging. Voor lichtere gronden is de effektieve porositeit geringer, maar zeker niet te
verwaarlozen.
Zeker voor de greppels en sloten zijn de afmetingen en de
onderlinge afstanden, tot voor enkele decennia, gekozen op
basis van ervaringen in overeenkomstige gebieden. De
laatste decennia wordt bij het ontwerpen van greppels, ontwateringssloten en drains, uitgegaan van een bepaalde
maatgevende afvoer in kombinatie met een toelaatbare
grondwaterstand. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat door
deze kombinatie een zodanig regime in de onverzadigde zone ontstaat, dat een goede groei van de gewassen mogelijk
is, en struktuurbederf van de grond wordt voorkomen.
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Verdeling van het netto-waterbezwaar in mm/dag in de Noordoostpolder, zonder kwel en ingelaten water

lig. Soms komen binnen één dag aanzienlijke verschillen
voor. Daarom worden deze tijdsafhankelijke verschijnselen
tegenwoordig samengevat tot karakteristieke grootheden,
waarmee de waterhuishoudkundige toestand wordt gekenschetst. Deze karakteristieke grootheden zijn samengevat
door de Werkgroep Afvoerberekeningen. Deze zijn:
- gemiddelde grondwaterstand
Deze grootheid is jaren gebruikt bij het vaststellen van de
noodzaak tot ingrijpen in de ontwateringstoestand;
- som van overschrijdingen van een kritische grondwaterstand (SO-waarde)
De som van overschrijdingen van een kritische grondwaterstand is voorgesteld, naar aanleiding van onderzoek
naar de ontwatering van de Noordoostpolder. Indien deze som betrekking heeft op waarnemingen uit winterhalfjaren, wordt deze aangeduid met SOW;
- grondwatertrappen
Het begrip grondwatertrap wordt gehanteerd voor het
beschrijven van de waterhuishouding in de bodem. Onderscheid wordt gemaakt in de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Zij worden gedefinieerd als de over
een lange periode (5 - 10 jaar) gemiddelde waarde van
telkens de 3 hoogste respektievelijk de 3 laagste standen
in een jaar (bij 14-daagse waarnemingen). De grondwatertrappen (GT-klassen)worden samengesteld uit kombinaties van bepaalde trajekten voor de GLG en de GHG;
- diepte van de ontwateringsbasis
De diepte van de ontwateringsbasis is het niveau waartoe de grondwaterstand nadert, indien na een periode
van hoge grondwaterstanden er enkele dagen volgen
zonder neerslag. Is er geen kwel of wegzijging aanwezig
dan komt deze grondwaterstand voor gedraineerde
landbouwgronden veelal overeen met de diepte van de
drains ten opzichte van het maaiveld. Bij niet gedraineerde gronden met de diepte van de bodem van de greppels, of het slootpeil.

Bij de beheersing van de waterstand in droogmakerijen werd
lange tijd vrijwel uitsluitend aan het open waterpeil gedacht.
De opvattingen die voor de grondwaterstand golden, werden daarbij op het slootpeil overgebracht. Zo stelde Ligtenberg, dat het voor de landbouw van veel belang was, om te
beschikken over een diepe bodemlaag, welke geregeld
wordt ontwaterd, zodat de lucht hier toegang krijgt. Slechts
hierdoor kunnen de voorwaarden in de bodem worden vervuld, die de plant voor haar voeding vereist. Een dergelijke
ontwatering kan het beste worden verkregen door drainage,
waarvoor de drooglegging circa 1,20 m.m.v. zou moeten bedragen. Onder drooglegging wordt het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak
verstaan. Ook Bijl stelde, dat het voor de landbouwgewassen gunstig is, wanneer de afvoer van het regenwater niet
over het oppervlak, maar snel door de grond heen plaatsvindt. Wanneer de boeren deze wijze van waterafvoer bevorderen door hun land te draineren, brengen zij daarmee
landbouwkundige inzichten in de praktijk, die totaal indruisen
tegen die, waar een vorig geslacht mee werd opgevoed. Ten
gevolge van dit gewijzigde landbouwkundige inzicht, werden ook aan de bemaling andere eisen gesteld.

De eerste normen voor de ontwatering in poldergebieden
dateren van de veertiger jaren. Op grond van de relatie tussen de hoeveelheid bodemvocht en de grondwaterstand
wordt de optimale hoeveelheid bodemvocht vertaald in een
optimale grondwaterstand. De normen bestaan doorgaans
uit een kombinatie van een grondwaterstand met een maatgevende afvoer, waarbij van een stationaire situatie wordt uitgegaan. Afhankelijk van het grondgebruik, de bodemstruktuur en de mate van rijping van de bodem kunnen verschillende ontwateringsnormen worden aangehouden.

In poldergebieden wordt de laatste decennia onderkend, dat
door uitsluitend van het open waterpeil uit te gaan, een onjuiste regeling van het peil kan ontstaan. Hierdoor heeft de
relatie tussen ontwateringsdiepte en opbrengst een steeds
grotere betekenis gekregen. Immers het grondwater heeft, in
wisselwerking met de vochthuishouding in de onverzadigde
zone, direkte invloed op de gewasopbrengsten. Meer direkt
voor de landbouw van belang zijnde grootheden als aëratie,
stabiliteit van de bodemstruktuur, draagkracht en bewerkbaarheid zijn veel moeilijker te meten. Doordat zij echter
nauw samenhangen met de grondwaterstand, wordt met
een diepte van de grondwaterstand als normgevende grootheid volstaan, waarbij gedifferentieerd wordt naar grondsoort en bodemgebruik. Het verloop in de tijd van de
grondwaterstand of de afvoer is vooral in natte perioden gril-

Hooghoudt stelde, dat het formuleren van normen met betrekking tot grondwaterstanden, niet eenvoudig is vanwege het
niet-stationairekarakter van de grondwaterhuishouding. Daarom zijn voor de ontwatering normen ontwikkeld, die gebaseerd zijn op stationaire situaties. Het gebruik daarvan zal
vermoedelijk zijn bevorderd door het karakter van de neerslag in de winter, waarbij de neerslag langdurig met een relatief geringe intensiteit kan optreden. Voor deze als stationair te
beschouwen toestand, wordt als normgevende grootheid een
konstante afvoer bij een minimale ontwateringsdiepte gekozen. De ontwateringsdiepte werd hierbij gedefinieerd als de
afstand tussen het maaiveld en de hoogste grondwaterstand.
Deze samengestelde ontwateringsnorm is later gedifferentieerd naar grondgebruik, zoals akkerbouw, weidebouw, tuinbouw, fruitteelt, enz.

Voor gronden met een ander dan landbouwkundig gebruik
zijn er weinig gegevens, en de gehanteerde normen variëren
vaak met de aard van het gebied en de vegetatie. Voor bosbouw in droogmakerijen kunnen in veel gevallen dezelfde
normen als in de landbouw worden aangehouden. Voor natuurgebieden leiden de genoemde ontwateringsnormen
meestal tot een veel te diepe ontwatering. In het algemeen
wordt in die gebieden zo weinig mogelijk van de ter plaatse
aanwezige toestand afgeweken.
Bij de toepassing van drainage leiden de normen in de praktijk tot draindiepten van 0,90 - 1 , l 0 m. Voor Zuidelijk Flevoland is uitgegaan van een gewenste diepte van de
drainreeksen midden op de kavel, 30 jaar na droogvallen.
Deze bedroeg 1 ,O m.m.v. voor fruitteelt, 0,9 m.m.v. voor akkerbouw en 0,8 m-m.v. voor grasland. In de stedelijke en recreatieve gebieden worden voor het ontwerpen van de
drainage strengere normen gehanteerd.
Voor de berekeningen die ten behoeve van het ontwerpen
van ontwateringssystemen worden uitgevoerd wordt doorgaans gebruik gemaakt van stationaire drainageformules,
die zijn gebaseerd op de wet van Darcy en de continuïteitsvergelijking. Daarbij wordt veelal aangenomen, dat de grond
homogeen doorlatend is tot drainniveau, of de bodem van
de greppel of de sloot. Bij de berekening wordt er veelal van
uitgegaan dat de afvoerintensiteit gelijk is aan een konstant
veronderstelde neerslagintensiteit. Het bekendste voorbeeld
van een formule van dit type is de formule van Hooghoudt,
die de laatste decennia als basis heeft gediend voor vele ontwerpberekeningen. Onder het vlak van de ontwateringsmiddelen is de grond meestal ongeroerd. Daarboven is de
grond geroerd, of gerijpt. Daarom is onder de ontwateringsmiddelen de doorlatendheid vaak anders dan daarboven.
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Schematische voorstelling van de ontwatering van een kavel

Watervoorziening
Door watertekort, tijdens droge perioden, kan schade aan de
gewassen optreden. De opbrengst kan onder dergelijke omstandigheden worden vergroot, indien voldoende water kan
worden gesuppleerd. Voor verschillende gewassen en bodemtypen dient vanzelfsprekend met aangepaste waarden
te worden gewerkt. Naar de behoefte aan suppletiewater
voor de verschillende gewassen en grondsoorten zijn de
laatste decennia diverse onderzoeken verricht. Hoewel er
veel onzekere faktoren zijn, geven de uitkomsten toch inzicht
in de hoeveelheden suppletiewater die benodigd zijn.

Voor kunstmatige watervoorziening in droogmakerijen komen in aanmerking bevloeiing, beregening, begreppeling, of
infiltratie. Daarnaast wordt in kassen tegenwoordig veelvuldig dripirrigatie toegepast. Hierbij worden water en voedingsstoffen in de juiste hoeveelheden aan de planten
toegediend. Watervoorziening door middel van bevloeiing is,
en wordt in droogmakerijen niet toegepast. In de tuinbouw
wordt veel gebruik gemaakt van beregening. Wanneer de
grond zeer goed doorlatend is, kan een goede waterbeheersing worden bereikt door een meer of minder dicht net van
sloten, waarin een bepaalde waterstand wordt gehandhaafd.
In plaats van een dicht slotennet kunnen ook greppels worden toegepast van waaruit het land wordt geïnfiltreerd. Het
greppel-infiltratiesysteem is op een aantal kavels in de Wieringermeer toegepast. De zijwanden konden door algengroei en dichtslibbing minder waterdoorlatend worden,
waardoor een regelmatig onderhoud van de greppels nodig
was.
Bij goed doorlatende gronden kan infiltratie ook door middel
van drains plaatsvinden. De infiltratie kan daarbij plaatsvinden rechtstreeks vanuit de kavelsloten in de drains, die daartoe een horizontale ligging hebben, en waarbij de slootwaterstand één of meer decimeter boven de drains staat. De slootwaterstand komt daarbij overeen met de gewenste grondwaterstand. Ter plaatse van de drains zal deze worden bereikt.
Midden tussen de drains treedt, afhankelijk van het waterverbruik en de snelheid van toestromen, een zekere zakking op.
De waterstand in de sloten wordt tot het benodigde peil opgezet door middel van beweegbare stuwtjes of schuiven. In
de Noordoostpolder wordt dit toegepast bij het Vollenhovesysteem en het Ramspol-systeem.
In verschillende droogmakerijen zijn tegenwoordig kassen
aanwezig. In deze kassen worden geavanceerde methoden
van klimaatbeheersing toegepast, waarbij het water op gekontroleerde wijze aan de planten wordt toegediend. De
meeste gewassen vereisen een laag chloridegehalte, wat in
de waterlopen van de meeste droogmakerijen moeilijk te realiseren is. De verzilting van het water in de droogmakerijen
kan vooral optreden door diepe kwel. Ook nortonputten, wellen en gasbronnen kunnen brak of zout water opleveren,
vooral in de diepe droogmakerijen. Anderzijds is de kwaliteit
van het drainagewater uit de kassen vaak zodanig, dat lozing
op de oppervlaktewateren tot problemen leidt. Om aan
schoon water te komen zijn bij vele kassen tegenwoordig
bassins gebouwd, waarin het neerslagwater wordt verzameld. Deze bassins hebben als nevenvoordeel, dat zij leiden
tot een reduktie van de afvoerpieken.

Afwatering
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Greven van een &ht
Struktuur van het aíwateringssysteem

Het aíwateringssysteem kan bestaan uit alle, of enkele van de
volgende onderdelen:
- sloten;
- tochten en hoofdtochten;
- vaaften;
kunstwerken.
De stniktuur van het aiwateringssysteemwerd in droogmake
rijen doorgaans bepaald door de v w h l i n g die bij de ontginning is toegepast. Opvallend is, dat de oorspronkelijke
mkaveling vaak eeuwenlang in hoofdlijnen ongewijzigd is
geblenien. De verkaveling van een aantal droogmakerijen is
pas in de laatste decennl ten gevolge
ruihierkaveSingen
of verstedelijking ingrijpend gewa
jigd.

-

De sloten hebben een funktie voor de ontwatering, of ontvangen het waW van de greppels of de drains en weren het af
naar de tochîen. In de mwste droogmakerijenis sprake van
waterhoudende sloten. In Closblijk en Zuidelijk Flevoland is
er sprake van droge sloten,die alleen in natte perioden waterhoudend zijn. In de eerste droogmakerijenbestond het afwateringsspteem uitsluitend uit enkele sloten. In de grote
droogmakerijen uit de zeventiende eeuw en daarna, komen
tochten alsmede één d enkde hoofdtochtenvoor. Bij droogmakerijen tot circa 600 ha werden gewoonlijk alleen sloten
met een tocht gemaakt. De tocht ligt dan meestal in het midden van de droogmakerij. Afhankelijk van de grootte van de
droogmakerijvoeren de tochten het water rechtstreeks,of via
hoofdtochten of vaarten naar een gemaal.

De keuze van de tracés van tochten, hoofdtochten en vaarten
werd vooral bepaald door de hoogteligging van het maaiveld
en door de plaats van de gemalen. Deze waterlopen zijn

doorgaans zodanig aangelegd, dat zij het water langs de
ktxíste weg naar de gemalen voeren, waarbij in een aantal
gevallen met o p en aiwaaiing rekening is gehouden. De
plaats van de gemalen werd mede bepaald door de situatie
buiten de droogmakerij, vooral door de mogelykheden van
het buitenwater Mhet uitgeslagenwater îe ontvangen. Hiidoor lagen de tracés in grote lijnen W. Het definitievetrad
werd bepaald in samenhang met de verkaveling.
Het aíwaterif$py&wmin een droogmalwij kan bestaan uit
één, d meerdere abdelingen. Het handvan het peil in
een afdeling geschii door middel van één, d meerdere gemalen. Daarbij k u n m binnen esn afdeling door stuwen d
afsiuitbare duiksrs kompartiworden geshiwd. Ook
kunnen binnen een aWeiing onderbemalingen plaatsvinden.

Het peil dat in de sloten en soms alleen in de grotere watdopen wordt gehandhaafd. wordt het pokierpeil genoemd.
Aanvankeiijk werd vooral de beheersing van het peil gedurende de zomer van belang geacht en was, voor riwer dat
met de toenmalige middelen mogelijk was, sprake van de
handhavingvan een mmerpeil. Sinds het eind van de vorige
eeuw wordt peilbeheersing gedurende het hele jaar nagestreefd. Hierbij kan het hele jaar van een vast peil, het polderpeil sprake zijn, of er kan sprake zijn van een zomerpeil
en een winterpeil. Het polderpeil is een streefpeil. Het werkelijke peil zal rond dit streefpeil fluktueren. Naast de keuze van
het peil is derhalve tevens van belang welke overschrijdingen
acceptabel worden geacht. In grotere droogmakerijen zijn afhankelijk van de verschillen In maaiveldligging vaak meerde-

komstige waarden worden enige tijd later gegeven door Ligtenberg, d i v,dat zijns n
ize
ins aan de afwatering in
niet gedraineerde poldergebieden de eis kan worden
gesteld, dat het slootpeil de greppels zoveel mogelijk in staat
moet stellen het oppervlaktewater af te voeren en dat aan deze eis geheel kan worden voldaan bij een slootpeil van 050
m-m.v. Ligtenbergvermeldt ook, dat aan het begin van deze
eeuw in verschillende oudere droogmakerijen geleidel@tot
een d i r e bemaling werd overgegaan, en dat deze voor
een groot deel werd verkregen door het uitbreiden en aanpassen van de oorspronkelijke bemaling. -I
in dit
verband is ook de vernielding van Bijl, dim aangaf,dat gedurendedeeerstetweeeeuwenvanhetbestaanvandroogmabrijen geen klachten wer een te hoge winterwatemtanú
waren vernomen, en dat omstreeks het midden van de negentiende eeuw een krachtige eis naar een laag winberpeil
doorbrak.

Het s&W van W t e n en vaarten in enk& grote droogmak m

re pokJerpeHen toegept door de polder in afdelingen te
verdelen, of door bepaalde gebieden te sknnren of onder te
bemalen. ûok kunnen stedelijke gebieden of natuurgebieden worden gescheiden van het polderwater waarbij de waterafvoer vanuit deze gebieden door middel van een stuw of
een gemaal tot stand komt. De keuze van het polderpeil
wordt bepaaid door de maaiveldligging, de bodem en het
grondgebruik. Voor wat betreft de maaiveîdliging speelde
aanvankelijk alleen de maaivddiiiging m de aanvangstoestand,maar b r ook de uiteindelijke maaiveldligging als gevolg van de inklinking en zetting, de optraden ten gevolge
van de droogmaking, een belangrijke rol.
Tot het begin van deze eeuw is er waarschijnlijk sprake geweest van polderpeilen die 's-zomers niet ai te diep onder
het maaiveld lagen, en waarbij 's winters bij bemaling door
windmolens de landen dras, of zelfs onder water stonden.
Gegevens over polderpeilen kunnen onder andere worden
afgeleid uit een publikatievan Scholten, waarin deze sten dat
een algemene waarde voor het verschil htssen maaiveld en
nxnerpeil in droogmakerijen in het begin van de mige
eeuw 0.50 m was. Door denivoenirg
van de stoombemaling
werd het mogelijk ook 's winters hgere peilen te handhaven.
Beekmanvermeldt in diverband, dat reeds in adressen van
de ingelandenvan de Haariemmernaeervan 1872, ook in de
winter om lagere waterpeilen werd gevraagd. Beekman stelde teti, dat aan het begin van deze eeuw er niet meer van
kon worden uitgegaan dat de landen 's winters veelal dras
stonden of z& geinundeerd waren, als zij in het voorjaar tijdig, tegen 1 april bijvoorbeeld, uit het water waren gehaald
en gedurende de vijf zomermaanden een voldoende l a ~ 8
voorkwam. V o d bij bouwland d
i ook
's wintersvddoendelage peilente worden aangehouden, zo
nog iets-l
dan 's zafnersom bij hevige neerdag
-ijk
eMge voorsprong te hebben. Het tommmb gebruik van
kunstmes! had de noodzaak om aan d i eis te vddoen nog
meer benadrukt Beekman geeít tenslotte aan dat In
graslandpoiders een peil van 0.40 - 0,50 m-m.v. werd gehandhaafd en in polders met een bodem van klei of zand die
als bouwland gebruikt werden 0,80 - 1,O0 m-m.v.. Overeen-

Sinds het begin van dere eeuw hebben een aantal auteurs
of commiss'les bemhwwingen gewijd aan het meest gewenste pokierpeil in droogmakwijen. H i i werden doorgaans een aantal argumenten aangevoerd op grond waar-

vandekeuzewerdgemaakt.Zowerdvoordeplassenten
oosten van de Vecht een pdderpeil van 0,90 m-m.v. aanbevolen. Deze waarde werd omgenomen voor de droogmakerijen in het Land van Vollenhove. De Commissie-Lovink
heeft voor de Idsselmwrpoiders een polderpeil van 1,40
m-m.v, voorgesteld. Zuur vermeldt, dat voor de droogge
maakte verveningen de bestemming meesial grasland was.
en h& winGewoonlijk was het zomerpeil 0,30 - 0,40 M.V.
terpeil 0,60 - 1,O0 m.m.v. Van der Kley en Zuidweg vermeiden, dat als globale richtlijn onderstaande waarden voor het
m r p e i l kunnen worden aangehouden:
grasland:
op lichte gronden 0,40 0.60 m-m.v.
op klei en zavel
0,70 M.V.
bouwland: op l igronden 0,70 M.V.
op klei en zavel
1,20 1,50 m-m.v.

-

-

Wanneer in droogmakerijenvoor de ontwatering drains werden gehstalleerd werd het polderpellveelal bepaald door de
voorwaarde, dat vermeden diende te worden dat d bij gering waterbezwaar de drainuitmondingen onder water kwamen te liggen. Hierdoor zou namelijk de afvoer worden
bepekt, kon de StniIdiiur van de grond om de drein worden
vetstoord en werd de kans op d i i b b e n vergroot In de
regelwerd h i ieen marge van 0.20 m vddoende -1.
De drains raken dan siechîs enkele malen per jaar geburende korte perioden onder water. Bij het oniwwpa van de waterhuishoudkundige hoofdsiruktuur voor de M a r k e m d is
in verband met stromingsweersîand in de kavelsloten, opshiwing voor elndduikers en enige opwaaiing en peiLsover$chrijding in de tochten, een marge van 0,30 m aangehouden.
Met de huidige draindiepte leidt dit tot een droogleggingvan
tenminste 1,30 m voor bos, grasland en recreeitiegebkden,
1,40 m voor akkerbouw en aiinbouw en 1$0 m voor fruiüwlt
enboomteelt.
In de hierbwen weergegeven waarden komen bij hetPeffde
bodemtype verschillen voor van 0,10 0,50 m. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door het tijdstip wearop
de opeenvoigende nonnen zijn opgesteîâ, waarbij er deze
eeuw een zekere ontwikkeling is geweest naar diepere polderpellen. Ook is er nogal eens sprake van rehlionale verschillen.

-

De meest gewenste ontwateringsdiepte is doorgaans niet
nauwkeurig vast te stellen, terwijl bij vele gewassen op verschillende bodemtypen een speling tot enige decimeters
bestaat. In droogmakerijen had dit tot gevolg, dat bij uiteenlopende hoogteligging van het maaiveld enlof variatie in de
grondsoorten, iedere hoogte van het vast te stellen polderpeil zijn bezwaren had. Steeds waren er kavels die te hoog
of te laag ten opzichte van het polderpeil lagen. Bij het
vaststellen van het polderpeil moest vaak ook rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden. Kwam bijvoorbeeld onder klei- of zavellagen op geringe diepte zand
voor, dan ontstond, wanneer het polderpeil in een dergelijk
geval te laag werd gekozen, loopzand in de sloten en was
veel onderhoud noodzakelijk. Bij diepe droogmakerijen
speelt daarbij ook de kwel, die vaak brak is, een rol. Ook
wanneer de kleilaag niet werd doorbroken door de sloten, is
in gebieden waar zoute kwel voorkomt, vaak een hoger polderpeil toegepast. Wanneer onder de klei- of zavellagen
veen voorkomt, werd het polderpeil wegens het gevaar voor
inklinking en struktuurverslechtering, zo mogelijk niet lager
gekozen dan de bovenkant van de veenlaag. Ook kan bij
een te laag polderpeil gevaar ontstaan voor droogzetten van
de funderingen bij bestaande gebouwen, of wateronttrekking aan naastgelegen polders. De kosten voor het afwateringssysteem en de bemaling konden ook van belang zijn bij
het bepalen van het polderpeil. Zo geeft een lager polderpeil
meer grondverzet en meer grondverlies door de diepere en
dus bredere waterlopen. Ook de opvoerhoogte van het gemaal wordt groter, terwijl de capaciteit tevens iets vergroot
dient te worden in verband met de grotere kwel. Het
gunstigste peil kan tegenwoordig worden benaderd uit de
verdeling van de hoogteligging van het maaiveld en de voor
de gronden in de droogmakerij van toepassing zijnde
ontwateringsdiepte-opbrengstrelaties. Bij een hoger peil zullen de laagste gronden meer in opbrengst verliezen, dan de
hoge gronden winnen. Bij een lager peil zal de invloed op de
opbrengsten beperkter zijn. Een overeenkomstige benadering kan eveneens worden toegepast voor het bepalen van
de splitsing van een droogmakerij in afdelingen.

polderwater hoger stijgt dan circa 0,50 m-m.v. en in buitengewone gevallen, wanneer het polderwater hoger gestegen
mocht zijn, deze overschrijding tot een korte tijdsduur te beperken. Korte tijd later stelde de Commissie-Lovink in verband met de bemaling van de IJsselmeerpolders:
,,Dat voldaan kan worden aan zeer hooge landbouweischen voor de ontwatering van den grond, wanneer het
polderpeil wordt vastgesteld op 1,40 m beneden het
land en de bemaling een zodanige capaciteit verkrijgt,
dat stijgingen van meer dan 0,20 m boven dit peil als
regel kunnen worden voorkomen".
Daarnaast stelde de Commissie:
,,Tijdens de hoogtepunten van zware regenperioden,
wanneer toch de geheele grond met water verzadigd is
en afstrooming voor een groot deel langs de oppervlakte van het terrein plaatsvindt, kan men eene belangrijke
rijzing boven het aangenomen peil toelaten, mits binnen
enkele etmalen de normale toestand weder is hersteld.
In dergelijke buitengewone omstandigheden moet dan
worden aanvaard, dat de bodemontwatering gedurende korten tijd op minder volledige wijze geschiedt. De
capaciteit der bemaling zal dus zodanig moeten worden bepaald, dat in omstandigheden, welke niet tot de
buitengewone gerekend moeten worden, stijgingen
van meer dan 0,20 m boven het aangenomen polderpeil voorkomen kunnen worden. Het vaststellen van
een grens, tusschen wat men als buitengewone en wat
als gewone omstandigheden moet verstaan, zal door
een statistisch onderzoek van het waterbezwaar van
verschillende polders kunnen geschieden. Hierbij zal
men zeker tot de buitengewone mogen rekenen, omstandigheden, welke zich niet vrij geregeld jaarlijks
herhalen".
Later is gebleken, dat indien het polderpeil wordt gekozen
op 1,40 m.m.v. en de bemaling zodanig wordt ontworpen,
dat stijgingen van 0,20 m boven dit peil als regel worden
voorkomen, het nagenoeg uitgesloten moet worden geacht,
dat de gehele grond met water verzadigd is.
Boer en Kielman vermelden, dat bij landbouwkundig grondgebruik en toepassing van drainage, een verhoging van het
waterpeil van hoogstens 0,40 m boven het polderpeil toelaatbaar is om van een goede ontwatering verzekerd te zijn.
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Voorbeeld van een relatie tussen het polderpeil en de gemiddelde opbrengst in procenten

Naast de beschouwingen of normen inzake het polderpeil,
zijn er ook beschouwingen gegeven en normen ontwikkeld
betreffende de frequenties en niveaus waarmee overschrijdingen van dit peil worden geaccepteerd. Een eerste voorbeeld hiervan wordt gegeven door Ligtenberg in 1925. Deze
stelde, dat de bemalingsmiddelen van een polder in staat
moeten zijn om in normale gevallen te voorkomen, dat het

De Werkgroep Afvoerberekeningen gaf aan dat, omdat het
open waterpeil sterk fluktueert, dit peil met behulp van een
drietal karakteristieke grootheden kan worden gekenschetst
en op statistische wijze kan worden gedefinieerd als het aantal dagen dat een nader te bepalen kritiek hoog peil wordt
bereikt of overschreden:
- Normaal waterpeil (N. W.-peil)
Het N.W.-peil is het peil dat 10 - 20 dagen per jaar wordt
bereikt of overschreden;
- Hoogwaterpeil (H.W.-peil)
Het H.W.-peilis het peil dat 1 - 2 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. De bij dit peil behorende afvoer is
bepalend voor de bemalingscapaciteit;
- Maximaal waterpeil (M. W.-peil)
Het M.W.-peil is het peil dat 1 - 2 dagen per 100 jaar
wordt bereikt of overschreden. Dit peil moet zodanig zijn,
dat bij deze zeldzame overschrijdingen geen kunstwerken worden beschadigd of gewassen en gebouwen in
het water komen te staan.

Met betrekk'i tot îoelaatbare peilswerschrijdingen is voor
het onfwerp van de Markerwaard aangehouden:
0,40 m M n keer per jaar gedurende 2 dagen;
0,65 m één keer per 10 jaar gedurende 1 dag.

-

Hoewei in essentie niet verschillend, zijn de laatstgenoemde

normen maarder dan de mmen die zijn m e n door de
Wwkgmp Afvoerberekeningen. H i i j d i te worden bedacht, daî de normen uan de Werkgroep Aívcmbwekeningen veelal werden en worden toegepast bij het verbeteren
van de waterhuishouding in bestaande gebieden, en dat de
voor de Markerwaard geformuleerde normen betrekking
hadden op een nieuw droog te maken gebieû.

Met betrekking tot het bepden van het pdderpeil in de verveningen, die sinds het begin van deze eeuw zijn drooiggemaakt, gwfi Zuur een beschrijving van de gevolgde M o de. Samengevat ging dit als volgt. Uitgangspunt voor het
opmaken van het verkavelingsplanwas de toekomstige ligging van het meaivekl. Voor de ribben, de kraggen en het
open water werd een gemiddelde haog8eligging berekend.
Op grond van ervaringen in oudere dmgmkw@nwm bekend hoeveel de verschillende bodemiaoen na de m i n ning zouden inklinken, en op basis hiervan werd de
gemiddelde inklinking en de toekomstige gemiddeide hoogte van de ribben, de kraggen en de bagger bepaald. Vervoigem werd de gemiddelde hoogte van het rnaaivekl na
ontginning berekend. Wanneer de omstandigheden nogai
varieerden en de droogmakerij groot was, werd de droog
makdj in een aantal min of meer homogene ge&eelten
gesplitst, en de berekening voor eik d a m afionderlik uitgevoerd. Wanneer in een droogmakerij meerdere maaiveldhoogten aanwezig waren, betekende dit meeatal, dat
bijzondere voorzieningen voor het polderpeil moesten worden getroffen. Omdat veen. en in het bijzonder veengrasland, zeer gevoelig is voor de ligging van het maaiveld ten
opzichte van het pokierpeil, moesben bii verschillen van enige betekenis in het maaiveld de hogere delen een anonderlijk peil krijgen. Grotere droogmakerijen werden deertoe
verdeeld in afdelingen. De l i i i n g van het toekometige maak
veld en de scheiding, die een wenhd verschillend p&peil met zich meebracht, alsmede de plaats van het gemaal,
bepaalden de loop van de grotere waterlopen, Bij kleine
droogmakerijenwas dan het hele stramien, en bij midddgrote het hoofdpatroon van de verkaveling va@degd.

PoMerperl h de sloten in de H h r n e t m e e r

Reeds bij de droogmaking van de Legmeerplassen in 1847
werd rekening gehouden met inklinking, maar er was nog
weinig inzicht in het inkîinkingsproces. Zo bestond er bij het
ontwerpen van de Wieringermeerten aanzien van dit aspect
nog veel onze&erheid, en cîaarom heeft hier elke afdeling
polderpeilen €wegen. Het
polderpeil gdd
voor de eerste tijd na het droogmaken. waarbij de inklinking
nog in een beginstadium verkeerde. Het definitieve polderpeil lag zoveel lager als de schatting van de inklinkingdie 0,7
m bedroeg. Bij de Noordoostpolderis hetzelfdegedaan. Het
polderpeilligt daar in de hoge afdeling 0,5 m onder het vwrlopig pokierpeil. In de lage afdeling is het verschil 0,8 m. De
berekening van de inklinking gebeurde hier met veel betere
gegevens dan in de
Voor Oostdyk Flevdand
was zoveel bekend over de inklinking, dat een betrouwbare
vwrspellig over de grootte en de snelheid van inklinking
kon worden gemaakt. Op grond daarvan is dit& uitgegaan
van de bodemligging na inklinking. Daarmee is het begrip
voorlopig polderpeil verdwenen. Hetzelfde is gedaan voor
het ontwerp van de Markerwaard. In verband met de fundering op palen maten de gemalen zodanig worden gebwwd, dat zij ook konden werken wannwr het voorbpig
poklerpeilwas vervangen door het definitieve pdderpeil. Het
ging hierbijzowel om de benodigdeR e i t , als
om de l i i n g van de zuigkanalen, die d i genaeg moeaten
liggen om na de verlaging van het polderpeil voldoende
ruimte te geven voor het water.

Pdderper7 A de veenp&w

van Echten

De polderpeilen, die daadwerkelijk in droogmakerijen zijn of
worden toegepast, kunnen worden ontleend aan de waterstaatskaarten of aan de waterschapsarchieven. De waterstaatskaarten worden gemaakt vanaf circa 1860 en
kennen thans voor de meeste kaartbladen hun vijfde ablevering. Voor 1860 is het nagenoeg onmogelijk om redei* betrouwbare gegevens te verkrijgen. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door het feit, dat de peilen veelai niet op schrift
zijn gesteld, en anderzijds door de verschillende matai die
per gebied voor eventuele aanduidingen werden gehanteerd en de meetfouten die nogal eens voorkwamen.

Gepeilde slootdiepte in de Beemster omstreeks 1674

Wanneer de IJsselmeerpolders buiten beschouwing worden
gelaten, is er gaande van het noordoosten naar het zuidwesten in grote lijnen sprake van steeds lagere polderpeilen,
of zomerpeilen. Eenzelfde trend is er van de kust landinwaarts. Reeds omstreeks 1860 werden er zomerpeilen van
dieper dan 6,Om-NAP toegepast. Een bekend voorbeeld
hiervan is de Polder Prins Alexander, die na droogmaking in
1874 een zomerpeil kreeg van 6,30m-NAP. In de regel lopen de polderpeilen of zomerpeilen, echter uiteen van minder dan 1 ,Om-NAP tot 6,Om-NAP, waarbij de hogere peilen
vooral worden aangetroffen in Friesland, en bij de eerste
droogmakerijen in Noord-Holland, en de diepe peilen vooral
bij de drooggemaakte verveningen in Zuid-Holland. Voor de
droogmakerijen die in 1860 reeds bestonden, is het polderpeil of zomerpeil in de regel sindsdien met ongeveer een meter verlaagd. Dit is afhankelijk van de lokale omstandigheden, in meerdere of mindere mate veroorzaakt door de inklinking, de overgang van een ontwatering door greppels of
sloten naar een ontwatering door drains, of door de zwaardere droogleggingseisen die tegenwoordig worden gehanteerd.

de droogmakerijen. Vooral in de droogmakerijen in NoordHolland en Zuid-Holland, en in een aantal droogmakerijen in
Friesland, wordt tegenwoordig een zomerpeil en een winterpeil nagestreefd. Het zomerpeil ligt doorgaans 0,05- 0,20m
hoger dan het winterpeil. Indien er relatief grote hoogteverschillen in het maaiveld aanwezig zijn, leidde dit tot een lager
peil dan in een relatief vlakke droogmakerij. Voor de droogmakerijen waar de ontwatering plaatsvindt door middel van
greppels, bedragen de polderpeilen of zomerpeilen niet
m-m.v. Voor de droogmakerijen waar de ontmeer dan 0,60
watering door sloten plaatsvindt, liggen de polderpeilen of
zomerpeilen tussen 0,40
en 1,20m-m.v. Dit is in feite een vrij
grote spreiding. Deze spreiding kan niet worden toegeschreven aan verschillen in slootafstand. Waarschijnlijk moet de
spreiding vooral worden verklaard uit bodemkundige verschillen, verschillen in ouderdom van de droogmakerij en regionale verschillen. De droogmakerijen die gedraineerd zijn,
hebben een polderpeil of zomerpeil van tenminste 0,60
m-m.v. De droogmakerijen waarvoor de relatief hoge waarden gelden hebben een zomerpeil. Is er sprake van een polderpeil, dan liggen de peilen op tenminste l ,O0m.m.v.

Van veel belang is vanzelfsprekend ook de ligging van het
polderpeil of zomerpeil beneden het gemiddelde maaiveld in

Slechts in vijftien droogmakerijen komt meer dan één afdeling voor. De kleinste droogmakerij waar dit voorkomt is de

Oecombineerde Hukitter- en Meeslouwerpdder,groot 180
ha. die twee afdelingen heeR Het grootste aantal bedraagt
vier en komt voor in de Polder Prins Alexander en in de W e
ringenneei. In de Polder Prins Aiexander dateed dit OV&gens van de iaaîste tijd, door de erin wrorkomende
stadsuieidingen. In een aanzienlijkgroter aantel droogmakerijen komen plaatdijk gestuwde, af onderbemalm gebieden voor. Di wordt vooral veroormakt door de plaatselijke
bodemopbouw en maaiveidligging.
Afmetingen van de waterlopen
Voor de afmetingen van de waterlopen zijn lange tijd standaardwaardenaangehouden, die waren gebaseerdop ervaringen in bestaande poklers. Later zijn, zeker voor de
tochten en de vaarten, het verhang en het profiel m gekozen, dat onder
omstandigheden de toelaatbare sboomsnelheid nergens werd overschreden. Ook mocht
het water bij de rnaetgevende afvoer. zowel achter in de
droogmakerij, waar in de regel de hoogste delen liggen, ais
bij het gemaal. waar de d
i delen liggsn, niet te hoog komen. Bovendien speelde het benodigde grondverzet een
belangrijkerol. Een groot verhang leiddetot hoge snelheden
en kleine profielen van de waWopen, terwijl een kiain verhang leidde tot lage snelheden en grote profielen.
In droogmakerijen zijn de navolgende naar type gerangschikte sloten toegepast:
blnnensloten, dwarssloten, heinsloten, scheisloten;
- kavelsloten, schouwsloten;
bermsloten, middelwegsloten, wegsloten;
- kweldoten, dijksloten.

-

-

Binnensloten, dwarssloten, heinsioîen of scheisioten, zijn sloten die de kavels in kleineie eenheden verdelen. Binnensloten, heinsloten of scheisloten l
i doorgaans evenwijdig
aan de kavelstoten, îefwîjl de dwarsskten in de regel loodrecht op de kavelslaten iiien. In samenhang met, of vdgend op de aanleg van drainage zijn vele van deze skten
weer o p g ~ l d De
. k a v m of ~~hwwsloten
l i ~ ~ aan
en
de lange zijde van de kavels. Bermsloten, middelwegsloten
of wegsloten liggen langs de polderwegen. De kweldoten of
dijkslaten liggen langs de binnenteen van de dijken, teneinde de dijkskwel op te vangen. Doorgaans is voor de sloten
voor een traperiumvorrnig profiel gekozen. Opvallend is dat
de slootprofielen niet echt duidelijk zijn veranderd.
Verschillende auteurs zijn de laatste decennia nader op de
d
i aspecten van sloten, alsmede van het ontwerp ervan, ingegaan. Zo vennelden Boer en Kieirnan, dat om in
een goede waterberging te kunnen v,en om ze tevens geschikt te maken voor kering van vee, aan sloten in
weilandgebieden de wigende minimumafmeüngen moest
worden gegeven: d i i 0.80 m-P.P. (P.P. = pdderpeil], bodembreedte 1,00 m, en breedte op P.P. 2.60 m. In bouwland is een bodembredte van 0.80 m gewenst en een
b o d e m d i van minstens 1,80 m beneden het laagstgelegen maaiveld. Tevens vermeiden zij. dat wanneer een kaveldsloot geen dienst behoefde te doen als veekering of voor
drinkwater voor vee, de bodem ervan op polderpeil kon worden gelegd, Zuur wijst erop, dat de sloten ook een rol spelen
bij de waterberging van de polder. Zo werd bij de Friese
veendroogmakerijen gestreefd naar een open waterberging
van 5 6%. Mede met het oog daarop, en ter wille van de

-

veekering h de meld ais grasfand gebruilde veeripdders,
envarniuegehetfeitdetdesbtenerg~onderveronkniiding en vierandieping,zijn de kav&btm breed. Bij de Friese
v e e n d r o o g ~ j e nIs de bodemòfeedte 1.00m. het talud
1:1en de d i e 1,30 m. In land- en aiinbouwgebiedm kunnen sloten ook worden gebruikt voor het leveren van sproeiwater. Enkele centimeters verval is ook bij de langste
kavelsloten reeds volctoende voor de te verwachten afvoer.
De bodem is daarom bijna altijd horizontaai gelegd. In de
Wieringermeer zljn de afmetlngen van de kaveidoten eveneens bepaald door de voarwaarOe dat zij veekerend
mmten zijn. Dit leidde tot een waterdiepte van tenminste
O@ m en een breedte op poklerpeil van tenmbte 2.0 m.
In &&dijk en Z u i i k Revolandliggende slootbodems b e
venh6tporideipeil.

Eengedetaüleerdebepelingvande~slooadiepte

heeft piaatsgevonden vlxn Zuiddijk Flevdand. H i i is met
de volgends fakbmn rekening gehouden:

- l í j j p waarop de drainageen de afwatering nogdfddief
meten funktiorieren;
- tijdsbip van het grwen van de sloten;
- draindiepte;
- helling van de drains;
- helling van de slootbodem;
- Inklinking van de grond.

In verband met de geringe stevighei van de pas drooggevalien gronden, zijn in de IJmlmeerpdders gedurende de
eerste jaren na het droogvallen, de sloten gegraven met afmetingen die WeUier waren dan de u'bindeüjke efmetingen.
Detochtenontvengenhetwatervandesrotenenbiengen
het, e v e n û m î v i a d e h r x W w M m o f ~ naar
,
hetgemaal. Zij kunnen ieven$ d i m voor dwepmwî in de
droogmakerij en caerien daartoe dan de benodigde d i m
en breedtete m.
Tochben of vaattm worden inverschillends droogmabrijen naar de gemalen toe geleidelijk breder. Dit om te voorkomen, d& in de tochten of vaarten een
tegmotVemangmxiontstaanemeentegrotemgenaamde
neemkg (daling van het polderwater) bij het gemaal als er
geloosd wordt, waardoor de opvoerhoog& onnodig wordt
vergroot Een geschikt middel d6larPoe was ook een ruime
kom voor het gemaal. Bataande plassen of wielen werden

Karakteristieke afmetingen van verschillende sloottypen

l

Type

Bodembreedte in m

Dwarssloten
Heinsloten
Kavelsloten
Wegsloten
Kwelsloten

0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 -

Diepte in m-m.v.

Talud

1,50
1,50
1,50
1,O0
0,50

daartoe gebruikt. In de IJsselmeerpolderszijn de afmetingen
van de tochten in de Wieringermeer bepaald, door de voorwaarde dat ze bevaarbaar moesten zijn. Bij het ontwerp van
Zuidelijk Flevoland is ervan uitgegaan, dat tochten die een
waterhoeveelheid groter dan ongeveer 200 11s moeten afvoeren waterhoudend moeten zijn. In Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland zijn de tochten gestandaardiseerd. Een minimum
profiel heeft een natte doorsnede van 6 m2 en een maximale
afvoercapaciteit van 1.500 11s. Een nat profiel van 7 m2 kan
1.750 11s afvoeren en een profiel van 8 m2, 2.000 11s.

1

Diepte in m-P.P.

Percentage open water
Het percentage open water in een droogmakerij kan worden
gevormd door de sloten, de tochten en de vaarten. Het bepaalt te zamen met de berging in de grond, de berging die
mogelijk is in tijden van waterbezwaar. Het percentage open
water wordt tegenwoordig doorgaans bepaald bij polderpeil.
Ligtenberg vermeldt echter, dat vroeger het percentage
open water werd berekend als het gezamenlijk oppervlak
van de waterlopen op maaiveldhoogte. Bij het beschouwen
van gegevens uit het verleden, dient derhalve de nodige
voorzichtigheid in acht te worden genomen.
Verschillende auteurs vermelden, dat in de oudere polders
het percentage open water bij windbemaling 8 - 10% bedroeg. Hoewel dit bij geen van de publikaties wordt aangegeven, slaat dit percentage vermoedelijk inderdaad op de
oppervlakte bij maaiveld. Voor de oudere drooggemaakte
meren worden deze waarden, indien gerekend wordt bij de
thans aangehouden polderpeilen, namelijk veelal niet gevonden. Wanneer wordt uitgegaan van het percentage bij het
huidige polderpeil, dan is alleen voor de Baarsdorpermeer
een percentage van 10% aangetroffen. Van de Beemster
kon worden nagegaan, dat het percentage open water aanvankelijk circa 7% moet zijn geweest. Voor de andere grotere drooggemaakte meren uit die tijd worden waarden
gevonden van 4 - 6%. Voor de drooggemaakte verveningen
liggen de gevonden percentages tussen 5% en 8%. Deze
laatste waarden kunnen worden verklaard uit de ondiepere
polderpeilen die in de drooggemaakte verveningen worden
aangehouden, en derhalve uit de geringere berging. In de
IJsselmeerpolders ligt het percentage aanzienlijk lager, tot
circa 1% in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Doordat tevens
strakkere peileisen worden gehanteerd, is de mogelijkheid
tot berging in de waterlopen geringer geworden. Het laatstgenoemde percentage is min of meer het minimum wat onder Nederlandse omstandigheden kan worden toegepast.
Verkleining is niet goed mogelijk in verband met de minimum
profielen voor de sloten, en de minimaal voor de waterafvoer
noodzakelijke profielen van tochten en vaarten. In een groot

aantal bestaande droogmakerijen is het percentage open
water de laatste decennia, in samenhang met de aanleg van
drainage en het tot stand brengen van een lager polderpeil,
teruggebracht door het weer volstorten van met name greppels en tussensloten.
In de oudere droogmakerijen was het percentage open water min of meer het gevolg van de afmetingen van de waterlopen. Hierbij dient te worden vermeld, dat waarde werd
toegekend aan voldoende afmetingen in verband met de benodigde waterberging, maar dat hieraan geen berekeningen
ten grondslag lagen. Bij de Haarlemmermeer heeft het percentage open water tot grote problemen geleid. Voor de
droogmaking werd onderkend, dat door het toepassen van
stoombemaling met een geringer percentage open water
kon worden volstaan dan bij toepassing van windmolens gebruikelijk was. In de beginfase bedroeg het percentage open
water slechts circa 3% en werden grote problemen door wateroverlast ondervonden. Belangrijkste reden hiervoor was,
dat ervan was uitgegaan, dat de boeren zelf aanvullende sloten zouden graven, maar dat dit aanvankelijk niet, of onvoldoende gebeurde. Dit heeft onder andere geleid tot de
eerste berekening van de benodigde oppervlakte open water die in 1858 is opgesteld door Van Diesen. Hij bepaalde
de oppervlakte die op 4,70 m-AP, ofwel circa 0,20 m beneden het laagst gelegen maaiveld beschikbaar behoorde te
zijn, opdat het te bergen water het open waterpeil niet meer
dan 0,20 m zou doen stijgen. Hij koos hiertoe de situatie op
24 oktober 1852 toen het neerslagoverschot ten opzichte
van de verdamping van open water 18,4 mm betrof en
slechts twee gemalen in werking waren. Hij kwam op deze
wijze tot een benodigde oppervlakte aan open water van 7%
van de totale oppervlakte. Deze waarde is, ook voor die tijd,
aan de hoge kant. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat geen rekening is gehouden met de grondberging en er
bovendien van werd uitgegaan, dat één van de drie gemalen buiten gebruik zou zijn.
In de IJpolders hebben zich overeenkomstige problemen
voorgedaan. Hier is echter niet zozeer sprake van wateroverlast, maar wordt meer als probleem genoemd, dat de waterlopen onvoldoende transportcapaciteit hadden om het water
naar de gemalen te voeren. Met name het advies van de
Commissie-Lovink uit 1924 in verband met de voorgenomen
inpolderingen in de Zuiderzee, heeft de aanzet gegeven
voor de overgang van een ondiepe bemaling met een hoog
percentage open water tot een diepe bemaling met een laag
percentage open water. Hierbij werd overigens voortgebouwd op de praktijk die inmiddels in de Haarlemmermeer
en de IJpolders was ontstaan, waarbij met name 's winters
een zo laag mogelijk peil werd nagestreefd.

Verkaveling
De inrichting van droogmakerijen was gebaseerd op landbouwkundig grondgebruik. Alleen bij de inrichting van
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn direkt na de ontginning
ook steden, bedrijventerreinen, recreatie en natuurgebieden
tot ontwikkeling gebracht. De kavel kan worden beschouwd
als elementaire bouwsteen van een droogmakerij. In de regel is een kavel een rechthoekig stuk land, aan de lange zijden begrensd door een sloot. Aan de ene korte zijde is de
kavel doorgaans begrensd door een tocht, waarop de kavelsloten uitmonden en aan de andere korte zijde door een
weg, waaraan de boerderijen liggen. Een kavel en een landbouwbedrijf vallen vaak niet samen. Een bedrijf kan kleiner
zijn dan een kavel, maar ook meer dan één kavel omvatten.
Op een kavel kunnen verschillende gewassen worden verbouwd. De delen waarop dit plaatsvindt, worden percelen
genoemd. Door lokale omstandigheden komen er kavels
voor met andere afmetingen en ook met een andere vorm
dan een rechthoek. De indeling in kavels heeft grote invloed
op de andere elementen van de droogmakerij.

ling gehad, maar de kavels zijn later ten gevolge van wateroverlast, waarschijnlijk veroorzaakt door inklinking, opgedeeld, omdat er behoefte bestond aan een grotere waterberging. Door de vooral sinds het begin van deze eeuw
aangebrachte drainage en verbetering van de waterbeheersing, verviel in een aantal droogmakerijen de noodzaak van
de vele sloten, en deze zijn daarop dikwijls gedempt, waardoor de breedte van de kavels weer is toegenomen.
Klein geeft een uitvoerige beschrijving van verschillende verkavelingen met de daarbij behorende voor- en nadelen. Hij
stelt, dat bij de keuze van het tracé van de wegen en de tochten in een droogmakerij, de aanlegkosten van de wegen, de
tochten en de kunstwerken van overwegende invloed zijn,
en onderscheidt daarbij drie systemen. Voor elk van deze
systemen geeft hij aan hoe de lengte van de wegen en tochten en het aantal kunstwerken kan worden berekend. In de
praktijk moest ook met andere faktoren rekening worden gehouden, zoals de aansluiting van de wegen naar woonkernen buiten de droogmakerij, doorgaande wegen, de gunstigste ligging van de waterlopen in verband met de maaiveldligging, het al of niet toelaten van scheepvaart, het landschap en de situering van de boerderijen. Ook het grondverzet voor de aanleg van de tochten en eventueel de vaarten speelde een belangrijke rol.
Verkaveling in de drooggemaakte meren
Hoewel er van oudsher voor de droogmaking verkavelingsplannen zijn gemaakt, is niet goed na te gaan in hoeverre waterhuishoudkundige aspecten een rol hebben gespeeld bij het totstandkomen van de verkaveling in de

Egmondermeer

Beemster

(686 ha, 1562 - 1564)

(7.100 ha, 1608 - 1612)

(18.100 ha, 1840 - 1852)

Zuidelijk Flevoland
(43.000 ha, 1968 - 1994)

Voorbeeld van een verkaveling

De lengte en breedte van een kavel werden vroeger waarschijnlijk gekozen op basis van ervaringen in bestaande polders. Later werden de breedte, of eventuele aanpassingen
daarin, in hoofdzaak bepaald door de ontwatering. Voor het
eerst voor Oostelijk Flevoland zijn de kavelafmetingen vastgesteld op economische gronden. De kavellengte werd in
verband met de kosten van de wegen en de waterlopen bij
voorkeur zo groot mogelijk gekozen. Bij een te grote kavellengte gingen echter landbouwkundige bezwaren optreden.
De boer had dan naar verhouding te veel tijdverlies en te hoge transportkosten op zijn eigen land. De meest afgelegen
delen van de kavel liepen daardoor gevaar, niet meer voldoende aandacht te krijgen. Bovendien kon het land in natte
perioden worden stukgereden. Als uiterste kavellengte is in
Zuidelijk Flevoland 1.800 m toegepast. Bij nog langere kavels kon een verhard pad in de lengterichting van de kavel
worden toegepast, maar het tijdverlies en de hoge transportkosten bleven.
De Visser heeft een uitvoerig onderzoek verricht naar de kavelafmetingen in droogmakerijen. Hij vond dat de breedte
van de kavels nogal uiteenliep, en dat dit vooral werd bepaald door de ouderdom van de droogmakerij, de bodemgesteldheid, de ontwatering en het grondgebruik. Veel
droogmakerijen hebben aanvankelijk een rationele verkave-

Verkaveling direkt na droogmaking in vier karakterist~ekedrooggemaakte meren

oudere drooggemaakte meren. Deze hebben voor het grootste deel een kleibodem. Waarschijnlijk was de keuze voornamelijk gebaseerd op ervaringen in bestaande polders of
droogmakerijen. Wel waren er regionale verschillen. Met name door Baars is het totstandkomen van de verkaveling in
een aantal drooggemaakte meren in Noord-Holland bestudeerd. Deze vermeldt hierover, dat de kavelafmetingen mede zodanig werden gekozen, dat goede en gelijkwaardige
eenheden werden verkregen voor de toekomstige grondeigenaren.
In alle drooggemaakte meren is de verkaveling overwegend
rechthoekig. De oorspronkelijke lengte van de kavels loopt
uiteen van 100 m, tot 1.800 m voor een aantal kavels in Zuidelijk Flevoland. In de meeste drooggemaakte meren ligt de
kavellengte echter tussen 300 en 800 m. De lengte van de
kavels is in de meeste droogmakerijen onveranderd gebleven. De breedte van de kavels is in de loop der tijd nogal verschillend geweest. Omstreeks 1625, dus in de eerste
belangrijke periode van droogmaking, werden kavels aangelegd met een breedte van 85 - 160 m. Van 1750 - 1880
werden kavels aangelegd met een breedte van 115 - 150 m.
Dus eigenlijk in dezelfde orde van grootte als in de eerste periode. In de IJsselmeerpolderszijn aanzienlijk bredere kavels
aangelegd en wel van 250 - 500 m. Verschillen in kavellengte
en kavelbreedte in de drooggemaakte meren leiden vanzelfsprekend ook tot verschillen in kaveloppervlakte.
Voor zover kan worden nagegaan, zijn van oudsher in de
meeste drooggemaakte meren greppels toegepast om de
ontwatering te bewerkstelligen. Dit is waarschijnlijk zowel bij
grasland als bij bouwland gebeurd. Zo werd in de Beemster
en de Haarlemmermeer het land aanvankelijk hoofdzakelijk
als bouwland gebruikt. Doordat het hiervoor op de duur te
nat werd, is zeer geleidelijk en dan nog plaatselijk, overgeschakeld op grasland. Doordat de ontwatering door middel
van greppels plaatsvond, hebben de meeste drooggemaakte meren hun oorspronkelijke kavelbreedte lange tijd min of
meer behouden. Van de Haarlemmermeer is echter bekend,
dat hier in de tweede helft van de negentiende eeuw tot een
smallere verkaveling is overgegaan. Er is toen bijna overal
een kavelbreedte van 50 m toegepast. In de meeste drooggemaakte meren zijn de greppels inmiddels vervangen door
drains, waarna de kavelbreedte in de regel op 300 - 500 m
is gebracht. Deze kavels zijn nu veelal in gebruik als
bouwland.
Bij het, op economische gronden, vaststellen van de kavelafmetingen voor Oostelijk Flevoland, is gebruik gemaakt van
gegevens die in de Noordoostpolder zijn verkregen. Bij het
berekenen van de meest economische kavelafmetingen
werd voor de verschillende kavelgrootten het minimum bepaald aan inrichtingskosten en gekapitaliseerde jaarlijkse
kosten per ha, zowel voor het beheer als voor het grondgebruik. De inrichtings- en beheerskosten omvatten de aanleg
en het onderhoud van de wegen, de tochten, de kavelsloten
en de drainage. Tot de kosten voor het grondgebruik behoorden de arbeidslonen, de kosten gemoeid met het tijdverlies, zowel voor de arbeidskrachten als voor de landbouwwerktuigen, de transportkosten en het verlies aan opbrengst op de wendplaatsen. Bij de verschillende kavellengten vertoonden de kosten per ha een minimum bij een
kavelbreedte van ongeveer 300 m. Beneden deze breedte
konden de toen in gebruik zijnde drainbuizen met een dia-

Verkavelingstoestand in een gedeelte van de Haarlemmermeer in 1855. 1900 en 1948
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van de nieuwe droogmakerij, maar vooral op basis van het
feit, dat de grondeigemen hun eigendomsrechten van vbór
de vervening, in de nieuwe siîuaîie behielden. Ook hier was
sprake van regionale verschillen. Zo vermeldt Thurkow, dat
de direktew van de N
i
i droogmakerij een verkavelingsplan had oniworpen, volgens de ,,Noordhdla&e"
wijze, alsmede &n vdgens de , Z ~ M h owijze.
l ~ De
~
keuze viel op een soort kombinatie h i .

meter van 5 cm worden toegepast. Daarboven moest geh i k gemaaki worden van de duurdere b u i i met een diameter van 8 m.
In de IJssekneerpoiders komen bedrijven voor van gemlddeld 27 M) ha. De indivldueîe bedrijfsgrodtenkunnen daar.
van afwijken. Een kavel valt daarbij soms samen met één
bedrijf, maar meestal omvat een bedrijf verschillende kavels
of delen daarvan, In de Noordoostpolder komen relatief veel
kleine bedrijven voor.

-

Bij het beschrijven van de verkaveling in de drooggemaakte
verveningen moet onderschekl worden gemaakt tussen de
drooggemaakte weningen me4 een kieibodem en de
droogggemaakte verveningen met een veenbodem. De
drooggemaakte verveningen met een Welbodem komen
vooral voor in Nooid-Hdiand en Zutd-Hoüand. De droogge
malde vervenbrgen met een veenbodem komen vooral
voorinhiesland,Mjsdenüûecht

Odc voor de oudere drverveningen is niet
goed na te gaan,in hoeverre waterhuwkundige aspee
tstlvankwkedzijn~ophet~omenvande
kavelefmeöngen. Wel is van enkele drooggemeakte venreningen bekend, dat de verkaveling niet alleen tot stand
kwam op besis van overwegingen betreffende de inrichting

De drooggemaakteverveningen met een kleibodemhebben
aanvankeiijk W brede kavals gekend. De V i vermeidt. dat inkiinkhg en -door
mrteroverlast op het land.
zeer waarschijniijk de oorraak geweest zijn van het vermallen van de kavels. De drooggemaakteverveningen met een
kleibodem hebben daadoor, na verkop van tljd, snaaiie kavels gekmgen. In sommige dmggm&& verveningenzijn
zeífs in Mn kaveldrie doten bijgegraven. Dit komt zeet waarschijnlijk, doo~datde klei en zavel h i i veel dapper w e n
dan in de droosgemaakte meren, en daardoor veel meer inkionken. De tochten en het geringe aantal doten kwamen
geregeld dicht te zitten,en het land kwam min af meer onder
water te stean. Polderpeilverlaging was vaak niet mogelijk,
en had bovendien weinig dn omdat het Msterk nazaMe.
Van de oorspronkelijke kavelbreedte is demalve in tai van
drooggemaakte verveningen in Noord-Holland en Zuid~ollandweinig overgebkn. Veel drooggemaakte verveninoen hadden omstreeks 1855 een kavelbreedte van 42
50 m. Uit verschillende beschrijvingen kan worden afgeleid,
dat het bijgraven van sloten in de verschillende droogge
maakte verveningen vrij kort na de droogmaking moet hebben piaaîsgevonden. Door de betere waterbeheersing en de
toepassing van drainage kwamen in vele drooggemaakte
verveningen, waar in 1 Q00de kavelbreedte overwegend 42
m bedroeg, omstreeks 1950 weer kavelbreedten van 3OÓ
500 m voor. Daze grote kavels liggen echter alleen In de gedeelten die gedraineerd zijn, en nu veelal in gebruik zijn als
bouwland. De smalle kavels die nu nog in de drooggemaakte verveningen voorkomen, zijn alle in gebruik als grastand.

-

-

De V W noemt verschillende oorzaken die W de k&
versmalling kunnen hebben geleid. Zo noemt hij, dat wellicht
omeoonomlscheredenenwerd~~vanbouwlandopgrastand,endatsmallerekavelswerdenvlerkopen
om hetomweidenvanhetveemogelijkîemaken,of datvan
graskind werd
op bouwland, en dat slaten
werden gegraven om er zeker van te zijn âaî het lend droog
bleef. üamaasi kan ook van belang zijn geweest. dat veel
drooggema&& verveningen op de boezemwaterengingen
uitslaan, en dat daardoor de boezem in natte tijden te klein

Kevelgrootten en bedrijisgrootten in de Usselmeefpddeis bij akkerbouw
Bedrijfsgrootte in ha
klein gem. groot
Wieringermeer
Noordoostpolder
Oosteiijk Flevoland
Zuidelijk Flevoland

20
24
30 en 45
60 en 85

10
12
25
40

42
27
42
55

72
48

90
70

Gemiddeld aantal kavels
per bedrijf

2,l
1,4
1,7
0,8

werd. Hierdoor kon het morkomen, dat er langdurig een
maalverbod gold, wat tat gevolg kon hebben dat de droogmakerijen dras kwamen te staan. Van verschillende droogmakerijen, waaronder Berkel, is bekend dat in verbend
N i , over werd gegaan tot het in*
van een bergboezem. Ook is bekend, dat in verschillende drooggernaakte verveningen is geaacht, met meer molens en grotere
gemalen, het tand droog te houden. Dit is niet gelukt, omdat
deîochtenensbîendichtzaktm. waardoor hetweterdemoi8n d het gemaal niet kon bereiken. Daartiijwas van belang,
dat wanneer de îochten en doten d i hemelen werden en
dekevelbreedwas,ertochwaterophetIendMeefstaan.
Mep bemalen l e i bovendien tot inklinking. Op basis van
het voorgaande kwam De Vrsser tui de konklusie, dat de inIdiking h de drooggemaakte verveningen in NoordHdland, Utrecht en Zuid-Holland, vooral kort na droogvallen, aanzienlijk moet zijn geweest.
De drooggemaakteweningen met een veenbodem hebben in de regel van het begin af aan smalle kavets gekend,
en hebben derhaive tegenwoordig vaak nog dezelfde kavelbreedte. Deze gronden zijn minder goed te draineren en bovendien zijn ze gevoelig voor irreversibel indrogen bij het
verlagen van het pdderpeil. Omdat de bedrijven vaak niet
groot waren, is de kavellengte meestal ook beperkt. Door
Zuur is een uitvoerige beschrijving gegeven van ontginning
en verkaveling van veendroogmakerijen in Friesland en
Overijssel, dus overwegend met een veenbodem. Wanneer
een vervening werd drooggemaakt, moesten eerst de grenzen van de droogmakerij worden vastgesteld. Aan de randen kwam vaak een overgangszone voor, waarin wel- en
n# verveende kavels door elkaar lagen. Het aantal onverveende kavels nam in de regel naar buiten toe. De grens van
de droogmakerijwas dan vaak een compromis tussen de eigewen, die meestal hun land als zodanii wilden behouden,
en de inpolderende instantie, d i bij voorkeur een afgerand
gebled inpoiderde. De droogmakerij werd gewoonlijk door
een kade van de omgeving .Aan de buitenkant d a m werd een tochî of een sioot gegraven.
Bij het bepalen van de verkaveling werd er naar gestrwfd,
om de richtingvan de bestaandeverkaveíii aan te houden,
Pelfs als dit tot een enigszins scheve verkaveling zou leiden.
ûijdezewe&wijzekondendeslotengedeeblijkopde
gumügsb plaats worden gesitueerd. Afhankelijk van de omstandigheden waren di de trekgaten, of de ribben. Hierbij
was van belang, dat egalisatie, wanneer de nieuwe verkaveBngovereenkwammetdeoude,~earrvastsdieme
kon gebeuren. In bepaalbe gevallen spaarde deze methode
9-

Ten aanzien van het funktbneren van W afwateringssysteem zijn meer waarnemingen verricht dan ten aanzien
van het ontwateringssysbm. Het betra in de regel metingen aan het peil, &mede aan de overschrijdingen ervan. De
waarnemingen worden doorgaans verricht bij de gemalen,
of bij bruggen en sluizen. Veel van deze gegevens rijn gebruikt bij geschillen inzake de handhaving van het pdderpeil. Verdere analyse heeft slechts in beperkte mate plaatsgevonden. Gegevens betreffende het afwateringssyeteem
en de bemaling zijn vooral vastgelegd in de Waterstaatskaarin de rijksarchieven, streekarchieven of
ten, schaal 1 :50.000,
stadsarchieven, en bij de hoogheemraadschappen en wa-
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terschappen. In de eerstgenoemde archieven ziiten doorgaans de oudere gegevens van de droogmakerijen. De
hoogheemraadschappen en waterschappen beschikken
over de huidige gegevens. Daarnaast beschikken vooral de
hoogheemraadschappen vaak ook over een uitstekend archief met oude gegevens.

Aantal dagen dat bepaalde peilsoverschrijdingen zijn voorgekomen in de Usselmeerpolders, in de periode 1970 - 1979
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Wieringermeer
Noordoostpolder
Oostelijk en Zuidelijk Flevdeind

,,wellen en kwellingen" aanbrachten. In de wintermaanden
vond hlj, dat door kwel- en welwater de waterstand in de polder ongeveer 5 - 7 mmldag steeg.

Frequentieverdelhg van de waargenomen waterstanden in
de Noordoostpokier

Nadien worden slechts sporadisch publikaties aangetroffen
betreffende het funktioneren van afwateringssystemen in
droogmakerijen. De volgende voorbeelden zijn aangetroffen. Stieitjes heeft voor een aantal perioden het waterbezwaar in de Haarlemmermeer trachten af te leiden, en dit
vergeleken met de uitgeslagen hoeveelheden water en de
fluktuatiesvan het open waterpeil. Mtzelfde is later eveneens
gedaan door Ligtenberg. Zoals eerder aangegeven, vermeldt Ligtenbergook dat in de IJpoklers een aanzienlijk verhang nodig was om de toestroming van het water naar de
gemalen mogelijk te maken. Door de ProvincialeWaterstaat
van Noord-Hollandis in 1922voor elk waterschap een zogenaamde ,,ligger der afwatering" aangelegd. Hierin waren
opgenomen:
- een hydrografische kaart;
-. een situatietekening van de bemalingsinstallaties;
waterstaatkundige gegevens van de polder;
bijzonderheden omtrent de bemalingswerktuigen;
- gegevens betreffende peilschalen en peilmerken;
gegevens van administratieve en economische aard.
Tevens werd van de polderbegkiren een regelmatige inzending van periodieke gegevens verlangd. De gegevens betreffende de afwatering en de bemaling werden maandelijks
in de vorm van lozingsstaten ingezonden,welke een opgave
bevatten van:
- het dagelijks om 12 uur 's middags ingevulde peil in de
polders en van het buitenwater;
het begin en einde van elke maalperiode, met vermelding
van de peilen beneden en boven, voor en na het malen;
- de onderhoudswerken;
- bijzondere reparaties aan de bemalingsinstallaties.
Voor de Wieringermeer, de Noordoostpolderen Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland, die waterhuishoudkundig een eenheid
vormen. is over een periode van tien jaar bekend, met welke
frequenties bepaalde peilsoverschrijdingen zijn opgetreden.
H i u i t kan worden afgeleid, dat De Wieringermeer nagenoeg geen peilsoverschrijdingen van enige betekenis kent.
In de Noordoostpolder en in ûostelijk en Zuidelijk Flevoland
treden deze wel op, maar op een zodanige wijze; dat zij geen
enkel probleem vormen voor de landbouwkundige expioitatie. Daarbij doet zich M deze polders de situatie voor, dat zodra het open water boven het niveau van de rijpingsdiepte
komt, de grondberging een belangrijke rol gaat spelen, en
hogere peilsoverschrijdingen zeer onwaarschijnlijk zijn. De
grote peilsaverschrijdingendie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gekonstateerd, werden mede veroorzaakt door het
feit, dat de bodem van Zuidelijk Flevoland in de betreffende
periode nog maar zeer beperkt gerijpt was.

-

-

Keetsluis in de Hoge Vaart b# de Knardiik
De eerste waarvan is aangetroffendat hij systematisch waarnemingen verrichtte en analyseerde, was Van der Sten, die
dagelijks waarnemingen verrichtte aan het open waterpeil in
de bvenkerkerpolder. Op grond hiervan konkludeerde hij,
dat er in de zomermaanden meer water verdampte dan de

Ontwerpnormen en berekeningen
Bij bemaling door windmolens speelde de waterberging in natte perioden een belangrijke rol. Dit leidde in de droogmakerijen
tot percentages open water die uiteenliepen van 4 - 10%.
Door deze relatief grote berging waren de hydraulische aspecten bij het bepalen van de afmetingen van de waterlopen van
beperkte betekenis. Wel moest vanzelfsprekend, nabij de molens, voor grotere afmetingen van de waterlopen worden gekozen dan verder af. Dit aspect is in de droogmakerijen
waarschijnlijk van oudsher onderkend. De invoering van de
stoombemaling en zeker die van de diesel en elektrische bemaling bracht met zich mee, dat met beperkter afmetingen van
de waterlopen kon worden volstaan. Ook in deze situatie is het
verhang in de waterlopen echter nog van beperkte omvang.
Wel werden hierdoor de hydraulische aspecten van groter belang, en zijn in de ontwerpfase de benodigde afmetingen, voor
in elk geval de tochten en de vaarten, berekend.
Het verschil in gedrag van het ontwaterings- en het afwateringssysteem heeft ertoe geleid, dat ontwaterings- en aíwateringsnormen min of meer onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld,
met dien verstande, dat de afwatering geen belemmering mag
vormen voor een goede ontwatering. Dit betekent, dat de ontwateringssystemen zowel tijdens de bemaling als bij het in rust
zijnde polderwater, goed moeten kunnen funktioneren. Onder
normale omstandigheden is hiervoor de drooglegging bepalend, terwijl in perioden met waterbezwaar een zekere vermindering van de drooglegging toelaatbaar wordt geacht.
Tegenwoordig zijn normen beschikbaar, op basis waarvan waterbeheersingssystemen in droogmakerijen kunnen worden
ontworpen.
Het waterbezwaar, zoals dit in de meeste droogmakerijen optreedt, leidt ertoe, dat de gemalen gedurende 10 - 15% van de
tijd in werking zijn. In de droogmakerijen waar veel kwel voorkomt ligt het percentage vanzelfsprekend hoger. Voor de aanvoer van het water naar de gemalen moet er verhang in het
afwateringssysteem aanwezig zijn. Wanneer het gemaal in werking is, kan ter plaatse een zekere vergroting van de drooglegging optreden. De wisseling in de waterstanden neemt toe,
naarmate het verhang bij maatgevende afvoer groter werd gekozen. Werd echter voor een geringer verhang gekozen, dan
namen hierdoor de kosten voor het afwateringssysteem toe,
omdat dit tot relatief grote dwarsprofielen van de tochten en
vaarten leidde. Daar stond de grotere waterberging tegenover,
waardoor de gemaalcapaciteit lager kon worden gekozen.
Voorts kan bij het bepalen van de afmetingen van de waterlopen bij de keuze van de verhouding tussen breedte en diepte,
bij overeenkomstige hydraulische gegevens, het accent op de
breedte worden gelegd.
Zoals in het voorgaande is aangegeven, is voor het bepalen
van de afmetingen van de waterlopen enerzijds de gewenste
ontwatering van belang, en anderzijds de benodigde bemalingscapaciteit. Deze laatste werd, eventueel in samenhang met
de berging in het waterlopenstelsel, bepaald op basis van het
waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden. Wanneer
op grond hiervan éénmaal de bemalingscapaciteit bepaald
was, werden uitgaande van deze capaciteit vervolgens de afmetingen van de waterlopen bepaald. Voor stoombemaling
werd veelal uitgegaan van een benodigde capaciteit van 8
mmldag. Tegenwoordig wordt veelal uitgegaan van een benodigde bemalingscapaciteit van 10 - 14 mmldag. Kwel kan lei-

den tot een hogere ontwerpaivoer. Voor zover berekeningen
plaatsvonden, is voor het bepalen van het verhang in, of de benodigde afmetingen van de waterlopen in droogmakerijen,
veelal uitgegaan van eenparige stroming.
Indien de gewenste ontwateringsdiepte of drooglegging was
vastgesteld, werd in de regel op basis van de ontwerpafvoer
en een aivoerformule bij aangenomen verhang, de benodigde
natte doorsnede verkregen. De afvoer naar een waterloop
werd verkregen door de op de waterloop afvoerende oppervlakte te vermenigvuldigen met de ontwerpaivoer. Bij de keuze
van het verhang werd rekening gehouden met:
- toelaatbare stroomsnelheden;
- toelaatbare vermindering van de drooglegging aan het boveneinde van de tochten;
- toelaatbare vergroting van de drooglegging bij het gemaal;
- wisseling in de waterstanden;
- grondverzet en de benodigde oppervlakte.
Hierbij werd in korte droogmakerijen het verhang vaak wat groter gekozen en in lange droogmakerijen wat kleiner. Bij de berekening werd doorgaans uitgegaan van een normale
onderhoudstoestand. Als de tochten of de vaarten ook voor
scheepvaart geschikt moesten zijn, leidde dit veelal tot ruimere
profielen, en zijn de verhangen dus kleiner.
Uit de berekende afvoer en de verhangen werden zodanige afmetingen van de waterlopen bepaald, dat de toelaatbare
stroomsnelheden niet werden overschreden. Aanvankelijk
werd daarbij als maximum 0,l - 0,2 mls aangenomen. In de
Wieringermeer is 0,2 mls aangehouden en in de andere IJsselmeerpolders 0,25 mls. Tegenwoordig wordt de toelaatbare
stroomsnelheid afhankelijk gesteld van de grondsoort. Daardoor kunnen hogere snelheden optreden. De grondsoort is
ook bepalend voor het toelaatbare talud. Als de bodem en de
taluds door kwel minder stabiel zijn, zijn lagere snelheden toelaatbaar. Ook werden dan de taluds flauwer gekozen. Steilere
taluds kunnen worden toegepast als deze begroeid zijn of bekleed. Bij waterlopen waarin scheepvaart plaatsvindt, werden
wel geknikte taluds toegepast of tussenbermen. Ook zijn dergelijke waterlopen veelal van een oeververdediging voorzien.
Sloten
Voor de sloten is veelal uitgegaan van standaardprofielen. Enkele auteurs of werkgroepen gaan in op het bepalen van de afmetingen voor sloten. Zo is door de Werkgroep Waterlopen
een grafiek opgesteld, waarin het verband wordt weergegeven
tussen de waterafvoerende oppervlakte en de afmetingen van
kleine sloten. Van der Kley en Zuidweg vermelden, dat kavelsloten, wegsloten en kwelsloten alleen hoefden te worden
berekend, wanneer er meer dan 30 ha op afwaterde, en dat
voor kleinere kavelgrootten standaardprofielen werden aangehouden. De Werkgroep Afvoerberekeningen gaf aan dat sloten
zodanige afmetingen dienden te hebben, dat onder maatgevende omstandigheden 1 - 2 keer per jaar het peil, afhankelijk
van het bodemprofiel 0,50 - 1, l 0 m-m.v. bedraagt. De in Zuidelijk Flevoland gehanteerde aanname, dat bij gering waterbezwaar het water aan het bovenstroomse eind van de sloten niet
boven de drainuitmondingen mag komen, leidde tot een polderpeil van tenminste l ,40 m-m.v. De hoogte bij de uitmonding
in de tochten werd bepaald uit het polderpeil, verhoogd met
0,20 - 0,50 m, in verband met afmaling bij het gemaal. De sloten zijn hier gedimensioneerd op een ontwerpafvoer van 13
mmldag.

Tochten
Vermoedelijk zijn de afmetingen van tochten voor het eerst
voor de Wieringermeer berekend. Voor de Haarlemmermeer
zijn dergelijke berekeningennamelijk niet aangetroffen. De in
de tweede helft van de negentiende eeuw tot stand gebrachte droogmakerijen zijn niet van zodanige grootte, dat de afmeiingen van de tochten moesten worden berekend.
Beekmangeeft in 1912 een verhandeling over een dergelijke
berekening, met daarbij een voorbeeld tot welke afmetingen
dit voor de hoofdtochten in de Wieringermeer zou leiden.
Hierbij, en ook bij nadien uitgevoerde berekeningen, is een
stationaire ontwerpnorm gehanteerd, waarbij de afmetingen
werden bepaalddoor de ontwerpafvoer en door een bepaaide maximale stroomsnelheid bij daze maatgevende afvoer.
Zoals eerder aangegeven, kon de maatgevende afvoer 11
14 mmldag bedragen. Met berekeningen werd vervolgens
nagegaan of het verhang zodanig was, dat overal voldoende
drooglegging werd verkregen. Overwegingen van onderhoud konden tot een minimale natte doorsnede leiden.

-

De Kruisvaart in de Haarlemmermw

kenen van de waterstroming door en over kunstwerken, zijn
sinds de tweede helft van de vorige eeuw verschillende formules ontwikkeld.
Aanleg, of verbetering van irrigatie- en dminagesystemen is slechts dan Unvol, ináien voldoende zekerheid
is verkregen dat de gebruikers tenminste in staaien beretä zijn, om het noodzakelijkebeheer en onderhoud te
verrichten, c.q. te financieren (Schultz, 1992).

Tocht in de Noordoostpolder

Vaarten komen slechts in de grootste droogmakerijen voor.
Voor de vaarten in de Haarlemmermeer zijn geen formules
aangetroffen waarmee de afmetingen zijn bepaald. Bij het
ontwerpen van vaarten in de IJsselmeerpolders is uitgegaan
van een stationaire ontwerpafvoer. In de IJsselmeerpolders
dienen de vaarten tevens voor de scheepvaart. In verband
hiermee hebben ze ruimere profielen dan voor de waterhuishouding noodzakelijk is.
Kunstwerken
Kunstwerken in de vorm van bruggen of duikers en stuwen,
maken onderdeel uit van het afwateringssysteem in een
droogmakerij. Bij een aantal ontwerpen, vooral in verband
met de aanpassing van de waterbeheersing in bestaande
droogmakerijen, is globaal aangenomen, dat ten hoogste de
hem van het totale verval in een waterloop mag worden veroorzaak door weerstand bij de kunstwerken. Om hieraan te
voldoen moesten konstnikties, die het verhang nadelig beinvloeden, zoveel mogelijk worden vermeden. Voor het bere-

Vooral kort na aanleg konden, doordat de grond vaak slap
was, de waterlopen in droogmakerijen weer dichtzakken en
moestenze worden uitgediept. Dit gebeurde in de regel door
de instantie of organisatie die verantwoordelijk was voor de
droogmaking, Na de droogrnakings-, of de ontginningsfase,
werd voor de grotere droogmakerijen een waterschap of
heemraadschap ingesteld en werden de waterlopen en
kunstwerken hieraan overgedragen. Indien de droogmaking
door één of enkele landeigenarentot stand kwam, zorgden
deze zeti voor het totstandkomen van het waterschap. Vele
jaren zijn derhalve de droogmakerijen beheerd door den, of
enkele eigenaren, of door het waterschap, of heemraadschap. De sterke concentratie van waterschappen, die zich
de afgelopen decennia heeft vottrokken, heeft als gevolg gehad, dat vele droogmakerijen in grotere beheerseenheden
zijn ondergebracht.

De waterlopen in droogmakerijen vereisen, als gevolg van
begroeiing en dichtslibben, regelmatig onderhoud. Hierbij
komt een normale onderhoudstaestand er van oudsher op
neer, dat de taluds van de waterlopen twee tot drie maal per
jaar gemaaid worden. Sloten worden één- of tweemaal per
jaar opgeschoond. Hierbij worden de waterplanten verwijderd en de slootkanten schoongemaakt. Eens in de 5 tot 7
jaar worden de sloten doorgaans uitgediept. Voor de tochten
en vaarten kan ook worden gesteld, dat deze tenminste éênmaal per jwr worden opgeschoond. Het uitdiepen of baggeren geschiedt minder frequent dan bij de doten.
Vermoedelijk gebeurt dit ongeveer éénmaal per 10 jaar. De
molens en later de gemalen, vereisen vanzelfsprekend een
min of meer permanent beheer en onderhoud.

Naast het beheer en onderhoud is vanzelfsprekend ook de
levensduur van de verschillende elementen in de waterbeheersingssystemen van belang, en dienen deze van tijd tot
tijd vervangen te worden. Voor het ontwateringssysteem is
daarbij aanvankelijk sprake geweest van aanpassingen in
het netwerk van greppels, of sloten. Sinds het begin van deze eeuw zijn in een aantal droogmakerijen, de greppels of
sloten vervangen door drains. Het afwateringssysteem is in
de regel, met uitzondering van de sloten, vrijwel ongewijzigd
gebleven. Wel zijn in verschillende tochten en vaarten op
een gegeven moment oeverbeschermingen en taludbekledingen aangebracht. Dit is vooral gebeurd voor waterlopen
waarin scheepvaart wordt toegelaten. Aangezien beschoeiingen en taludbekledingen een levensduur hebben die kan
liggen tussen circa 10 en 25 jaar, moet hier van tijd tot tijd
vervanging plaatsvinden. Bij verstedelijking, industrievestiging of de ontwikkeling van recreatieve objekten in droogmakerijen, was veelal ter plaatse wel een betekenende
aanpassing in het afwateringssysteem noodzakelijk. Echter
ook hier, is dan vaak nog zoveel mogelijk van het bestaande
stelsel van tochten of vaarten gebruik gemaakt, en zijn deze
opgenomen in het nieuwe systeem. Voor de bemaling kan
een opeenvolging worden aangegeven, die begint met bemaling door schepradmolens, gevolgd door bemaling met
vijzelmolens, stoommachines, dieselgemalen en elektrische
gemalen. De verschillende droogmakerijen hebben alle, of
een aantal van deze stadia doorlopen. De laatste jaren heeft
een sterke automatisering in de bemaling plaatsgevonden.
Veruit de meeste droogmakerijen zijn en worden beheerd
door een waterschap of heemraadschap. Het waterschap of
heemraadschap, draagt hierbij zorg voor zowel het financiële en administratieve beheer, als voor het technische beheer.
De hele organisatie van het Nederlandse waterbeheer, met
de rol die elke ingeland, hoofdingeland en instantie daarin
speelt, is van wezenlijk belang voor het funktioneren van de
systemen. In deze publikatie moet helaas worden volstaan
met het aangeven van enkele hoofdpunten. In dit verband is
het overigens frappant te noemen, dat het beheer van het afwateringssysteem en de bemaling tot in detail is geregeld,
terwijl het beheer van het ontwateringssysteem in het geheel
niet is geregeld, met dien verstande, dat laatstgenoemd beheer volledig tot de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar of de pachter wordt gerekend. Voorschriften betreffende het onderhoud van de open waterlopen zijn zeker voor de
grotere droogmakerijen en veelal ook voor de kleinere, doorgaans van oudsher in de keuren opgenomen. De voorschriften komen er in de regel op neer, dat de eigenaar, in wiens
land de sloten liggen, een onderhoudsplicht heeft. Scheisloten worden in de regel onderhouden door de eigenaren van
de aangrenzende stukken land. Kavelsloten worden meestal
door de eigenaren, maar soms door het waterschap onderhouden. Wegsloten worden soms geheel door het waterschap onderhouden, soms aan de wegzijde door het waterschap en aan de landzijde door de aangrenzende eigenaren. In alle gevallen heeft het waterschap de bevoegdheid
om, wanneer de eigenaren of de pachters het onderhoud
verontachtzamen, dit onderhoud dwingend op te leggen. De
tochten en vaarten worden doorgaans door het waterschap
onderhouden. De landeigenaren moeten hierbij veelal
toestaan, dat eventueel uitkomende grond op hun land
wordt gedeponeerd. Vroeger was dit geen probleem, omdat

deze grond best kon worden gebruikt. De huidige verontreinigingsproblemen van waterbodems zullen naar verwachting komende tijd in toenemende mate aanleiding geven tot
konflikten. Het waterschap draagt tevens zorg voor de bemaling en het onderhoud van vroeger de molens en nu de
gemalen. Vroeger kwamen alle kosten die met het waterbeheer gemoeid waren voor rekening van de ingelanden. Tegenwoordig wordt het beheer en onderhoud in de regel
volledig gefinancierd door de ingelanden, maar bij ingrijpende aanpassingen in het afwateringssysteem en vervanging
van gemalen, zijn er een aantal subsidiemogelijkheden door
Rijk, of Provincie.

Wateraanvoer
Wateraanvoer in droogmakerijen is doorgaans eenvoudig te
realiseren. Door de lage ligging kan het inlaten van water
meestal onder vrij verval plaatsvinden. Afhankelijk van het
doel, wateraanvulling ter voorkoming van peilsonderschrijdingen, doorspoeling ter verbetering van de waterkwaliteit,
of irrigatie van de gronden, zijn min of meer ingrijpende aanpassingen van het afwateringssysteem nodig. Een vorm van
waterconservering die veel in droogmakerijen is en wordt
toegepast, bestaat uit het instellen van een zomerpeil en een
winterpeil.
Het eerste voorstel voor het toepassen van een infiltratiesysteem in een droogmakerij is gedaan door Van Lijnden
van Hemmen, die in 1821 voor de Haarlemmermeer een irrigatiesysteem voorstelde en daarbij vermeldde, dat door dit
irrigatiesysteem, de Haarlemmermeer de eerste polder zou
worden met irrigatie in de provincie Noord-Holland. Zijn
voorstel is niet overgenomen. De meest uitgesproken voorbeelden van infiltratiesystemen in droogmakerijen betreffen
het Vollenhove-systeem en het verbeterde Ramspolsysteem, die in de Noordoostpolder worden toegepast. Voor
de waterinlaat worden hevels en afsluitbare inlaten gebruikt.
Bij beide systemen regelt een waterkontroleur de wateraanvoer naar de kavelsloten. De afvoer en het peil in de kavelsloten kunnen door de boeren zelf worden ingesteld.
Het Vollenhove-systeem is in een gebied van circa 8.000 ha
toegepast. Het systeem bestaat uit een gescheiden aan- en
afvoersysteem. Het aanvoersysteem bestaat uit een inlaatwerk, hoofdtochten, tochten, kavelsloten en drains. Het drainagesysteem is enkelvoudig. De kavelsloten en de drains
dienen zowel voor de wateraanvoer als voor waterafvoer. In
de kavelsloten zijn aan het begin en eind stuwputjes aangebracht om het gewenste slootpeil in te stellen. De aanvoertochten zijn gedimensioneerd op 3 - 8 mmldag.
Het Ramspol-systeem is in de Noordoostpolder in een gebied
van circa 2.000 ha toegepast. Het systeem bestaat eveneens
uit gescheiden aanvoer- en afvoersystemen. De kavelsloten
van het aanvoersysteem zijn verbonden met het afvoersysteem. De kavelsloten van het afvoersysteem zijn door een
dam gescheiden van het aanvoersysteem. De drainuiteinden
bij de afvoersloot zijn van opdraaibare bochtstukken voorzien,
die bij infiltratie naar boven gedraaid worden, waardoor het infiltratiewater niet direkt door kan stromen naar de afvoerkavelsloten, maar wordt gestuwd. Bij grote neerslag in de zomer
en in de winter worden de bochtstukken naar beneden ge-

draaid, waardoor goed ontwaterd kan worden. Daar waar
kontinuteelt plaatsvindt, zoals bii kassen, worden in de aanvoerkavelsloot, aan het begin van de drains, ook bochtstukken toegepast. De bochtstukken zijn dan nodig om te
voorkomen, dat water, tijdens bijvoorbeeld het oogsten van
gewassen, vanuit de hoogstaande aanvoerkavels~ootin de
drains stroomt.

Afwateringssysteem in subgebieden
In een aantal droogmakerijen komen tegenwoordig andere
vormen van grondgebruik voor dan landbouw. Het betreft in
de regel stedelijke gebieden, bossen, of natuurgebieden die
hun eigen ontwaterings-, afwaterings- en lozingssysteem
hebben, en hun water lozen op het hoofdsysteem van de
droogmakerij, of rechtstreeks op de aangrenzende boezemwateren.
Stedelijke gebieden
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De stedelijke gebieden, die de laatste decennia in droogmakerijen zijn, of tegenwoordig worden ontwikkeld, zijn doorgaans opgespoten met zand, of er is daar waar nodig een
grondverbetering toegepast. De keuze, om wel of niet integraal op te hogen, werd in de regel bepaald door de zandprijs en door de bebouwingsdichtheid. Ook zijn gebieden
wel integraal opgehoogd, wanneer bijvoorbeeld als gevolg
van een te handhaven polderpeil of boezempeil, een bepaalde maaiveldhoogte vereist was.
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Schematische weergave van het Vollenhove-systeem en het
verbeterde Ramspol-systeem

Droogmakeriien kunnen het aan te voeren water rechtstreeks, of via een aangrenzende polder, onttrekken aan een
boezemwater. Het ingelaten water moet soms over grote afstand, eventueel via andere boezems, worden aangevoerd
vanuit de rivieren. Zo dient biivoorbeeld de Hollandse IJssel
voor de inlaat van zoet water ;oor de boezems van Rijnland,
Delfland en Schieland. De Schermerboezem kan het benodigde water ontlenen aan het Noordzeekanaal en aan het
Markermeer. Frieslands boezem kan het benodigde water
ontlenen aan het IJsselmeer

In stedelijke gebieden kan de neerslag vallen op het verharde oppervlak, op het onverharde oppervlak, of op het open
water. Het neerslag-afvoerproces vertoont belangrijke verschillen ten opzichte van dat in een landelijk gebied. Deze
verschillen worden vooral veroorzaakt door de verharde oppervlakken waar de neerslag, voor een gedeelte, of niet, in
de bodem kan wegzakken. Wel treden op het verharde oppervlak een aantal verliezen op, die kunnen bestaan uit bevochtingsverliezen, berging in laagten, infiltratie en verdamping. De overtollige neerslag zal via het riool tot afvoer komen. De neerslag op het onverharde oppervlak, wordt voor
een deel opgevangen door de beplanting, of verdwijnt door
evapotranspiratie. Het resterende deel voegt zich bij het bodemvocht. In stedelijke gebieden in droogmakerijen zal het
overtollige grondwater voornamelijk via drainage enlof door
infiltratie in de riolering worden afgevoerd. De oppervlakteverhouding tussen verhard en onverhard oppervlak in nieuwe stedelijke gebieden, ligt in de orde van grootte van één
staat tot één. In de riolering is slechts een beperkte bergingscapaciteit aanwezig. Hevige neerslag wordt dus, slechts beperkt door de afvoercapaciteit van het rioolstelsel, vrijwel onmiddellijk geloosd op stadsgrachten, of direkt op de
waterlopen in het landbouwgebied. Deze lozingen kunnen
zo groot zijn, dat afhankelijk van de grootte van het bebouwde gebied, de ontvangende waterlopen dienden te worden
verruimd. Daarbij was ook het type riolering, bijvoorbeeld
gemengd of gescheiden systeem, van belang.
Er zal een zekere looptijd zijn voordat de neerslag het riool
bereikt. In de praktijk wordt bij rioleringsberekeningen deze
looptijd verwaarloosd, en worden de verliezen benaderd
door een afvloeiingscoëfficiënt. Voor de afvloeiingscoëfficiënt is vaak een vaste waarde van 3 mm gebruikt, of een
percentage van de gevallen hoeveelheid neerslag van 80%.
Het proces van neerslag tot rioolinloop in een vlak stedelijk
gebied, is uitvoerig bestudeerd door Van de Ven. Hij vond
daarbij onder andere, dat de afvloeiingscoëfficiënt voor het
verharde oppervlak uiteen kan lopen van 50 - 80%. Dit werd
mede veroorzaakt door de grote infiltratiecapaciteiten die in
tegel- en klinkerverhardingen kunnen optreden.
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De transformah van riodinbp naar rioolafvoer ligt bij het
gescheiden rioleringssysteem voor het regenwaterriool
(RWA-riool)in de orde van grootte van vijf tot vijftien minuten.
Hierbij tal vrijwel al het water dat in het RWA-riool komt ook
w d e n afgevoerd. Verliezen worden hier dan ook doorgaans niet meer in rekening gebracht. Bij het gemengde
systeem wordt pas water naar het open water afgevoerd, als
de berging
. . in het rioolen de pomp-overcapaciteitvan de watsraaviemgsinstallatie worden overschreden. De berging
bedraagt meesEal circa 8 mm, de pomp-owmpaciteitcirca
O,ûû5 mWkm2 verhard gebied, afwel ongeveer tweemaal
de aher van het h u i i i j k en industrieel afvalwater.
E b t m d e ~ z i j n v e e h l ~ o p z e venoftierioverstortingen perjaar. Doorvandeven isaangetoond, dat in werkelijkheid het aantal werstortingen
ongeveer de helft tal bedragen.

E~isdehoeveelheidneerslagendeverdelingoverhet
jaar van beJang, omdethieruiî kan worden e@eM ho&eel
waterjaarlíjjuiî hetsîddijkegebiedwordtadgevoerd,8ide
verbl%ftijdvanhetwaterindegraditenkanwwdenbel#ald.
Dit laatsîe kan van belang zijn in verband met de IwmiMIvan
hetgrachtwafsr.V~aorhetvasts8ellenvandebenodigdeahnetingen van de stadsgrachten is de neersleginîemMî van belang. Maatgevênde omstandighedenvoor het open waier in
stabiijk8 g e b i ontstaan door buien met wn duur van enkei8 uren tot een dag. Waterhuishoudkundige eisen di ten
aanzien van het open water in stedelijke gebieden geWd
kunnen worden, betreffeneisen ten aanzien van het peil en de
pelbverschrijdingen, de oppervlakts en de ligging van het
open water, de stroomsnelheden en de afvoervan het mter
naar het omringende l a n d b o m i , a f naar het boezem
water. Daarnaast is het uit
van
belang,dat hetgrachhivatervanüjdtotüjdwwdtververstHet
peilvanhetopenwaterwordtdooreenaantaifaldorenbe
paald. Indien ui$kiitendop.dboven hetmaeiveldwordtgeM,
en aan de ahroet vanui! het sâddjke gebied geen
beperkingen worden opgelegd,dan is een peil van 1,Zû 1,30 m-m.v. in de regel vddoende. In Leiyslad en Aknere zin
~ ~ v e r d i i a e n g e l e g d . O m d e z e v d doende te ontwateren is voor een d i graditpeil gekazen.
De waîerhushdkundii, nood&&@
oppmhkb aan
open water in stedelijke gebieden, wordt hoddzakslijk bepaald door het type rioleringssysbm, de wijze van hen
eventuele beperkingen aan de lozing vanuit het stedelijke gebied. Zo zijn bij een aantal stadsuitbreidmgen in droogmakerijen door de waterbeheerder in het landbouwgebiedof van het
boezemwater, voorwaarden gesteld betreffende de maximaal
per tijâaemheid te lazsn hoeveelheden water. Ten gevolge
hiervan kon het dan modzakdjk zijn om exim berging in de
stadte&en.
meesîaldwreen grdergrechtoppenrlak.

De afvoer van het infihîhwaîw van het verharde oppervîak
of van het onverharde oppervtak, kan rechtstreeks, of via de
drainage enlof de riolering naar het open water pleatsvinden.
Onder maatgevende omsîandigheden ligt deze aivoer bij het
-den
rkleringseystsem in de orde van grootte van 1
2% van de R W A - f b M m r . Bij het gemengde systeem zal 't
percentage iets hoger zijn. In beide gevailen is het percentage
echter zodatdg, dat, indien bij het oontwerpen van het open
walwvoordecrfvoervanhetonvemardeoppen/lak,deontwerpehioervan hetdraliagesysteemmwdtaangehouden,dii
eendeveilikant is. Wel moestendeb9oesvandewaterk
penzodaniurotden~datwngoede~van
het steM@e gebied wmekerd was.
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De edvoer uit het rklerkigssysSsem he& de vum van een
Stadsgrachten hebben een tweetal waterhuishwdkundii
funkties. E n e r a i dienen zij voor een Mkiaende drooglegging van het stedelijke gebied, anderzijds om het overbdli
mdagwaW tijddijk te bergen en ai te m e n naar de afvoerstuwen of gemalen. Ten behoeve van het uniwerpen van
open water in stedelijke gebieden in droogmakerijen zijn met
betrekking tot de neerslag een tweetal aspecten van belang.

kortdurendegoif, waarbijdeafvoersnel~metdedgd.
Berekeningen betreffende het open water ti sledelijke gebie
den kunnen beb.ekl9ing hebben op hel maímiimw b wwachten pdsüjgkigen, stmmmdheden en aiwem,
alsmede op het bepalen van de benodigde
m
staâsgrachten en doorstroomproiiei van kun-.
Bij het
berekenen van het open water voor stadsuitbreidingen ir

Almere-Stad
droogmakerijen zijn doorgaans een drietal situaties in beschouwing genomen. Het open water is ontworpen op een
toelaatbare peilsoverschrijding van 0,10 - 0,50 m met een
frequentie van 1 keer per 5 of 10jaar. Daarbij is het gewenst
dat in de grachten niet zodanige peilstijgingen optreden dat
de afvoer uit het rioolstelsel wordt belemmerd. Bij het
vaststellen van de hierbij toelaatbare stroomsnelheden wordt
onderscheid gemaakt tussen toelaatbare stroomsnelheden
in de grachten en ter plaatse van de kunstwerken. In de
grachten is veelal uitgegaan van een stroomsnelheid van
0,25 rnls. Ter plaatse van de kunstwerkenvan 1,O m/s. Daarnaast zijn veelal twee kontroleberekeningen uitgevoerd, 66n
voor een extreme situatie van 1 keer per 50 of 100 jaar en
&n voor vaker voorkomende situaties van 1 keer per 1 of 2
jaar. De laatste berekening is vooral uitgevoerd om te kunnen vaststelien welke peilfluktuaties regelmatig ter plaatse
van de beschoeiingen kunnen voorkomen. Bij het gescheiden rioleringssysteem leiden bovengenoemde normen tot
een percentage open water van circa 3%. Bij het gemengde
rioleringssysteem wordt tegenwoordig het water normaal
gesproken geloosd via de waterzuiverhgsinstallatie op een
open waterloop in het landbouwgebied, of op een boezemwater. Overstortingen kunnen hierbij ook rechtstreeks op de
waterlopen in het landbouwgebied plaatsvinden. Indien
overstortingen op het stedelijk water plaatsvinden, dan leiden bovengenoemde normen tot circa 1% open water.
De wijze van lozen van het grachtwater kan van invloed zijn
op de benodigde oppervlakte aan open water in het stedelijke gebied. In de regel zal lozing op het water in het landbouwgebied plaatsvinden over één of meerdere stuwen, of
via één of meerdere gemalen. Om de volgende redenen

geniet aansluiting via een stuw of gemaal in de regel vocrkeur boven een open verbinding:
de peilfluktuaties die in de waterlopen in het landbouwgebied voorkomenzijn in vele gevallen te groot voor het stedelijke gebied. Di vooral in vetband met de extra kosten,
die voor de aanleg en het onderhoud van beschoeiingen
moeten worden gemaakt;
vanuit het landbouwgebiedkunnen beperkingen worden
opgelegd aan de maximale afvoer per tijdseenheid uit
het stedelijke gebied;
- de kwaliteit van het water in de stadsgrachten kan beter
zijn dan de kwaliteit van het water in het landbouwgebied.
De keuze tussen stuwen of gemalen wordt bepaaid door de
in te stellen peilen. In beide gevallen moest het oppervlak en
de ligging van het open water zodanig zijn, dat uitgaande
van de gestelde normen, de kosten voor aanleg en beheer
van open water en kunstwerken minimaal zijn. Hierbij dienden tevens de kosten voor de riolering en zo nodig ook voor
drainage in de beschouwingen te worden betrokken.

-
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Ook in de stedelijke gebieden in droogmakerijen is het verhang in de stadsgrachtenonder maatgevendeomstandigheden van beperkte betekenis. Derhalve kan voor het
berekenen van de te verwachten peilstijgingen worden
volstaan met modellen waarmee uitsluitend peildijgingen
kunnen worden berekend onder verwaarlozing van de
stroomsnelheden, de zogenaamde ,,bakmodellen". Di ziln
in feite reservoir-modellen,die zijn gebaseerd op de continuiteitsvergelljking. Bij stedelijke gebieden die lozen over een
stuw, kan daarbij de afvoer over de stuw met de in de hydraulica gebruikelijke formules worden bepaald.

Waterhuishoudkundig ontwerp van het open water in
Almere-Stad
Eén van de eerste uitvoerige berekeningen die zijn uitgevoerd voor het ontwerpen van het waterbeheersingssysteem
in een stedelijk gebied in een droogmakerij, zijn de berekeningen voor het ontwerp van het waterbeheersingssysteem
van Almere-Stad in Zuidelijk Flevoland.
Het water in Almere-Stad vervult naast de waterhuishoudkundige funkties een aantal belangrijke stedebouwkundige
funkties. Bij het ontwerp is hiermee rekening gehouden. Zo
is er ten behoeve van de recreatieve funktie een, min of meer
noord-zuid, midden door de stad lopende, doorgaande
vaarroute. De breedte op de waterlijn diende 25 m te bedragen en de waterdiepte 1,50 m. Ook de andere grachten kunnen een recreatieve funktie hebben. Hier werd aanvankelijk
uitgegaan van een breedte op de waterlijn van 15 m en een
waterdiepte van 1,20 m. Ook werd ten behoeve van de recreatieve funktie grote waarde gehecht aan één peil voor het
open water binnen de stad, waardoor zonder belemmeringen gevaren en geschaatst kan worden. Het ruimtebeslag
van de grachten en vaarroute wordt bepaald door de genoemde breedten op de waterlijn, de lengte en de taluds.
Voorts neemt, naarmate het waterpeil dieper ligt, het ruimtebeslag lineair met de diepte toe. Voor het waterhuishoudkundig ontwerp van de grachten hebben naast het bovenstaande, vooral de volgende faktoren, gegevens en voorwaarden een rol gespeeld:
- de verhouding tussen het verharde en het onverharde
oppervlak bedraagt ongeveer 1 : 1. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, waarbij het overtollige neerslagwater door het RWA-riool naar de
stadsgrachten wordt afgevoerd. De ontwerpafvoer voor
het RWA-riool bedroeg 6,O m3Islkm2;
de ontwatering vindt plaats door middel van drainage;
het peil in de grachten werd naast ontwateringsnormen
ook bepaald door de noodzaak, of de wens om bepaalde verkeersaders verdiept te leggen. Zo liggen in Lelystad de hoofdwegen verdiept op 0,80 m-m.v., in
Almere-Haven de openbaarvervoersbaan op 0,50 mm.v. en zijn in Almere-Stad de kernhoofdwegen verdiept
gelegd op 0,60 m-m.v.;
- de waterlopen in het stedelijke gebied staan niet in open
verbinding met de waterlopen in het landbouwgebied;
- de toelaatbare grachtafstanden liggen tussen 400 en
1.100 m;
- bij een frequentie van 1 keer per 10 jaar wordt een toelaatbare peilsoverschrijding in de stadsgrachten van 0,40
m toelaatbaar geacht;
- onder maatgevende omstandigheden wordt een stroomsnelheid in de grachten van 0 , 3 rnls en ter plaatse van de
kunstwerken van 1,O mls toelaatbaar geacht;
- het kleinste natte profiel van de grachten diende, vooral
in verband met de mogelijkheden van onderhoud, 5 m2
te bedragen;
- de kleinste waterdiepte diende, om dichtgroeien van de
grachten te voorkomen, 1,20 m te bedragen.
In het structuurplan van Almere-Stad was aanvankelijk een
stelsel van stadsgrachten opgenomen dat voldeed aan het
in het voorgaande gestelde. In het stadswater zijn twee meren opgenomen die zijn ontstaan door zandwinning. De oppervlakte van deze meren bedraagt respektievelijk 118 en

25 ha. Het totale bergend oppervlak van dit systeem bedraagt, met inbegrip van de meren 210 ha. Teneinde na te
gaan of dit systeem aan de gestelde normen voldeed, en om
te kunnen aangeven waar verbeteringen konden worden
aangebracht, is het stelsel doorgerekend met een computermodel, waarmee de niet-stationaire waterstroming door open
waterlopen kan worden gesimuleerd. Het stelsel is doorgerekend voor een bui van 39 mm in drie uur. Op grond van de
simulaties kon worden vastgesteld, dat de minimaal benodigde oppervlakte van de grachten kon worden teruggebracht waardoor een belangrijke kostenbesparing kon
worden verkregen.
Bovengenoemde studie wees tevens uit, dat behoudens korte extreme perioden, een verval in de stadsgrachten van niet
meer dan 0,02 - 0,05 m viel te verwachten. Ook bleek, dat
zelfs een grote bemalingscapaciteit weinig effekt had op de
peilstijging gedurende korte intensieve buien. Op grond van
de resultaten kon worden vastgesteld dat de theoretisch benodigde bemalingscapaciteit l ,6 mJIs, ofwel 6,2 mmldag bedraagt. Het relatief grote bergende oppervlak heeft in de
situatie van Almere-Stad dus een beperkende invloed op de
benodige bemalingscapaciteit.
Teneinde inzicht te krijgen in de consequenties die de opzet
van het waterbeheersingssysteem van Almere, waarvan
Almere-Stad een onderdeel vormt, zou hebben op de waterbeheersing van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, is nagegaan
welke afvoer uit de stedelijke en uit de landbouwgebieden
kon worden verwacht. Vervolgens zijn prognoses opgesteld
voor de peilstijgingen en afvoeren, onder maatgevende omstandigheden. Het waterbeheersingssysteem in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland is gebaseerd op afvoernormen, zoals deze in het landbouwgebied van toepassing zijn. Bij het beschouwen van de waterbeheersing van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland was het dus van belang de invloed te onderkennen, die de afvoer uit de stedelijke gebieden heeft op de waterlopen in het landbouwgebied. Deze invloed is bekeken
voor omstandigheden, welke voor de stedelijke gebieden
maatgevend zijn, dat wil zeggen, die met een herhalingstijd
van tien jaar kunnen optreden. Gekozen is voor de bui, die
redelijkerwijs het ongunstigste totaalbeeld geeft. Dit is een
bui van 53 mm in 10 uur. Met een computermodel is het afvoerverloop en het peilsverloop in de waterlopen in Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland berekend. Bij de berekeningen zijn
twee alternatieven in beschouwing genomen:
- in de polder is uitsluitend landbouwgebied;
- in de polder zijn de definitieve bestemmingen gerealiseerd.
Op deze wijze was het mogelijk, de invloed van de afvoer uit
de stedelijke gebieden op het afwateringssysteem in het
landbouwgebied te simuleren.
Op grond van de resultaten kon worden gekonkludeerd, dat
de afvoer uit de stedelijke gebieden weliswaar sneller verloopt dan de afvoer uit het landbouwgebied, maar dat de invloed hiervan op de te verwachten peilfluktuaties eerder
gunstig is dan ongunstig. Naast een tweetal aspecten die in
dit specifieke geval spelen, is in zijn algemeenheid van belang, dat de afvoer van de verharde oppervlakken zeer snel
op gang komt. De afvoer van de onverharde oppervlakken
komt, door het feit dat dit deel in de regel ook is opgehoogd
met 1 m zand, aanzienlijk trager op gang dan de afvoer in
de landbouwgebieden. Tenslotte bleek, dat de grachten in

een aantal stedelijke gebieden, op het moment van maximaIe peilstijging door de 3 - 4% open water die hier aanwezig
is, een tijdelijke extra berging leveren.

l

De recreatiegebieden die in enkele bestaande droogmakerijen zijn aangelegd, hebben in de regel een relatief groot percentage open water, en zijn voor een belangrijk deel met bos
ingeplant. Door deze kombinatie leiden zij eveneens tot een
reduktie in de afvoerpieken.
Natuurgebieden
Ook natuurgebieden komen slechts op beperkte schaal voor
in droogmakerijen. Alleen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
zijn bij de ontwikkeling natuurgebieden van enige betekenis
aangelegd. Dit zijn in de regel moerasachtige gebieden die
gekenmerkt worden door een hoog percentage open water
en een zeer ondiepe grondwaterstand. Door het hoge percentage open water leiden zware buien tot een geringe
peilstijging waardoor de afvoer langzaam verloopt, en geen
hoge afvoerpieken voorkomen.
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Schematische weergave van het waterbeheersingssysteem
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Berekend waterstandsverloop in het ongunstigste punt van
de Hoge Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, en ter
plaatse van de aansluiting van Almere-Stad, onder voor het
stedelijke gebied maatgevende omstandigheden

Bosgebieden
Bosgebieden komen slechts op beperkte schaal voor in
droogmakerijen. Eerst in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is
op grote schaal bos ingeplant. Door hun intensieve en veel
diepere wortelvorming bevorderen deze bossen de rijping,
die zich in sommige gevallen onder bossen kan voortzetten
tot 2,50 m-m.v. Onder deze omstandigheden leiden bossen
in droogmakerijen tot een reduktie in afvoerpieken.

-

d

-*-

.

.

.
*.i.

-

:

e
9.-

q!!

Bemaling

Bemaling vormt een essentieel element in het waterbeheersingssysteem van een droogmakerij. Bij bemaling
wordt het overtollige water uit de droogmakerij omhoog
gebracht door een opvoerwerktuig, dat wordt aangedreven door een aandrijfwerktuig. De koppeling tussen
deze twee kan direkt zijn, maar meestal is een overbrenging nodig om het toerental van het aandrijfwerktuig
om te zetten in dat van het opvoerwerktuig. De hoeveelheid water die bij bemaling per tijdseenheid wordt verwijderd, wordt de capaciteit of het waterverzet genoemd. De geschiedenis van de bemaling geeft een
ontwikkeling te zien naar een steeds grotere onafhankelijkheid van natuurlijke faktoren, een grotere capaciteit per eenheid en een snellere inzetbaarheid.
Aandrijfwerktuigen
De volgende typen aandrijfwerktuigen zijn, of worden bij de
bemaling van droogmakerijen toegepast:
- windmolen;
- stoommachine;
- zuiggasmotor;
- dieselmotor;
- elektromotor.
Bij de bemaling werden vroeger de volgende begrippen onderscheiden:
- waterpaardekracht (wpk)
Dit is het vermogen dat het opvoerwerktuig bij het uitslaan bezit;
- effektieve paardekracht (epk)
Dit is het vermogen dat door het aandrijfwerktuig aan de
as van het opvoerwerktuig moet worden afgegeven. Omdat in het opvoerwerktuig verliezen optreden door wrijving, weglekken en onnodige beweging van het water, is
het aantal epk's groter dan het aantal wpk's. De verhouding wpklepk werd het rendement van het opvoerwerktuig genoemd;
- indicateur paardekracht (ipk)
Dit is het vermogen dat bij stoommachines werd onderscheiden en dat weer groter moest zijn dan het aantal
epk's, omdat in de machine zelf ook verliezen optraden,
onder andere door wrijving en weglekken van stoom. Bij
verbrandingsmotoren treedt een dergelijk verlies ook op.
Bij elektromotoren moet de aan de klemmen van de motoren toegevoerde hoeveelheid energie, groter zijn dan
de hoeveelheid die door de motor aan de as van het opvoerwerktuig moet worden afgegeven.
Onder het rendement van een bemalingswerktuig wordt dus
verstaan, de verhouding van het geleverde vermogen van
het opvoerwerktuig, toi het vermogen van het aandrijfwerk-

tuig. Het rendement is voor alle typen opvoerwerktuigen verschillend, en hangt onder meer sterk af van de opvoerhoogte
en de capaciteit. Elk gemaal heeft bij een zekere opvoerhoogte, capaciteit en toerental van het opvoerwerktuig, haar
grootste rendement. Gunstige waarden voor het aandrijfwerktuig waren vroeger 0,8 - 0,9, voor het opvoerwerktuig
0,60 - 0,85 en voor de overbrenging 0,9, zodat het totale rendement 0,50 - 0,75 kon bedragen. Tegenwoordig liggen de
waarden iets hoger.
Windmolens
Windmolens zijn in ons land aanvankelijk toegepast voor andere doeleinden dan voor polderbemaling. De oudst bekende windmolen dateert van 1274 en was een, vermoedelijk
niet kruibare, standaardmolen in Haarlem. De naam standaardmolen is gebaseerd op de konstruktie van dit molentype, waarbij het molenlichaam, aanvankelijk vast, maar later
draaibaar, of kruibaar, rust op een massieve eiken balk, de
standaard. De standaardmolens waarbij het molenlichaam
vast op de standaard was bevestigd, konden maar bij één
windrichting werken. Hierdoor waren zij niet erg effektief. Vrij
snel werd bij de korenmolens hiervoor een oplossing gevonden, door het hele molenlichaam draaibaar op de standaard
te plaatsen. Husslage vermeldt, dat in 1299 een klooster in
St. Oedenrode in het bezit was van een standaardmolen, die
kruibaar was naar alle windrichtingen. Naast dit molentype,
verschijnt in de veertiende eeuw de zogenaamde torenmolen. Deze molen was helemaal van steen, en voorzien van
een draaibare kap. Bij windmolens voor polderbemaling zijn
in principe vijf soorten te onderscheiden, te weten:
- wipmolen;
- bovenkruier;
- windmotor;
- staartmolen;
- tjasker.
Voor de eerste toepassing van windmolens voor polderbemaling in Nederland, geven verschillende auteurs andere
jaartallen en voorbeelden. Zo vermeldt Stroop, dat in Holland
windmolens voor polderbemaling reeds in 1282 bestonden.
Noorderloos en Morsink vermelden dat de eerste windmolens voor polderbemaling lichte eenvoudige konstrukties
moeten zijn geweest. Het wiekenkruis stond steeds op het
zuidwesten. De konstruktie was bovendien nog zo weinig uitgebalanceerd, dat de aannemers verplicht waren de molen
weer overeind te zetten als hij was omgewaaid. Desalniettemin was er de nodige tegenstand tegen deze molentjes. Zo
voerden tegenstanders in het Grootslag aan, dat geen eendenpaar het draaien van de wieken zou kunnen verdragen.
Husslage geeft echter aan, dat de eerste windmolen voor
polderbemaling omstreeks 1326 te Oterleek in Noord-
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Holland is gebouwd, en dat di ongeîwijield een wipmolen
tal zijn geweest. Bij windmdens voor poldertiemaling kon
het mdenìichaam niet direkt draaibaar op de standaatd wden
omdat het opvotmwkîuig, wat toen een
scheprad was, dan niet kon worden aangedreven. Wipmolens zijn afgddd van de standaardmdens, door de standaard te vervangen door een koker. waardoor de molen*
loopt. Nu kon het bovendd van de molen vrij worden g e
draaid. De wipmolen was het eerste grotere molentype dat
geschikt was voor polderbemaling. Cools schrijft dat het
handvest van graaf Willem IV uit 1344, het oudste bericht k,
waarin zonder enige twijfel sprake is van een windmolen
voor polderbemaling. Dolk vermeldt dat er In 1394 een watermden was in Den Drii. Balk vermeldt dat in 1400de heer
van Altena al een overeenkomst trof voor het bouwen van
twee windmdens voor @deheding, waarvan één te Andebroek, in het laagste gedeelte van heZ gebied. Dit waren
w i p m . die de letere polder De Dul bemaalden. Vele auteurs vernielden als eerste wiorbeeld van bqmsing. dat in
1408 íwee heemraden van DelRand naar Alkmaar reisden
omeenmdentezien,waermeeFlorisvanAlkmadeenJan
Grieterun. ,,Water hadden uitgeworpen". Het stond tot voor
kort niet vast of dieen windwas. Door Bicker Caarten
is echter afgeleid, dat dit inderdaad het geval moei zijn gew e d . Bicker Caarten, die een zeer uiWoerig onderzoek
heeft verricht naar het voorkomen van windmolens voor polderbemaling, maakt melding van een aantal windmolens
rond 1400. Zo vermeldt hij een molen in het ambacht Zoeterwoude, die tussen 1408 en 1412 gebouwd moet ziJn,een
watermolen in Schipluiden, die dateert van in of voor 1413,
en een watermolen bij Schoorl van 1438. Gezien de gedetailleerdheid van de studie van Stroop,lijkt het gerechtvaardigd
om van zijn gegevens uit te gaan, hoewel deze voor de
wmte bepassing liefst 45 jaar eerder aangwít dan de an&
re vermeklingen.

moedelijk Lieven Jansz. van Moerbekete Alkmaar. Vdgens
Blanken is de eerste echter reeds in 1431 voor de benialing
van de palder Bonrepas bij Schoanhwen gebouwd. Zo'n
molen zai ook vdgens het handvest van 4 april 1438 door
de dorpen Groet, Petten en Kamp zin gebwwd. Diearlpaast
Is het zeer waarschijnlijk, dat in 1452twee van zulke windm
lens werden geplaatst aan het einde van de Oude GW, bij
de Noorderdijk te Enkhuizen. Biiker Caarten vermekft b i o ver, dat dit binnenkruiers kunnen zijn geweest. Ook wordt
vermeldt, dat de omstreeks 14M) als bovenkruier gebouwde
torenmolen te Zeddam, 86n van de eerste bovenkruierswas.
Deze laatste vermeldingen wijzen er toch wel op, dat de vermelding door Dirk Burger van Schoorei niet juist kan riJn geweest, aangezien er een verschil van maar liefst 140 jaar
tussen zit.

De houten bovenkruiers werden oorspnxikeHP<gebouwd als
om de
kap en het wiekenkruis op de windrichüng te stellen, zich in
de molenkap bevindt. In NoordHolhndzijn de meestewindmdens voor pdderbemaling uitgevoerd als binnenkruisr. In
andere provincies zijn de windmolens voor pdderbeWmg
later veelal uitgevoerd met een zogenaamd steartwerk. Daarbij vindt het kruien buiten op de begane grond plaats. De
eerste grote windmolens voor p0ld0rbemaling achtkante
binnenkruiers - zijn waarschijnlijk gebouwd voor de droogmaking van het Egmondemieer en het Bergemieer. Deze
windmolens moesten vanaf het begin, een voor die î#i vrij
grote opvoerhoogte van ruim 1 m overbruggen.
zogenaamde binnenkruiers, waarbij het wkidwerk,

-

Een grote verbe2ering van de wipmolen was de bovenkni'i.
BI] dimolentype hoeft alleen de kap, die de molenasmet de
wieken herbergt, te worden gekruid. Over de eerste toepassing van de bovenkruier bij polderbemaling bestaan weneens uiîwnlopende lezingen. Zo vermeldt Dirk Burger van
Schoorel, dat de invoering in 1573 heeft plaatsgevonden
door een uitvinding van een Vlaming. Deze Vlaming was ver-

Simon Stevin heeft de uitvindinggedaan om meerdere wind&s
met cdiepraderen achter elkaar te plaeEeen, om zodoende de bemaling van dieper gelegen pddenr mogdijkte
maken. Een dergelijke opsteiling wordt een molengarg genoemd, en is jarenlang kenmerkend geweest in vele droog
makerijen, omdat juist dit de polders zijn die een diepere
bemaling nodig hebben. In 1608 waren bij de eerste poging
om de Beernster droog te malen, de windmolens ai m gangen van Wee molens geplaatst. Bij de tweede poging tot
droogmaking, na de doorbraak van de ringdijk in januari
1610, zijn molengangenvan drie molenstoegepast. Vmr het
droogmaken van de Wogmeer (1609 1612,690 ha) zijn 2
gangen van 2 en 2 gangen van 3 molens toegepast.

-

Deeerstegrote~~arpddrbemelbighedden
eenvkidit,ditiedeaandtusaenhee~vande~
ken,vanNtm2SmDewIndmdensdleindeeendeheHtw
deEeventiende~degrotedraogFllal9erijeninNoord~iotrdendhebbengebradit,waraivandeelWe
gmaüe.TegenheZmMdenwande~eeuwish&r
enclaereltoteenvbohtvan28-27m~,ennog
eaneeaiwlaterzìjninde~,terrnridenvan
Amselveen, whxlmdens~eenvludrtvm27-mmge
bouwd UbIndeIijk hebben de whdndem MCM polderben;ialingnooiteengrotenevkrchtgekregendan29-30m.

Windmotor

Voor kleine o p p w h k m is in de noordelijke provincies gebrukgemaktvantjaskerS. Dezemobnîjmbestaanuiteen
~ a s , w a a r o a n e e n ~ i h o u t e n ~ i s b e v,die ornkokerd is. De houben as is van txnten voorzien van een wiekenkruiis. De tjasker is mogelijk al in 1598
uitgevonden. Odc tjasi<ersbemeelden, of bemalen W i e op
perviakten bij kleine opvoemoogten. Vemioedelijk zijn zij op
maar dit is
een aaníal plaatsen in droogmakerijm
niet goed na te gaan, omdat er u r i i geen gegever#i over
de verspreiding beschikbaar zijn.

1

,

In de loop der tijden zijn zear veel verbeteringen aan mdenwieken aangebracht Deze zijn in verschillende pubiikaîks
en in octrooien beschreven. W het zoeenaamde Oudhollandse wie-,
dat traditioneel bij windmolens voor pokierbemaling is toegepast, behandelen Balk en vooral Pouw de
De 8mrUmtentiea worden zo genoemd, omdat 4 zich zdf
verschillende verbeîerde wiektypen met hun eigenschapopdewind~ndoorwns&ar?ofwkidbord.Wennwrde
~ v o o r h e t m @ n ~ i e n b e t b e k e n d , pen. Op deze piaats wordt volstaan met het vermelden van
enkele veel toegepaste, verbeterde wiekvormen. Het betreft:
ûeekman~îâtdetzijallesninkleinerepoldm ofafge
fokwiek van Fauel, waarbij de spleet, in de lengterichting
MS
gedeelten MUI gtOtBrB polders, m bij kkine dpvwrvan de wiek, zorgde voor onderdruk erachter;
hoogtm werden toegapst. Dit b nog ste& het geval.
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een stijve molenwindt gedurig malende, 500 veel watei
zullen uytslaan waardoor een oppervlakte van 18 duyzend morgen binnen 22 uuren een duym m l konnen
verlaagd worden".
De waarnemingen van Leeghwater omstreeks 1600 met
twee schepradmolens kwamen erop neer, dat werd gemeten hoeveel het peil in een meer van bekende oppentbakte,
in een dag daalde ten gevolgevan het uitslaan door de windmolens. De capaciteit van iedere molen zou 55 rn31mh zijn
geweest. Vermoedelijk is deze prestatie verricht op dagen
van ononderbroken gunstige wind.

-

-

-

-
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jaloeziewieken, die bij hogere snelheden zichzelf afremden (zelfzwichtende wieken) doordat de vertikaal op de
roede staande kleppen zich openden;
Prinsenmolenwiek;
stroomlijnwieken, een uiMnding van de molenbouwer
Dekker uit Leiden:
systeem van Van Riet, uit Goes;
systeem van Ten Have, een molenmaker uit Vorden;
Von Bilauwiek of ventiwiek;
wieksysteem van Molenbouwer Van Bussel, uit Weert.

Beschikbaar vermogen
Het beschikbare vermogen van een windmolen wordt enerzijds bepaald door het vermogen van de molen onder optimale omstandigheden, en anderzijds door de aanwezige
wind tijdens bemaling. Waarden voor het vermogen van
windmolens worden gegeven door Huet, die stelt dat het vermogen van windmolens bij sterke wind 18,s kW is, maar
doorgaans veel lager, en gemiddeld niet meer dan 11,8 kW.
Van Bongaerts geeft aan dat een Oudhollandse molen bij de
gemiddelde in Nederland voorkomendewinden, in perioden
van betrekkelijk groot waterbezwaar, een maximaal gemiddeld vermogen had van 3,7 4,4 kW. Later wordt gesteld dat
de grote typen windmolens voor polderbemaling gingen tot
een m o g e n van ongeveer 37 kW, De grote verschillen in
deze waarden worden voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de duur waarvoor het aangegeven vermogen gold.

-

De windmolens konden niet altijd malen, namelijk niet bij te
lage, en niet bij te hoge windsnelheden. Het maalbereik lag
t u r n windsnelheden van 6 en 11 mis, die ongeveer 25%
van de tijd optreden. Door het verbeteren van de wieken kon
ook bij lagere windsnelheden worden gemalen. Een aantal
verbeterde wiektypen werkten bovendien remmend bij hoge
windsnelheden, waardoor het maalbereik, ook bij hoge
windsnelheden, kon worden vergroot.
Leeghwaîer is vermoedelijk de eerste geweest, die geprobeerd heeft de capaciteit van windmolens voor polderbemaling te meten. Over deze proeven is later geschreven:
,,Dewijl door Jan Adriaansz Leeghwater reeds gesteld,
en door ondervinding ook nagenoeg bevestigd is, dat
een zwaare schepradmolen vier voet opmalende bij eene stijve molenwindt in staat is, om in iedere minuut 3
hondert tonne water, ieder van 6 teerlinge voeten uyt te
slaan, waar uyt moet volgen dat 50 gelijke molens, bij

De voor zover bekend eerste betrouwbare proeven, zijn
door Bolstra in de Vierambachtpolder en de Wassenaarsche
Polder genomen. Niet lang daarna, in 1763, werden w op
initiatief van Dijkgraaf en Hoogheemradenvan Rijnland proeven gedaan, om een schepradmolen en een vijzelmolen bij
Hazerswoude te vergelijken. Nadlen zijn op verschiliende
plaatsen proeven met windmolens gedaan. Door Simons en
Greve is een overzicht gemaakt van in tolaal 945 proeven.
Als algemeen gemiddelde werd gevonden dat, bij een gemiddelde vlucht van de windmolens van 26.80 m,de gerniddeMe capaciteit bij een opvoerhoogte van 1,O m 54,7 M m i n
bedroeg. Zij gebruiktende afgeronde waarde van 55 Mlmin
bij 1,O m opvoerhoogte als gemiddelde capaciteit van een
molen. Opvallend is in hun beschouwing, dat zij geen onderscheid maken in het type opvoerwerktuig dat bij de verschillende proeven is toegepast. De vijzelmolens hadden
gemiddeld een betekenend grotere capaciteit dan de schepradmolens. Simons en Greve hebben deze gegevens venameld voor de vergelijking van toepassingsmogelijkheden
van windmolens en stoommachines voor de droogmaking
van het Haarlemmermeer. Het is dan merkwaardig te noemen, dat zij zich baseren op de gemiddelde waarde van 55
mYmin, in plaats van op een waarde van bijvoorbeeld 75
malmin, wat tijdens het opstellen van de tebel toch een gangbare waarde moet zijn geweest. Met name op basis van hun
rapport, is besloten tot toepassing van stoombemaling voor
de droogmaking van het Haarlemmermeer. Was van de capaciteit van 75 mYmin uitgegaan, dan was windbemahg in
die tijd goedkoper geweect.
De grootste capaciteit van een molen in één dag is afgeleid
door Simons en Greve, uit waarnemingen op Amstehds
boezem, die toen maximaal 0,30 m steeg bij één dag in werking zijn van de poldermolens,waarbij geen afvoer vanuit de
boezem plaatsvond. Er waren 92 windmolens, waarvan 44
grote schepradmolens, 8 vijzelmolens en 40 wipmdens.
Door de laatste voor de helft in rekening te brengen ten opzichte van de andere windmolens, werd per molen in &n
dag bij 1,O m opvoerhoogte, een capaciteit gevonden van
27.000 maldag, dit is slechts 18,8 malmin.

Een tweetal opmerkingen betreffende het vermogen van
windmolens voor polderbemaling verdient de aandacht. De
eerste is van Simons en Greve, die stelden dat er vermoedelijk geen nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn betreffende de capaciteit van een molen gedurende een jaar. De
tweede is van Beekman, die gegevens betreffende het aantal dagen waarop gemalen is, nuttiger vond dan opgaven
van de aantallen dagen per jaar betreffendede windlaacht.
In het Prinsenmolenboek wordt vermeld, dat het bij alle proeven ontbroken heeft aan betrouwbare windmetingen. Bovendien wordt vermeld, dat sinds de proeven van Grinwis in
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1821 - 1824, het onderzoek naar de capaciteiten van grote
windmolens voor polderbemaling ongeveer 100 jaar heeft
stilgestaan. In 1925 vond weer een dergelijk onderzoek
plaats aan de molen van de Nieuwlandse polder te Kethel.
Ook zijn in die tijd door de Provinciale Waterstaat van NoordHolland metingen verricht waarbij werd bepaald:
- de capaciteit van het opvoerwerktuig bij verschillende
omwentelingssnelheden en opvoerhoogten;
- het aantal enden - dit is het aantal keren per minuut dat
een wiek een vast punt passeert - van de molen bij verschillende windsnelheden, eventueel ook bij verschillende opvoerhoogten.
Biezeveld vermeldt hierbij dat bij elke meting steeds tot een
vrij uitvoerige capaciteitsbepaling van het opvoerwerktuig
werd overgegaan, omdat met de bestaande formules voor
het berekenen van de capaciteit van vijzels en schepraderen, de werkelijke capaciteit niet voldoende nauwkeurig kon
worden benaderd. De ervaring had geleerd dat deze capaciteit, in het bijzonder bij vijzels, erg afhankelijk is van de afwerking van de onderdelen en van de lagering in de vijzelkom.
Door Smid zijn op basis van gegevens van het KNMI, frequentiekrommen bepaald voor de windsnelheden voor verschillende maanden en voor een jaar, geldig voor een
hoogte van 13 m boven maaiveld. Dit is ongeveer de hoogte
van een molenas. Uitgaande hiervan, heeft hij nagegaan hoe
vaak een oude en een verbeterde windmolen zouden kunnen werken. Verondersteld werd dat een oude windmolen
ging werken bij een windsnelheid van 6 mls, en een verbeterde bij 3,5 mls. Voor beide molentypen berekende Smid de
relatie tussen windsnelheid en vermogen.

,00 vermogen in pk

voorbeelden hiervan zijn de Eerste en de Derde Bedijking
der Mijdrechtsche Droogmakerij en de Zuidplaspolder.
Karakteristiek voor een aantal droogmakerijen is de bemaling met molengangen. Meerdere molengangen om één
droogmakerij droog te malen, zijn alleen in Noord-Holland en
Zuid-Holland toegepast. Het maximum aantal molengangen
om één droogmakerij droog te malen en droog te houden
bedroeg 15, en is toegepast bij de droogmaking van de
Beemster. Er waren op het moment van droogvallen 11 molengangen van 3 windmolens en 4 van 2 windmolens. Vooral
voor, en kort na de droogmaking, hebben er nogal wat wijzigingen in het aantal molengangen en aantal molens per
gang plaatsgevonden. Omstreeks 1636, dus circa 25 jaar na
droogvallen, zijn de meeste gangen verlengd tot gangen van
4 windmolens. Vanaf dat moment stonden er 13 molengangen met in totaal 51 windmolens. Bij de invoering van de
stoombemaling in 1885, zijn de 51 windmolens vervangen
door 3 stoomgemalen. De Schermer is direkt van het begin
af aan bemalen door 12 gangen van 4 windmolens. Andere
droogmakerijen waar veel molengangen zijn toegepast zijn,
de Heerhugowaard met aanvankelijk 8 molengangen maar
later vergroot tot 12 molengangen, en de Zuidplaspolder
waar 8 molengangen zijn toegepast, gekombineerd met 2
enkele windmolens en een gang van 2 stoomgemalen. Molengangen van 4 windmolens zijn vooral toegepast bij de
droogmaking van de Schermer, de Wijde Wormer en van de
verveningen in Zuid-Holland.
De maximaal door één molen of molengang bemalen oppervlakte was circa 700 ha. Voor de droogmakerijen die door 4
of minder molens of molengangen zijn bemalen is sprake
van een grote spreiding. Bij de grotere aantallen loopt de bemalen oppervlakte uiteen van 400 - 600 ha.
Stoommachines

windsnelheid in mis
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Toepassing van windmolens voor de bemaling van droogmakerijen

Stoommachines waren reeds lange tijd in gebruik voordat zij
in Nederland voor polderbemaling werden toegepast. Van
Lijnden van Hemmen stelt in zijn verhandeling over het Haarlemmermeer:
,,Daar dus geen vermogen bekend is, waarvan enig
groot uitwerksel te wachten is, als de wind of de stoom
zo volgt van zelve dat wij, den wind voor ongenoegzaam houdende, van gevoelen zijn, dat alleen stoomtuigen tot deze grote onderneming behoren in het werk
gesteld te worden. Men weet dat sedert meer dan eene
eeuw in Engeland stoomtuigen gebruikt zijn, tot het opvoeren van water, dat reeds in het jaar 1719 de stad
Londen door dezelve met water voorzien werd gelijk
ook sedert 20 a 25 jaren de stad Parijs, en dat men dezelve in die beide Rijken en ook in het zuidelijk gedeelte van ons Rijk tot het opvoeren van water
uit de koolmijnen op vele plaatsen in gebruik vindt".

Voor zover is na te gaan, zijn 213 droogmakerijen, met een
gezamenlijke oppervlakte van zo'n 65.000 ha, met windmolens drooggemalen. De bekendste voorbeelden hiervan zijn
de Noord-Hollandse droogmakerijen uit het begin van de zeventiende eeuw: Beemster, Heerhugowaard, Purmer, Schermer en Wijde Wormer. Bij zes droogmakerijen met een totale
oppervlakte van 6.500 ha die in de negentiende eeuw zijn
drooggemaakt, is voor de droogmaking zowel van windmolens als van stoommachines gebruik gemaakt. Bekende

Huet beschrijft uitvoerig hoe de invoering van de stoommachine bij polderbemaling heeft plaatsgevonden. Steven Hoogendijk was de eerste die geprobeerd heeft, om de stoommachine in Nederland ten behoeve van polderbemaling in te
voeren. De machine moest dienen om water uit de binnenstad van Rotterdam op te voeren. Hier kwam regelmatig
hoog water voor, dat ontstond doordat de poldermolens hun
water op de Rotte uitsloegen, waardoor het naar de binnenstad stroomde. In 1771 vroegen de direkteuren van het
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Aantel molengangen voor de dnwgmaken~die met één of meerdere mohwgengen zijn drooggemakn

mee werden de proefnemingen met de stoommachine in
Rotterdamafgesloten. Wat de aandrijving betreft hadden de
proeven voldaan, maar ze waren mislukt door problemen
met de opvoerwerktuigen.
Intussen was Rhijnse Lieve Brouwer in 1781 erin geslaagd,
om voor Jan Hope op diens buitenplaats Groenendaal bij
Heemstedeeen stoomgemaal te bouwen. Di gemaal diende
om in droge perioden water naar de buitenplaats op te pompen, teneinde verdroging van de zandgronden tegen te
gaan. Dit gemaal heeft zeer goed voldaan. Het is dus het
eerste goedwerkende stoomgemaal in Nederland geweest,
toegepast om verdroging te voorkomen, in een land dat de
grootste moeite had om zijn overtollige water te lozen.
Het eerste stoomgemaal dat in Nederland goed voor de bemaling van een polder heeft gefunktioneerd, heeft de polder
Blijdorp bemalen. Ook bij het stichten van dit gemaal heeft
Hoogendijk een belangrijke rol gespeeld. Het gemaal werd
in september 1787 in werking gezet. De capaciteit bedroeg
43 mYmin, bij een opvoerhoogte van 2,20 m. In de daarop
volgende jaren heeft het gemaal voor verschillende personen en commissies proefgedraaid, waarbij het goed
voldeed. Het lukte echter niet om het gemaal aan de ingelanden te verkopen, zodat het werkeloos bleef staan. Uiteinde
lijk is de stoommachine in het najaar van 1797 uit elkaar
genomen en vervoerd, om als tweede stoomgemaal te wor-

den ingezetbij de bemaling van de Eersîe Bedijking der Mijdrsditsche -j.
Hetwas de bedoelingde machine
hier elnd 1798 aan het werk ie hebben. Op 6 februari 1798
werd door enkele burgers een request ingediend, waarin zij
vemchîen om de bemaling door schepradmolens te iaten
pbabvinden. Hierop is het werk aan de stoommachine
gesbsekt, en sindsdien is er niets meer van vernomen.

Het eerste stoomgemaal dat voor een droogmakerij is gebruik, en dat tevens het eerste gemaal b geweest dat gedurende enige jaren een polder heeft bemalen, is ingezet in de
Eerste Bedijking der Mijdrechtsche Droogmakerij. Dit gemaai is in 1794voor het eerst uitgeprobeerd. Hoewel het gemaaigoedfunktioneerde, heefthetindewindetvan1704-1795,
vooraldoorgebrekaansteenkdenendootdewxst,meestal
Met enkele onderbrekingen l u b het, in oktober
1795. het water tot fagemeg het gewem& niveau te bemalen. In de zomer van 1808 brandde het gemaal af.Het water
wastomaf~emahtotop4,5mAP,fBNYI/Ihetpokhpeil
5,5 m-AP behoorde te zijn. In juli 1809 werd een nieuw
smmgmW in werking gezet Het bleef goed werken tot
november 1812, maar de kosten waren, vooral door de kwel
en de prijs van de steenkokn, hoog. Hierom werd het gemaai buiten werking gesteld en iabr gesloopt. De droogmakerij werd toen verlaten, aangezien de windmoiens niet
konden verhinderen dat de polder 3 m onder water kwam ?e
staan. De eerste langdurige toepassing van staombemaling

in een droogmakerij vormt de toepassing in de Zuidpiaspolder. Bij de droogmaking van de Zuidplas werd toepassing
van volledige stoombemaling echter nog niet aangedurfd,
en werd een betrekkelijk klein hulpstoomgemaalgesticht, dat
geheel gescheidenwerkte van de boezems waarop de windmolens uitsloegen.
De polder van Nootdorp (1.l 38 ha) is in 1844 de eerste
droogmakerij geweest die volledig met een stoomgemaal is
drooggemalen. Binnen enkele jaren gevolgd door de veel
omvangrijker droogmaking van het Haarlemmermeer.Voordat met de droogmaking van het Haarlemmermeer werd begonnen, hebben langdurige discussies plaatsgevonden op
welke wijze dit zou moeten gebeuren. In januari 1838 was
een commissie benoemd, bestaande uit Roertgen, Simons,
Mentz en Beijerinck, die belast werd met het onderzoek of
voor de droogmaking van het Haarlemmermeer de voorkeur
aan stoombemaling moest worden gegeven, en of in dat g e
val het gebruik van turf zou zijn aan te raden. Bij deze commissie diende Simons in 1838 een notitie in, waarin hij
nauwkeurig de stoombemaling vergeleek met windbemaling, en kwam met het voorstel voor voiledige stoombemaling. Dit voorstel bracht verdeeldheid in de commissie.
Daarop werd door Koning Willem I een nieuwe commissie
benoemd, bestaande uit Lipkens, Beijerinck en Simons. Van
deze commissie ging het rapport uit, dat tot de toepassing
van stoombemaling in de Haarlemmermeer heeft geleid.

ken geen stilstand te veroorzaken. Simons en Greve namen
voor de Haarlemmermeer aan, dat er ten minste den extra
ketel was, waardoor de reden van gedwongen stilstand verviel, en vooral in perioden met een groot waterbezwaar, 30
werkdagen per maand beschikbaar waren. Volgens Boer en
Kielman kon, bij toepassing van stoommachines of van
zuiggas- of ruwoliemotoren, bij kleine polders waar de bedie
ning door &n persoon plaatsvond, het aantal maaluren niet
boven 18 uur per dag worden gesteld.
Toepassing van staommachines in droogmakerijen
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Met behulp van stoommachineszijn in de negentiende eeuw
en aan het begin van de twintigste eeuw, in totaal 38 droogmakerijen m& een gezamenlijke oppervlakte van 41.000 ha
drooggemalen. De Haarlemmermeer neemt met 18.100 ha
hiervan bijna de hem in beslag. Voorts maken de IJpolders
een belangrijk deel van de oppervlakte uit, alsmede verschillende drooggemaakte verveningen.
Zuiggasmotor
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Zuiggasmotoren zijn sinds het begin van deze eeuw toegepast. Zij hadden een laag brandstofverbruik, en waren eenvoudig te bedienen. Zij hadden echter ook de nodige
nadelen. Zo was vanwege de benodigde stookinrichting en
gaszuiveringsinstallatk, een zwaar funderingsblok noodzakelijk en moest de motor met toebehoren regelmatig worden
schoongemaakt. Het stoken was moeilijk. De bediening was
daardoor vuil en onaangenaam, en vereiste meer zorg dan
bij een staomgemaal. De elektrische ontsteking bestond
meestal uit een primitieve, weinig doelmatige inrichting.Zuiggasmotoren zijn slechts in enkele droogmakerijentoegepast.
Dieselmotor

De eerste dieselmotor is in 1904 in de Niedorperpolder geplaatst. Het was een motor van 26 kW, die twee centrifugaalpompen aandreef met ieder een capaciteit van 30 tn3Imin.
Een pomp van 60 @/min werd toen nog niet aangedurfd.
Nadien werden steeds meer dieselmotoren en andere verbrandingsmotoren voor bemaling toegepast. Dieselmotoren
hadden in vergelijking met andere aandrijfwerktuigen een
hoog rendement. Ze zijn praktisch direkt bedrijfsklaar en
onder- en overbelasting kunnen gemakkelijk, zij het met enig
rendementsverlies, worden opgevangen. Boer en Kielman
geven aan, dat voor het rendement van het aandrijfwerktuig
in dit geval 0,8 - 0,9 kan worden aangehouden,
Toepassing van dieselmotoren in droogmakerijen

Ten a a n h rarn het bfasehkbws vertimgen, was naast het
dmr de w H n a s te leveren vetmagen, de djj m bekang,
elie benodigd was orn dB machfnes op te atarm, de ben&
d i i e tijd voor sohmmmaken m de bedkaning. Een nedeQe
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Er zijn drie droogmakerijen die met uitsluitenddieselmotoren
zijn drooggemaakt. Hiertoe is ook Zuidelijk Flevoland gerekend. Deze droogmakerij is met dieselmotoren drooggemaakt, maar korte tijd later zijn de vaarten verbonden met de
vaarten in Oostelijk Flevoland, waardoor de droogmakerij
een gemengde bemaling kreeg. In een beperkt aantal
droogmakerijen die met windmolens of stoommachines zijn
drooggemalen, zijn later dieselmotoren toegepast.

De ketels van 8tcmrnrn&imdienden &maal per w& te
wordetl SChoongerW, rockilt war de W i n 9 ongevm
26 werkdagen
m a n d bes0hikbaar w e n . I n M echter
extra k&& werden g e d u l d , behoefde M m n m a -

Bij de Wieringermeer, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland zijn vanaf het begin, voor de bemaling, verschillende
energiebronnen toegepast in de vorm van een kombinatie
van diesel en elektrische energie. Hierdoor is een grotere be-

-
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drijfszekerheidverkregen. In een aantal grotere droogmake
rijen die aanvankelijk door windmolens d stoommaohines
zijn bemalen, is later ook een gemengde bemaling inge
voerd, bestaande uit diesel en elektrische bemaling.

Elektromotor
De eerste toepassing van elektrische bemaling vond plaats
bij de gemalen die werden gebouwd bij de verlegging van
de Maasmond omstreeks 1W)O, voor -n groot aantal kleine
polders in het gebied van de Donge en Bleek en Oostkil.
Elektrische gemalen zijn eenvoudig te bedienen. Ze kunnen
gemakkelijk automati8ch worden aangestuurd. De kleinere
en middelgrote gemalen zijn daardoor tegenwoordig in de
regel elektrischegemaien. Elektrischegemalen waren veelal
gebonden aan spertijden, waarin zij niet mochten malen, en
aan de afname van een bepaald kwantumdekbldteiî, buiten
de spertijden. Om de spertijden te overbruggen, was een
grotere open waterberging nodig, een grotere capadbe'i van
het gemaal, en dienden de waterlopen een ruimer profiel te
hebben dan bij dieseEbemeang. Van der Knaap noemde
daarna&als bezwaar van elektromotoren, dat het toerentEi1
niet regelbaar was. Met de tegmmordig aanwezige rnogelijkheden voor automati9che bediening, kunnen elektrische
gemalen zeer sffioi3nt worden ingezet waarbij hei bovendien bij een daarop afgestemde peihegulatie mgdijk is, om
de bemaling vooral met behulp van goeâkope nachtstroom
telatellpieem.

In de grotere droogmakerijenzijn de windmdens veelal ver-

vangen doai stuommachines, en deze op hun beurt weer
door di&
of eiektrkhe gemalen. In de Weinere droogmakerijen zijn veie windmolens echter direkt vervangen door
elektrischegemalen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit
dat de eiektridteitsbedrijvenzodanigetarieven rekenden, dat
hulpbemalingzeer duur werd, maar totale omsohakeiingvan
windbemaling op elektriie bemaling aantrekkelijk. Veruit
de meeste kieinere droogmakerijen hebben nu een elektrische bemaling, en de grotere droogmakerijen een gemengde bemaling,

Opvoerwerktuigenzijn de werktuigen die het water opvoeren
en uitsiaan. De belangrijkste opvoerwerktuigen, die ten behoeve van de bemaling van droogmakerijen zijn of worden
toegepast, zijn:
scheprad;
schepschijf;
vibel;
zuigpomp;
zuigperspomp;
centrifugaalpomp;
schroefpomp.
De meeste opvoetwerktuigenhebbenweer verschillende uitvoeringsvormen. Ze kunnen doorgaans door verschillende
soorten aandrijfwerktuigen worden aangedreven.

-

-

Sdwpmhren zijn gedurendeeen aanEal eeuwen de opvoerwerkhiigen geweest voor polderbemaling. Het scheprad is
een vertikaal schoepenrad, dat het water over een opleider
krimpmuren opvoert van het benedenwater naar het
bovenwater. In het bovenwatei is een wachtdeur gepiaatst,
om het teruglopen van water tegen te gaan. Een dergelijke
afduiting, ook vaak als kiep uiigevod, is bij alle Laagge(egen opvaerwerkhiigen, waar gevaar voor hevelen of terugsüoming aanwezig is, aangebracht. In de bop der jaren
zijn veie variaties en verbetdngen voor de schepmbren
bedacht en uitgevoerd.
Het scheprad is vrijwel zeker een Hollandge uitvinding. De
eerst bekende toepassing bij windmolens voor pokierbemalingdateert van het beginvan de vijfliende eeuw. De opvoerhoogte was maximad 1,s 2,O m. Het toerental bedroeg 5
8 omwtmin. De capaciteit hing af van de tasting, di is de
diepte waarmee de schoepen in het water steken, de omwentelingssnelheid en de breedte van de schoepen. Bij een
te kleine tasting werd het rendement sterk verminderd. Vergroting van de tasting was erg duur. Schepraderen zi]n niet
goed bruikbaar bij wisselende waterstanden. In de praktijk

-
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n wxnzien van een groot en sen klein scheprad die,
naarmateer meer of minder wind was, konden worden Inge
schakeld. Ook zijn verbeîeringsvoomtdlen aangetr*
in
drie verhandeiingen van 1793, die zijn ingezonden a& antwoord op een prijsvraag, die was uitgeschreven doar de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In
van wordt voorgesteld om schepraderen met verschil rnde
diameters in één windmden toe te paesen, om bij vergdiillende opvoerhoogtengebruikt te worden. Voorts moetdn de
ontwerpen van windmet îwee af meer dmpmhen
die elkaar het water toemaaklen, en dus eigatiijk het !merk
van een beneden- en een bwenrnden veniditBeri, waden
vermeld. Andere veibeteringen betreffen het
vereenvoudigde stekel van Blanken jr., met de door hem
voorgestelde toepassing van hulpaboomvemiogen, om bij
windsülîe de schepraderen aan te drijven, en het pomprad
van Overmars ]r. Ook is getracht door een gewijzigde
konstruktie van het scheprad enkele van de voordelen van
een pomprad te verkrijgen, zonder gebruik te maken van
een waterdiohte irommel, Di is onder andere voorgesteld in
een ontwerp van een scheprad, mmngtsteid op advies
van Airy en waaraan ter Miderscheiding van het gewone
scheprad de naam stuwrad is gegeven.
d
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Beekmanvemieldt dat het schoepenstelsel van Paui, waarbij
de botsingendie bij het neerslaan van sdioepen onbptonden,
werden vermeden, teer goed vokìeed. Bij daze schepderen werden gootvormige schoepen toegepast, welke met de
min of meer scherpe voorkant loodrecht in het water sneden.
Proeven die in 1911 zijn genomen bij het vervangen van de
oude schepraderen van het stoomgemeal de Rijp, door
schepmieren volgens het systeem h l , hebben de voorde
ten van laatstgenoemd systeem duideiijk aangetoond.

Scheprad
lag het rendement doorgaans tussen 0 , s en 0,70. Het lage
toerental maakte een goede toepassing mogelijk bij de langzaam draaiende windmolens. Ook zijn schepraderen wel ge
bruikt bij stoombemaling. Bij diesel en elektrische bemaling
zijn schepraderen niet meer toegepast, omdat door het lage
toerental het totale rendement ongunstig wordt.

Vele droogmakerijen, vooral in Noord-Holland en ZuidHolland zijn mi schepdmdens drooggemalen. In het midden van de negentiende eeuw waren vocual in NoordH d W en het noordelijk deel van Zuiti-Holland de meeste
sdiepradmolens vervangen door vijzelmolens.

-

In grote windmolens hadden de schepraderen normaal
gesproken een diameter van 5,5 - 7.0 m. De breedtevan een
scheprad bedroeg doorgaans 0,45 0,55 m en de tasting
0,60 0,90 m. Om het stoten van de schoepen tegen het water bij het indompelen te beperken. werd tussen de opvoeren de raddiieter een verhouding van 0,17 0.20
aangehouden. Deaswerdopgesteldopeenhaogtevantenminste0,14-0,201naidestraalvanhetschepmi boven het
bovenwater. De &aai van het s h e p d is dus gelijk aan de
tasting. vermeerdeid met het hoogteverschiliussen pokierpeil en boezempeil.

Het hellend scheprad is in l771 uitgevonden door de Ge
broeders Eekhardt. Hun scheprad had een d
i van
650 m en werd geplaatst onder een hoek van 36O. De invoering ervan is op veel tegenstand gestuit, maar toch & het
hellend scheprad bij een eantal windmolens, vooral in ZuidHolland, toegepast, Voorlopers van dit scheprad lijken er al
in de zeventiende eeuw te zijn geweest, maar deze zijn het
experimentele stadium nooit te boven gekomen. De Wste
hellende schepraderen werden in 1835 gebouwd voor de
droogmaking van de Zuidplas. Het haafddoel was, mei áezelfde diameter van het schqmd, een grotere opvoerhoogte
mogelijk te maken, W j l de inrichüng van de o p l e i van
het hellend scheprad tevens de mogelijkheid bood td het
aanbrengen van een kiep, waardoor een deel van het opge
voerde water terug kon lopen, m ' n d e bij zwakke wind de
waterlast te verminderen. Door de invoering van stombemaling is de behoefte aan dit hulpmiddel vervallen, en is ook
bij het gewone scheprad een grotere opvoerhoogte biJeen
grote breedte van het scheprad mogelijk geworden.

-

Huet geeft een overzicht van de vele voorstellen die tot verbetering van schepraderen zijn gedaan. Zo heeft Hoogendijk
de in 1742 aan de Oostpoort te Rotterdam gebouwde wind-

Er zijn verschillendeproeven genomen voor het bepaim van
Bij een aantal pn>even is
hierbij de capaciteitvan sdiepradmdens vergeleken met dim
van molens met een hellendscheprad, af met een vijzel. Een
omtreksnelheid van 140 150 mlmin was m o r een sch6prad
met een diameter van 5,5 6,5 m het beste. Grotere schepraderen moesten dus een lager, en kleinereschepraderen een
hoger toerental hebben. Omdat dit toerental binnen betrek-

de capaciteit van scheprad-.

-
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kelijk nauwe grenzen ligt, kon bij koppeling aan een windmolen vaak niet het optimale rendement worden verkregen. De
tasting werd verkleind door de neerstag van het water achter
het scheprad. Dezs neerslag kon soms 0,15 - 0.20 m bedragen. De hoeveelheid water die op het bovenwater wordt
gestuwd, telkens als het scheprad de afstand tussen de
schoepen heeft doorlopen werd de waterkrul genoemd. Hoe
kleiner het toerental.hoe groter de imrloed van het lekverlies
was. GwmksMve werd ook wei voor het verlies door de
dikb van de schoepen en het lekverüt3s. 10% van de waterkrul genomen.
en bovenpeilen, en een
Bij konstante en goede ben*
goede uiMowin& had een door een windaangedreven scheprad een rendement van 0.75 0.90. Het rendement bij toepassing op s t o o m M i uwi gemiddeld 0,67
zijn geweest. Een grote brwdtebracht meer watenrerzet met
zich mee, en vroeg dientengevolge meer kracht. Voor m a
chanische aandrijving behoeft dit geen berwaar te zijn, maar
bij een opstelling in een windmolen, konden juist hierdoor de
lage windsnelheden in nog mindere mate worden benut.

-

Cepaciteit van een schepradmolen

Tijdvak

1 minuut
1 minuut
1 minuut
24 uur
wintermaand

Iaar

gen. Het water w d t geleid tot het hoogste punt van de
opieider. Om bij lage bovenwaterstanden het voordeel van
de lagere opvoehoagte te benutten, kan bij sen aantal vijzels een deel van de opleider worden neergeklapt. iage beneden-n
veroomken een geringere
Veel vijzels hadden daarom een verstelbare heliing. Hekiage
toerenîal maakte kmpassing magelijk bij windmolens. Huet
vemieldt, dat zolang uitsluitend windmolens In gebruik waren, de vijzel vooral bij opvoerhoogten van enkeb meters en
een konsámîe boven-,
een bij uilstek geschi op
voerwerkhiig was. Nadim zijn vipeis ook taqepast bij
stoomgemalen en bij elekhische hemeling, en mogelijk ook
opbeprkteschaalb-j.i
wgemalendiieen
sterke reduktie van het toerental toegepast te worden. Een
vïpei heeñ het voordeel, dat date zich beter dan een pomp
aan vecrUiderlijke snelheden aanpast.
De oorsprong van de vijzel W niet met zekerheid bekend. De
meesteauteurs m m e n Archirnedes van Sytecwre ais uilvinder. De vijzel in de vorm van een tonmolen, werd reeds in
de derde eeuw voor C h i i in Egypte gebruikt voor irrigatie. De open vijzel is in 1634 uitgevonden door Symon Jacobsz. Hulsebosch ul Amsterdam, d i in dat jaar een
windmolen bouwde met een dergelijk opvmerktuig, waarvoor hem octrooi werd verieend.
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water nieû aan de burtiemfidevan het rad &tromdee,maar
door de achoepen zodanig werd geieid. dat Mstrarning in
het mklden van het rad pktatsvond.
De~wasreedsindeüjdvanViusbekend.
DaoiWhelerisereennknmewmnaangegeven,diein 1629
bij de dFoogmaking van het Neaidemreer is boegepast. Een
wijrlgingirandeze-Sir,-daorDem,
bij twes windmok#is in de W W werd in 1744
grmfsmwr. Verdere verbtwingen zijn W gevonden door
Hartsinck. Ook is de schepschijf toegepest in de &wenùerkerpdder-

De vijzel is waar&@iijk voor het eerst in een droog-]
kqpp~stinde *
. Deza droogmakerij is in
1624 d m o g m w g a n g van hrss mhepahm
lm.In 1645bîijktâedroogmakerijedrterin hetbezitiezijn
van twee w"@moleris, Bekend is ook, dat in 1643 bij de
droogmaking van het Stammeer, een-w
ji
is megast. Dit zou derhalve ook de eerste toepassing kunnen zijn
geweest.De Wassenaamhe Polder is in 1886 met vip vijzelmolens droogsemalen. Vermoedelijk zijn d ahter tonmob s fJewe&

De@zeibestaat uk een as met schroefvormige bladen in een
halfcilindrische heilende gwt, de opleider. Meestal worden
drie schroefgangen door elkaar toegepast De afstand, gemeten langs de as t w e n Wee opeenvolgende groepen
schroefgangen, word! de spoed genoemd. De opvoerhoogte kon, bij de toepassing in windmolens, 4,O 6,O m bedra-

In een aantal droogmakerijen is, na mbebringen aan de
abpradmolens, de overgangvan schepradmlen8 naar vijzelmolens de eerste bet&enmde wijziging in de bemaling
geweest. Door de grotere opvoerhoogte die met vijzelmolens kon worden gerealiseerd, kon In een aantal gevallen hei
aantal molens per molengang worden verminderd. Na de
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OpmerwerMuIgen die tegenwoordig in droogmakerijen worden toegepast
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vervanging die reeds in, of voor 1645 in de Lisserpoelpolder
had plaatsgevonden, is voor zover bekend, het vervangen
van schepraderen in bestaande schepradmolens door vijzels, in 1725 op grotere schaal begonnen met de vervanging
van een gang van drie schepradmolens in de droogmakerij
de Berkmeer, door één vijzelmolen. In 1829 werd het eerste
stoomgemaal met een vijzel gebouwd voor een polder van
680 ha, bij het landgoed Mariënwaard in Beesd. Een tweede
toepassing van stoombemaling met behulp van vijzels, was
die bij de droogmaking van de Zuidplas.
Van Lijnden van Hemmen vermeldt dat in Nederland alleen
de schroef of open vijzel is toegepast. Hoewel dit niet geheel
in overeenstemming is met onder andere de vermelding van
Huet, dat de Wassenaarsche Polder in 1666 vermoedelijk
met vijf tonmolens is drooggemaakt, is toch wel duidelijk, dat
de open vijzel veruit het meest toegepaste type vijzel is, en
ook thans nog toegepast wordt. Bij gebrek aan theoretische
beschouwingen en berekeningsmogelijkheden, werd voor
het vaststellen van de capaciteit van een vijzelmolen in het
verleden, uitgegaan van bij praktijkproeven verkregen resultaten. Om de as voldoende stijf te maken, moest die bij lange
vijzels zeer zwaar zijn, en bij houten vijzels een diameter van
0,40 - 0,50 m hebben. De diameter van de vijzel lag bij grote
windmolens meestal tussen 1,50 m en 1,80 m. De vijzel werd
onder een hoek van 22 - 30° gelegd. Bij grotere opvoerhoogten later, wat steiler, tot 35 - 38O. Om gelijke vulling te
behouden, moest voor een steil geplaatste vijzel de spoed,
in verhouding tot de diameter, kleiner zijn dan voor een vijzel
onder een kleine hoek.
Om ook bij lage windsnelheden nog te kunnen malen, is omstreeks 1834 door Jan de Lange, molenaar op één van de
windmolens van de Polder Nieuwkoop, de losklep uitgevonden. Met een vanuit de molen bedienbare klep kon een lekverlies worden gecreëerd, waardoor de vijzel zich slechts
gedeeltelijk met water vulde.
Capaciteit en opvoerhoogte
Het toerental van een vijzel bedroeg bij windmolens 2,O - 3,5
maal dat van de molen-as, zodat bij een snelheid van 60 enden per minuut het toerental 30,O - 52,5 omwlmin werd. Voor
vijzels met een diameter van 1,50 - 1,60 m gaf een toerental
van 40 - 50 omwlmin het hoogste rendement. Bij goed uitgevoerde stalen vijzels kan het totale rendement 0,60 - 0,65 bedragen. Bij houten vijzels was dit geringer. Simons en Greve
geven de resultaten van proeven met verschillende vijzelmolens. Hierbij bleken de vijzelmolens een capaciteit te hebben
van circa 75 m31min bij een opvoerhoogte van 1,O m.
De vermoedelijk, eerste formules voor het bepalen van de
capaciteit van een vijzel zijn gegeven door Delprat, die een
stel vergelijkingen heeft afgeleid. Beekman stelt hier echter
later van, dat ze getoetst aan de praktijk, dikwijls minder
juiste uitkomsten gaven, omdat van de onjuiste veronderstelling werd uitgegaan dat het water in de vijzel horizontaal
stond. Later is gebruik gemaakt van een formule waarmee
voor houten vijzels met driegangige spoed, de hoeveelheid
uitgeslagen water per omwenteling kon worden bepaald. In
het algemeen kan worden gesteld, dat de capaciteit toeneemt als de hellingshoek afneemt. Onder andere Berk heeft
hiervoor een relatie gegeven. Muysken is uitvoerig ingegaan
op de capaciteitsbepaling van een vijzel. Tijdens het in wer-

king zijn van de vijzel, lekt er een konstante hoeveelheid water naar beneden. Voor dit lekverlies werd doorgaans 5 10% van de berekende capaciteit aangenomen. Ook voor
het optimale toerental geven verschillende auteurs een formule. Door Horch werd bovendien gevonden, dat bij een hoger toerental dan een zekere grenswaarde, de opgevoerde
hoeveelheid water per omwenteling gaat afnemen, omdat
dan het water over de vijzel-as wordt gemalen. Muysken gaf
een berekening van het rendement van een vijzel, waarbij hij
mechanische verliezen, hydraulische verliezen, lekverliezen
en uitstroomverliezen onderscheidde. Muysken vermeldt,
dat onder gunstige omstandigheden de werkelijke capaciteit
van de vijzel ongeveer 15% hoger is dan de berekende hoeveelheid. De voornaamste reden hiervoor is, dat het water
hoger in de gang komt te staan dan het laagste punt waarlangs het kan wegstromen. Deze uitspraak was gebaseerd
op verschillende door hem uitgevoerde proeven, waarbij de
werkelijke capaciteit 13 - 20% boven de berekende capaciteit lag. Door Horch is zelfs een maximum van 30% boven
de berekende capaciteit gevonden. Nagel kwam tot waarden tussen 11% en 18%.
Zuigpomp
Zuigpompen zijn gebouwd in horizontale en vertikale uitvoering, en konden enkelwerkend of dubbelwerkend zijn. Het
laatstgenoemde type werd zuigperspomp genoemd. Zuigpompen en zuigperspompen zijn in droogmakerijen alleen
bij stoombemaling toegepast. De veruit belangrijkste toepassing van zuigpompen is geweest voor de stoombemaling
van de Haarlemmermeer. Het bekendste voorbeeld van de
toepassing van zuigperspompen is bij de droogmaking van
de Polder Prins Alexander geweest. Huet vermeldt, dat zuigpompen de eenvoudigste oplossing boden voor het opvoeren van grote hoeveelheden water tot maximaal 10 m
hoogte. Tevens vermeldt hij, dat zuigpompen niet geschikt
werden geacht als er weinig verschil was tussen de
beneden- en de bovenwaterstand, of wanneer dit verschil
zeer veranderlijk was.
Centrifugaalpomp
De centrifugaalpomp bestaat uit een slakkenhuis met een
waaier. De aanzuiging geschiedt axiaal door onderdruk. Het
water wordt door de waaier in een vlak, loodrecht op de as
uitgeslingerd, en stroomt ook in dit vlak af. Centrifugaalpompen hebben een hoog toerental, waardoor rechtstreekse
koppeling aan het aandrijfwerktuig mogelijk is. De zuighoogte is maximaal 6 - 7 m. De zuigbuis moet voldoende ver onder water liggen, om het aanzuigen van lucht te voorkomen.
In de zuig- en persbuis van centrifugaalpompen wordt in het
algemeen een snelheid van het water toegelaten van 2 - 3
mls. De omtreksnelheid van de waaier is afhankelijk van de
opvoerhoogte, en varieert van 8 mls bij 1 m opvoerhoogte,
tot 13 mls bij 6 m opvoerhoogte. Centrifugaalpompen werden aanvankelijk vooral toegepast bij opvoerhoogten groter
dan 2,5 m. Met inachtneming van wat over de zuighoogte is
gezegd, is de opvoerhoogte praktisch onbeperkt. Zij kunnen
zowel voor grote als voor zeer kleine debieten, zowel bij grote, kleine, als veranderlijke opvoerhoogten worden toegepast. Centrifugaalpompen zijn aanvankelijk bij stoommachines toegepast en later bij diesel en elektrische gemalen. Onderscheid kan gemaakt worden in horizontale en vertikale
opstelling. Tevens is onderscheid te maken in gesloten en

open uitvoering. Verder zijn te onderscheiden een lage
opstelling, waarbij de pomp beneden het polderpeil is geplaatst, en een hevelopstelling, waarbij de pomp boven het
polderpeil, en veelal ook boven het peil van het bovenwater,
is opgesteld. Bij de eerste opstelling is de pomp niet waterkerend, dus is een wachtdeur of schuif noodzakelijk. Bij een hevelopstelling vormt de pomp een waterkering.
De centrifugaalpomp is in 1689 uitgevonden door Papin. Nadien zijn ongeveer 160 jaar verlopen voordat centrifugaalpompen op grote schaal zijn toegepast. In 1848 werd de
centrifugaalpomp van Appold voor het eerst getoond. Met
nog twee andere typen, te weten Van Gwijnne en Van Bessemer, kwam deze pomp ook voor op de internationale tentoonstelling van 1851 in Londen. De jury van deze
tentoonstelling nam proeven met de pompen, teneinde het
rendement te bepalen, en kort daarna heeft de invoering van
deze opvoerwerktuigen plaatsgevonden.
Het nadeel van een centrifugaalpomp, dat deze leeg geen
water kan opvoeren, werd aanvankelijk overwonnen door de
pomp te vullen. Om dit te kunnen doen, was een klep in de
zuigpijp nodig die gedurende de werking overbodig was.
Later is hierin voorzien door toepassing van een vacuumpomp. De werking van een centrifugaalpomp door opzuiging, leverde hierdoor omstreeks 1880, wat het aanzetten
betreft, geen problemen meer op. De opstelling ruim boven
de benedenwaterstand kwam algemeen in gebruik, en het
voornaamste bezwaar tegen het gebruik van centrifugaalpompen voor polderbemaling was daardoor weggenomen.
Over de toepassing van centrifugaalpompen voor polderbemaling vermeldt Beekman, dat in de polder Het Grootslag in
1869 de eerste grote centrifugaalpompen zijn toegepast.
Van der Pols vermeldt dat de mogelijk eerste toepassing van
centrifugaalpompen in droogmakerijen in 1864 plaatsvond
bij de droogmaking van de Holendrechter en Bullewijkerpolder. Ook bij de droogmaking van het Lutkemeer en de gronden van Raasdorp, eveneens in 1864, is een centrifugaal-

pomp toegepast. Daarnaast is in dit verband de toepassing
van centrifugaalpompen in de Polder Prins Alexander,
drooggemaakt tussen 1865 en 1874, vermeldenswaard.
Bij de eerste toepassingen van centrifugaalpompen is gekozen voor een lage opstelling onder het polderpeil, en werden
de pompen gebruikt als perspompen. In de regel werden
centrifugaalpompen met horizontale as toegepast, zowel in
kleine als in grote afmetingen, voor kleine en voor grote opvoerhoogten, en direkt gekoppeld aan stoommachines of
verbrandingsmotoren. Vanaf 1915 kwamen de vertikale
open centrifugaalpompen meer in gebruik, soms ook direkt
gekoppeld aan de as. Centrifugaalpompen met vertikale as
in gesloten uitvoering zijn weinig toegepast, en hoofdzakelijk
in kleine gemalen. Voor de aandrijving werd hierbij een elektromotor met direkte koppeling of tandwieloverbrenging gebruikt. De schroefcentrifugaalpomp is een overgangsvorm
tussen de centrifugaal- en de schroefpomp. Bij dit type pomp
oefent de waaier, ook in het axiale gedeelte, invloed uit op
de stroom. In droogmakerijen is de centrifugaalpomp tegenwoordig veruit het belangrijkste opvoerwerktuig.
Capaciteit en opvoerhoogte
De opvoerhoogte van centrifugaalpompen kan worden verdeeld in de zuighoogte, dat is de vertikale afstand van het
benedenwater tot het hart van de pomp en de pershoogte,
dat is de hoogte van het bovenwater boven het hart van de
pomp. Deze zogenaamde statische opvoerhoogte is dus gelijk aan het hoogteverschil tussen de beneden- en de bovenwaterstand, waarbij nog moet worden opgeteld het verval,
dat tijdens een maalperiode bij het gemaal ontstaat. Het rendement van een centrifugaalpomp is vrijwel konstant bij wisselende opvoerhoogten. Het rendement is het gunstigst bij
een bepaalde zuighoogte en bedraagt dan 0,60 - 0,85. Normaal bedraagt het toerental 100 - 150 omwlmin. Voor kleine
vermogens kan dit oplopen tot 500 omwlmin.
Roest van Limburg heeft als een van de eersten formules
ontwikkeld voor het bepalen van de capaciteit van centrifugaalpompen. Na hem heeft Dijnhoorn in 1899 een formule
gegeven, waarbij hij de relatie tussen de omtreksnelheid, de
radiaal-ontbondene snelheid en de opvoerhoogte heeft
weergegeven.
De centrifugaalpomp verplaatst water, wanneer de omtreksnelheid van de waaier, ruim boven de snelheid behorend bij
de opvoerhoogte ligt. Bij een grote opvoerhoogte moet de
omtreksnelheid van de waaier derhalve groter zijn dan bij
een kleine opvoerhoogte. Bij elke pomp behoort bij een bepaalde opvoerhoogte en capaciteit een toerental, waarbij het
rendement het grootst is. In verband met de wijze van aandrijving is het niet altijd mogelijk dit gunstige toerental te verkrijgen, en zal dus het rendement iets lager zijn. Uit de
pompkarakteristiek kan worden afgeleid, op welke wijze afwijkingen van de optimale waarden het rendement be'invloeden. Een soortgelijke relatie kan ook worden opgesteld voor
het verband tussen de opvoerhoogte en de capaciteit.
Schroefpomp

Centrifugaalpomp

Bij de schroefpomp is het schroefvormige lichaam gereduceerd tot een sneldraaiende waaier of rotor, met in twee richtingen gebogen schoepen, die het water, naast een

draaiende beweging, in hoofdzaak een beweging in de richting van de draaiings-as van de rotor geven. De schoepen
kunnen verstelbaar worden uitgevoerd wanneer er van wisselende opvoerhoogten sprake is. De schroefpomp is vooral
geschikt voor kleine opvoerhoogten en relatief grote capaciteiten. Onderscheid wordt gemaakt in pompen met een horizontale as en pompen met een vertikale as. Verder kunnen
de schroefpompen met vertikale as worden onderscheiden
in pompen in een gesloten uitvoering, en pompen in een
open uitvoering, waarbij het pomphuis aan de onder- en bovenzijde open is. Voor de meeste schroefpompen wordt als
aandrijfwerktuig de elektromotor gebruikt. De pompen met
horizontale as zijn in de regel opgesteld boven de hoogste
bovenwaterstand. Schroefpompen in vertikale uitvoering zijn
steeds beneden de benedenwaterstand opgesteld. Voor de
omtreksnelheid van de waaier wordt bij een schroefpomp
veelal 10 - 15 mls aangehouden, terwijl een stroomsnelheid
van het water in de leidingen wordt toegelaten van 2 - 3 rnls.
Het toerental bedraagt doorgaans 40 - 70 omwlmin. Voor
kleine capaciteiten wordt vaak een hoger toerental gekozen,
tot 500 omwlmin.

den opgemerkt dat de zuighoogte groter is dan het verschil
tussen beneden- en bovenwaterstand, als de pomp boven
de hoogste bovenwaterstand is opgesteld, en dat dit het geval is met de pershoogte, bij een pompopstelling beneden
het benedenwater. Bij het opvoeren van het water moet echter ook de hydraulische weerstand in de leidingen en de
pomp worden overwonnen. Het rendement wijkt weinig af
van dat van een centrifugaalpomp. Bij schroefpompen
neemt het rendement sterk af, als de opvoerhoogte afwijkt
van de bij het ontwerp aangenomen opvoerhoogte.
De capaciteit van een schroefpomp wordt onder andere bepaald door de manometrische opvoerhoogte die overbrugd
moet worden. De manometrische opvoerhoogte bestaat uit
de statische opvoerhoogte en de hydraulische weerstand.
Verschillende auteurs geven waarden voor het rendement
van schroefpompen. Zo vermelden Van Rossum en De
Vries, dat met schroefpompen een rendement van 0,5 - 0,65
bereikt kan worden, waardoor zij bij kleinere opvoerhoogten
gunstig afsteken bij centrifugaalpompen. Voor de nieuwere
pompen kan het rendement, afhankelijk van het pomptype,
variëren van 0,5 - 0,9. Bij schroefpompen is door de korte leidingen en het geringe aantal bochten, de hydraulische
weerstand gering.

Bemalingsgegevens
Ten aanzien van waterbeheersingssystemen in droogmakerijen zijn veruit de meeste gegevens verzameld met betrekking tot de bemaling. Het verzamelen van deze gegevens is
echter pas begonnen in het midden van de vorige eeuw na
de invoering van de stoombemaling. De gegevens die werden verzameld hadden meestal betrekking op het aantal
maaluren. Hieruit kan echter, zij het met zekere marges, de
uitgeslagen hoeveelheid water worden bepaald. Analyse
van de bemalingsgegevens heeft slechts sporadisch plaatsgevonden.

Schroefpomp met vertikale as

De toepassing van schroefpompen in Nederland dateert van
1915. Zij worden vooral toegepast bij opvoerhoogten tot 3,O
- 3,5 m. De vertikale schroefpomp in open uitvoering is voor
het eerst geïnstalleerd in 1922, voor de bemaling van het
Lemsterhop nabij Lemmer. Sindsdien zijn deze pompen
vooral voor een capaciteit tot maximaal 100 mJlmin toegepast. Schroefpompen worden tegenwoordig vooral in droogmakerijen in Friesland toegepast.

Capaciteit en opvoerhoogte
Ook de opvoerhoogte van schroefpompen kan worden verdeeld in de zuighoogte en de pershoogte. Hierbij moet wor-

De beschikbaarheid van gegevens is lange tijd beperkt geweest. Zo vermelden Conrad, De Leeuw, Linse en Reuvens
dat anno 1873 van de Beemster nagenoeg geen gegevens
beschikbaar waren betreffende de waterpeilen in de droogmakerij, de waterpeilen van Schermerboezem ter plaatse
van de Beemsterringvaart, en de tijdstippen waarop de poldermolens in en buiten werking waren. Ligtenberg vermeldt
circa vijftig jaar later, dat adviezen voor polderbemaling meer
op veronderstellingen dan op feiten gegronde aannamen
betreffende de afvoer van waterhoeveelheden waren gebaseerd, terwijl doorgaans werd volstaan met het verwijzen
naar de bemalingscapaciteit van vergelijkbare polders, waar
betreffende de sterkte van de bemaling geen klachten werden vernomen.
Bemalingsgegevens van windmolens zijn slechts sporadisch
bekend. Van enkele droogmakerijen zijn voor bepaalde perioden gegevens aangetroffen, die meestal betrekking hadden op het aantal maaluren, de windkracht en de waterpeilen. Met windmolens zijn wel uitvoerige proeven genomen,
waarbij de capaciteit werd vastgesteld. Ook is in dit verband
de tabel die Scholten geeft interessant, waarin hij windgegevens vermeldt met daarbij de waterhuishoudkundige toestand waarin de polders in de wintermaanden van 1820 - 1845
verkeerden.

Ligtenberg vermeldt dat de Haarlemmermeer, een volledig
en op voortreffelijke wijze bijgehouden archief van de bemaling heeft. Bij bestudering van deze gegevens kwam Ligtenberg tot de konklusie, dat de vrij langdurige peilstijgingen die
herhaaldelijk voorkwamen, vooral werden veroorzaakt door
het feit dat het tot 1912 twee dagen duurde, voordat de
stoomgemalen op volle capaciteit werkten. Tevens vermeldt
hij dat dergelijke gegevens van andere polders voor 1922
nagenoeg niet beschikbaar, en indien wel beschikbaar, vaak
onbetrouwbaar waren. In 1922, is de Provinciale Waterstaat
van Noord-Holland begonnen met een aantal op de polderbemaling in de provincie betrekking hebbende gegevens, in
een bemalingsarchief bijeen te brengen. Ook van de Wieringermeer zijn langjarige waarnemingsreeksen betreffende de
bemaling beschikbaar. Op grond van 43 jaar waarnemingen
is bepaald, dat de gemiddelde jaarlijkse uitgeslagen hoeveelheid water 151 miljoen m3 bedraagt. Dit komt neer op
755 mmljaar.
Voor de IJsselmeerpolders zijn door de Dienst der Zuiderzeewerken in de periode 1948 - 1979 jaarverslagen betreffende de bemaling uitgebracht. Uitgaande van de hierin
opgenomen gegevens is voor de Noordoostpolder de frequentieverdeling van de dagelijks uitgeslagen hoeveelheid
water bepaald. De dagelijks uitgeslagen hoeveelheden water zijn slechts in 10% van de gevallen groter dan 3 mmldag.
De hoge waarden komen vooral voor in de maanden november, december en januari.

king op de neerslag of het neerslagoverschot en de kwel. De
andere faktoren leiden zo nodig tot een verhoging met een
vaste waarde.
Bepalen van het waterbezwaar over een jaar
Het waterbezwaar over een jaar is van belang om te kunnen
vaststellen wat het te verwachten energieverbruik van een
bemalingsinstallatieis. Er zijn verschillende methoden toegepast om het waterbezwaar over een jaar te bepalen.
De, voorzover bekend, eerste berekening van het waterbezwaar over een jaar is gegeven door Simons en Greve. Deze
bepaalden niet alleen het waterbezwaar over een jaar, maar
ook het waterbezwaar voor, en in de periode kort na droogvallen. Het gemiddelde waterbezwaar over een jaar bepaalden zij als volgt:
Neerslagoverschot
- september - maart
- voor de maanden april - augustus werd
aangenomen 8,64 mmlmaand

208 mm
43 mm

Kwel
- september - maart bij goed bedijkte en niet te
ongunstig gelegen polders werd aangenomen
7 mmlmaand
49 mm
- voor de maanden april - augustus werd
aangenomen dat de kwel door de
evapotranspiratie verdwijnt
O mm

45 relatieve frequentie in %

l

Gemiddeld waterbezwaar over een jaar

300 mm

Voor de eerste jaren na de droogmaking werd het waterbezwaar over een jaar om twee redenen vergroot, te weten:
- de drooggevallen gronden zijn nog geheel verzadigd
met water, dat naar de sloten uitzakt;
- de dijken die nog niet gezet zijn, laten in de beginfase gemakkelijker het bovenwater door.

uitgeslagenwater in mmldag

Frequentieverdeling van de dagelijks uitgeslagen hoeveelheid water van de Noordoostpolder

In de Zuidplaspolder zijn waarnemingen verricht waarbij
bleek, dat het water in de sloten met 10 mmldag steeg wanneer er geen water werd uitgeslagen en er geen neerslag en
noemenswaardige verdamping was. Wanneer deze waarde
wordt gekombineerd met de gemiddelde jaarlijkse neerslag
en verdamping, dan wordt gevonden dat het waterbezwaar
over een jaar, direkt na droogmaking, bijna 600 mm zal bedragen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de oorzaken
van het extra waterbezwaar geleidelijk verminderen, en uiteindelijk geheel ophouden. Simons en Greve namen daarom
voor het waterbezwaar na droogmaking een reeks aan, die
gelijkmatig afliep van 600 mmljaar in het eerste jaar, naar
350 mmljaar in het zesde jaar.

Ontwerpnormen en berekeningen
Het waterbezwaar in een droogmakerij kan ontstaan door
neerslag, kwel, schut- en lekwater, afvalwater, water van hogere polders, of bovenland en ingelaten water. Ten aanzien
van het waterbezwaar zijn vooral van belang de jaarlijks uit
te malen hoeveelheid water en het waterbezwaar onder
maatgevende omstandigheden. Voor het bepalen van deze
twee soorten waterbezwaar zijn verschillende methoden ontwikkeld. De methoden hebben doorgaans uitsluitend betrek-

Ten aanzien van het extra waterbezwaar in de eerste jaren
na droogvallen stelde Beekman ongeveer vijftig jaar later:
,,Dat in de eerste jaren na droogmaking van meren of
plassen de op te voeren waterlast iets meer zal bedragen dan later, zal in het algemeen wel kunnen worden
aangenomen vooral omdat de kwel, nadat de ringkaden goed ineengezet zijn, de holligheden door fijn zand
zijn gevuld, enz. langzamerhand iets zal verminderen.
Dat men echter in het eerste jaar na de droogmaking op

een waterlast zou moeten rekenen tweemaal zo groot
als de normale, het volgend jaar iets minder, enz. omdat de gronden dan nog geheel doortrokken zijn van
water dat langzamerhand naar de sloten moet toezakken zoals Simons en Greve willen, schijnt onnodig, als
de gronden voor de uitgifte maar eerst voldoende zijn
drooggelegd en vooral behoorlijk verkaveld zijn, dus
een voldoende voorlopige waterberging bezitten".
Een andere methode voor het vaststellen van het waterbezwaar over een jaar, bestaat uit het opstellen van de waterbalans. Bij deze toepassing kon, door de verschillende posten
van de waterbalans te meten, te berekenen, of er aannamen
voor te doen, het totale waterbezwaar over een jaar worden
bepaald.
Bepalen van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden
Het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden is
van belang voor het vaststellen van de benodigde afmetingen van het afwateringssysteem en de capaciteit van de bemalingsinstallaties. Voor zowel de keuze van de maatgevende omstandigheden, als de daarbij behorende afmetingen
en capaciteit, zijn uiteenlopende methoden toegepast. Bij
deze methoden wordt al of niet uitgegaan van, of rekening
gehouden met de volgende faktoren:
- neerslag;
- verdamping en evapotranspiratie;
- berging in de grond;
- transformatie van neerslag naar afvoer uit het ontwateringssysteem;
- transformatie van neerslag naar afvoer uit het afwateringsssysteem;
- uitgeslagen hoeveelheid water.
Verschillende methoden voor het bepalen van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden zijn bekend.
Genoemd kunnen worden: Simons en Greve, Wieringermeer, Van Rossum en De Vries, De Zeeuw en Hellinga,

Klein, regenduurlijnen en Markerwaard. Een aantal van deze methoden zijn bij het ontwerpen van waterbeheersingssystemen in droogmakerijen toegepast. Een aantal ervan is
in de literatuur aangetroffen, maar er zijn geen voorbeelden
van een daadwerkelijke toepassing gevonden.

De droogmaking van het Haarlemmermeer (18.100 ha)
heeft het Rijk f 13.789.377,- gekost. Bij de verkoop van
de gronden is f 9.377.262,- ontvangen. Deze bedragen komen neer op aanlegkosten van circa f 760,- per
ha en een tekort van ongeveer f 245,- per ha. Tegenwoordig kunnen de aanlegkosten voor een droogmakerij worden geraamd op circa f 35.000,- per ha. Een
overeenkomstig tekort zou nu circa f 11.250,- per ha
bedragen, wat voor de Haarlemmermeer neerkomt op
circa 200 miljoen gulden. De opbrengst van de landbouwkundige exploitatie in de Haarlemmermeer kan
over de laatste vijfjaar worden geraamd op circa 75 miljoen gulden per jaar. Het gemiddelde resultaat van de
luchthaven Schiphol bedroeg over dezelfde periode circa 50 miljoen gulden perjaar. Alleen al op basis van deze twee resultaten moet, ondanks het geleden verlies
van bijna 30% op de aanlegkosten, de droogmaking
van het Haarlemmermeer als een zeer succesvol projekt van het Rijk worden beschouwd (Schultz, 1992).

Simons en Greve
De, voor zover bekend, oudste methode voor het vaststellen
van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden
wordt gegeven door Simons en Greve. Zij stellen dat voor
het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit van belang is, om de grootste maandelijkse hoeveelheid water uit
een periode van nagenoeg honderd jaar te kennen, waarmee de polders worden belast. Zij baseren zich daarbij op
het neerslagoverschot, dat door hen bepaald is uit het verschil van de neerslag en de verdamping van open water. De
keuze van honderd jaar was vermoedelijk ingegeven door
het feit, dat toen bijna honderd jaar waarnemingen van huize

Eerste berekening van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden in mmldag voor de Wieringermeer
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Zwanenburg beschikbaar waren. Zij stelden, dat alleen in de
maanden januari, oktober en november, het neerslagoverschot groter is geweest dan 129 mmlmaand. Voor die maanden zijn er, behalve de bovenstaande jaren, nog drie andere
jaren waarin dit is gebeurd. De waarde van 129 mmlmaand,
vermeerderd met de kwel, werd door Simons en Greve beschouwd als het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden. Waarom zij de waarde van 129 mmlmaand kiezen
en bijvoorbeeld niet 130 mmlmaand, of een waarde die in de
waarnemingsperiode vijfmaal, of tienmaal was overtroffen
wordt door hen niet verklaard.

voerd. Voor gebieden waarin vrijwel geen drainage of begreppeling aanwezig was en de sloten op ruime afstanden
lagen, rekenden zij voor de volledige afvoer van een regenbui naar het afwateringssysteem op één of meer weken. Zij
gingen ervan uit, dat op de eerste dag een zeer belangrijk
deel van de neerslag tot afvoer komt. Voorts stelden zij, dat
de afstroming in de volgende dagen plaatsvindt volgens een
aflopende reeks. Zij geven daarbij een tabel met de afvoerpercentages in opeenvolgende dagen, zoals die bij een bepaalde duur van de totale afvoerperiode kunnen worden
verwacht.

Wieringermeer

De Zeeuw en Hellinga

De eerste berekeningen ten behoeve van het bepalen van
het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden
voor de Wieringermeer waren gebaseerd op de neerslag
van 13 - 16 november 1915 in de Haarlemmermeer. Deze
periode was, op basis van de toen bekende n~erslaggegevens, voor polderbemaling het ongunstigst. De verdamping
werd in dit geval verwaarloosd. Aangenomen werd dat de
neerslag die op één dag viel, gelijkmatig verdeeld over drie
dagen, tot afvoer kwam. Het aldus berekende waterbezwaar
werd als maatgevend beschouwd. Het totale aldus berekende waterbezwaar bedraagt 74,4 mm, en treedt volgens de
aangegeven verdeling in tien dagen op.

De Zeeuw en Hellinga karakteriseerden een stroomgebied
c.q een droogmakerij door een reaktiefaktor. In de droogmakerij kunnen meerdere onderdelen worden onderscheiden
die ieder een eigen reaktiefaktor bezitten, en die daardoor
verschillend op de neerslag reageren. Bij de methode van
De Zeeuw en Hellinga wordt ervan uitgegaan, dat de afvoer
evenredig is met de grondwaterstand. De reaktiefaktor kan
zowel uit afvoermetingen als uit metingen van de grondwaterstanden worden bepaald, en wel het eenvoudigst in perioden zonder neerslag en met een geringe evapotranspiratie.
Hiervoor zijn vooral geschikt de neerslagloze en vorstvrije
perioden in de maanden oktober - maart.

Van Rossum en De Vries

Klein

Van Rossum en De Vries beschrijven een methode voor het
bepalen van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden, waarbij eveneens de vertraging tussen neerslag
en afvoer in rekening wordt gebracht. In feite betekende deze methode een verfijning van de eerdergenoemde methode, die voor de Wieringermeer is toegepast. Voor de neerslagcijfers werden één, of meer in de nabijheid van de betrokken droogmakerij gelegen stations, gekozen en voor een
periode van enkele tientallen jaren werd nagegaan welke ongunstige neerslagsituaties zich over een periode van een
aantal opeenvolgende dagen voordeden. Neerslaghoeveelheden die hooguit éénmaal per tien jaar voorkwamen werden buiten beschouwing gelaten. De neerslag zal na kortere
of langere tijd aan het grondwater worden toegevoegd, en
via greppels, drains of kavelsloten worden afgevoerd. Voor
tuinbouwgebieden en vliegvelden namen zij aan, dat al het
overtollige neerslagwater in slechts enkele dagen werd afge-

Klein heeft een verbeterde methode voor het bepalen van
het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden gegeven. Hij stelde daartoe dat het voldoende is, om de berekening van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden uit te voeren over de periode oktober - maart. Hij
gaf aan dat het bepalen van het waterbezwaar van een
droogmakerij geen eenvoudige zaak is. Zo kunnen de vertikale en de horizontale doorlatendheid, alsmede het waterbergend vermogen van de grond, slechts bij benadering
worden bepaald en moet de grondwaterstand aan het begin
van een neerslagperiode worden aangenomen of worden
ontleend aan metingen. Ook andere faktoren zoals kwel en
lekwater moeten worden geschat, berekend of bepaald aan
de hand van de waterbalans.
Klein vermeldt dat het bepalen van het waterbezwaar onder
maatgevende omstandigheden vaak globaal werd aange-
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pakt, en verwees hierbij naar de bij de Wieringermeer toegepaste methode, en naar de aanpak die door Van Rossum en
De Vries gegeven is. Hij stelde dat deze methoden tot te grote aannamen voor de afvoer leiden, en dus aan de veilige
kant zijn, maar tevens duur in verband met de daaruit voortvloeiende grote bemalingscapaciteit. Volgens Klein wordt
een betere bepaling van het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden verkregen wanneer de neerslag, die
in één dag valt, niet gelijkmatig wordt verdeeld over drie of
meer opeenvolgende dagen, maar snel oplopend tot een
hoogste waarde op de tweede dag, en daarna geleidelijk afnemend tot nul. Deze methode is derhalve identiek aan de
methode van Van Rossum en De Vries, alleen wordt de verdeling van de afvoerpercentages anders gekozen.

geacht worden te gelden als waterbezwaarreeks voor de
Markerwaard. Om tot het totale waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden te komen, dient de reeks te worden verhoogd met de kwel en eventueel andere faktoren, die
bijdragen tot het waterbezwaar.

Netto-waterbezwaar in mm voor de Noordoostpolder bij verschillende herhalingstijden

Dagen

Frequentie
1 * per jaar 1 * per 10 jaar

1 * per 100 jaar

Regenduurlijnen
Bij de methode uitgaande van regenduurlijnen wordt bijvoorbeeld de neerslag in een periode van vijf opeenvolgende dagen genomen, die in de maanden oktober - maart, éénmaal
in de vijf jaar wordt bereikt of overschreden. Wanneer wordt
aangenomen, dat al de neerslag infiltreert en zonder vertraging tot afvoer komt, is deze waarde dus tevens het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden. In werkelijkheid zal de afvoer met een zekere vertraging tot stand komen. Derhalve wordt in dit geval het waterbezwaar dus ook
overschat.

Het is verbazingwekkend dat het plan ,,WatermanJ', dat
tenminste f 70,- per m2 kost, door niet-direkt ingewijden als een rendabel plan wordt beschouwd, terwijl de
Markerwaard, die nog geen f 4,- per m2 kost, als duur
wordt ervaren (Schultz, 1992).
Markerwaard

Invloed van subgebieden op het waterbezwaar
In droogmakerijen is het waterbezwaar doorgaans bepaald
op basis van landbouwkundig gebruik van de gronden. Gebieden met andere bestemmingen kunnen echter van invloed zijn op het waterbezwaar. Zo kunnen stedelijke
gebieden en kassen resulteren in een snelle afvoer. Bij bossen zal er in de regel sprake zijn van een vertraagde afvoer.
Bij natuurgebieden hangt het van de inrichting af, of en hoe
deze, afwijkend van de landbouwgebieden zullen reageren.
Invloed van stedelijke gebieden

Voor het berekenen van het te verwachten waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden in de Markerwaard, is
gebruik gemaakt van de gegevens van de Noordoostpolder.
Deze droogmakerij is gekozen omdat:
- de Noordoostpolder in oppervlakte en variatie in bodemgesteldheid, goed vergelijkbaar is met de toekomstige situatie in de Markerwaard, en de vertraging, spreiding en
afvlakking in de afvoer van neerslag derhalve met elkaar
overeen zullen komen;
- neerslaghoeveelheden over een lange reeks van jaren in
de Noordoostpolder en rondom het Markermeer slechts
kleine verschillen vertonen en de evapotranspiratie in de
Noordoostpolder en de Markerwaard naar verwachting
eveneens met elkaar overeen zullen komen;
- er goede langjarige reeksen beschikbaar zijn van de
neerslag, de dagelijks uitgeslagen hoeveelheid water en
de peilen in de beide afdelingen van de Noordoostpolder.

De afvoer van het verharde oppervlak in stedelijke gebieden
wordt gekenmerkt door twee faktoren, die van belang zijn
met betrekking tot het waterbezwaar. Allereerst is er sprake
van afvoercoëfficiënten die belangrijk hoger zijn dan de afvoercoëfficiënten, waarvan in het landbouwgebied sprake is.
Daarnaast komt de afvoer relatief snel op het water in het
aangrenzende landbouwgebied. Hierdoor is zowel het waterbezwaar over een jaar, als het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden, hoger dan voor landbouwgebieden. Afhankelijk van de oppervlakteverhouding tussen het
stedelijke gebied en het aangrenzende landbouwgebied kan
het hierdoor ontstane waterbezwaar ertoe leiden, dat er bij
het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit rekening
mee moet worden gehouden.

Verschil kan er echter tussen beide droogmakerijen wel
bestaan voor wat betreft de kwel, de hoeveelheid in te laten
water en eventueel de open waterberging. Van de Noordoostpolder is over de periode 1959 - 1979 het nettowaterbezwaar in mmldag bepaald. Op basis van deze reeks
zijn duurlijnen van het netto-waterbezwaar voor herhalingstijden van één, tien en honderd jaar bepaald. De nettowaterbezwaarreeks, kan gezien het hiervoor gestelde, ook

Er zijn zeer weinig gegevens beschikbaar betreffende de
neerslag-afvoerrelaties in bosgebieden in droogmakerijen.
Een uitzondering hierop vormt het onderzoek, dat is uitgevoerd in de Hollandse Hout in Oostelijk Flevoland. Hier zijn
van 1979 - 1986 kontinu metingen verricht aan slootafvoeren
in dit bosgebied. Op grond van de verkregen resultaten kan
worden gekonkludeerd, dat de afvoer van bossen later in het
jaar op gang komt dan die van landbouwkavels, en dat de

Invloed van bosgebieden

l

afvoerintensiteit lager is ten gevolge van een grotere interceptie, een grotere rijpingsdiepte en een minder effektieve
ontwatering. Dit resulteert in een lager waterbezwaar over
een jaar, alsmede onder maatgevende omstandigheden.
Invloed van natuurgebieden
Natuurgebieden zijn in de regel afgezonderd van de andere
gebieden in de droogmakerij, waardoor ook de waterlopen
niet met elkaar in open verbinding staan. Het waterpeil in de
natuurgebieden in droogmakerijen ligt meestal hoog ten opzichte van het maaiveld, terwijl het percentage open water
aanmerkelijk groter is dan in de aangrenzende gebieden.
Veelal geldt voor natuurgebieden een apart waterhuishoudkundig regime, waarbij gedurende de zomermaanden water
wordt ingemalen, om verliezen ten gevolge van evapotranspiratie en wegzijging te kompenseren. Neerslagoverschotten gedurende de wintermaanden worden als regel
geloosd op de waterlopen in het landbouwgebied.
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Door de relatief grote invloed van de evapotranspiratie, zal
het netto-waterbezwaar over een jaar lager zijn dan het waterbezwaar in het landbouwgebied. Het waterbezwaar onder
maatgevende omstandigheden zal door het hoge percentage open water en de daardoor toelaatbare geringere afvoercapaciteit, eveneens lager zijn dan voor het landbouwgebied. Aangezien het grootste waterbezwaar meestal in de
wintermaanden optreedt, zal de vertraagde afvoer van water
uit natuurgebieden een gunstige invloed hebben op de peilsverhogingen in de waterlopen van de droogmakerij.
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Beperkingen door externe faktoren
Lozing vindt doorgaans plaats op een boezemwater, of op
een hoger gelegen polder. Ook komt het voor dat een
droogmakerij onder natuurlijk verval loost op een aangrenzende droogmakerij. Daarnaast kwam het vroeger ook voor,
dat rechtstreeks op een zeearm werd geloosd.
Boezemwateren komen in het westen en noorden van Nederland voor. De Friese boezem beslaat hierbij min of meer
de hele provincie. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
is een netwerk van boezemwateren aanwezig, waarbij de
boezemwateren vaak ook weer onderling met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. In boezemwateren wordt
een relatief hoog waterpeil, het boezempeil, gehandhaafd.
Dit is het streefpeil voor de boezembeheerder. Het streefpeil
in de verschillende boezems loopt uiteen van 0,20 - 1,O0 mNAP. Kenmerkend voor dit peil is dat het vaak eeuwenlang
nagenoeg niet is gewijzigd. Zo geldt het streefpeil voor Delfland al sinds 1562 en dat van Schermerboezem al sinds
1795. Het boezempeil kan tegenwoordig nauwkeurig worden beheerst. Vroeger was dit minder het geval. De oppervlakte van de verschillende boezemgebieden loopt uiteen
van bijna 8.000 ha voor Schieland tot meer dan 300.000 ha
voor de boezem van Friesland. De percentages open water
in de verschillende boezems lopen uiteen van 0,4% voor de
Vechtboezem tot circa 4,5010 voor Friesland en Rijnland.
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Bij bemaling op een boezem zijn er in principe twee mogelijkheden:
- bemalen op een open boezem
In dit geval kunnen de polders ten allen tijde op de boezem lozen;
- bemalen op een besloten boezem
Bij een besloten boezem is het peil begrensd tussen het
streefpeil en het maalpeil. In een aantal boezems is het
maalpeil vanouds van kracht, omdat bij de uitwatering
door sluizen, door hoge buitenwaterstanden, de lozing
vanuit de boezem kon stagneren. Zodra het maalpeil is
bereikt mogen de polders niet meer op de boezem lozen,
wegens gevaar voor doorbreken van boezemkaden en
wateroverlast voor rechtstreeks op de boezem afwaterende gebieden.
In verband met het bemalen op een besloten boezem werd
destijds door Storm Buijsing het aantal maaldagen per
maand op 20 gesteld. Beekman stelde later dat, omdat het
aantal opeenvolgende maaldagen niet meer zo groot hoeft
te zijn, het ook niet meer nodig is om de bemalingscapaciteit
te vergroten bij besloten boezems. Alleen bij boezems die in
dit opzicht in een ongunstige toestand verkeerden en bijvoorbeeld lage boezemkaden hadden, moest volgens hem
hiermee nog rekening worden gehouden.
Bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit
Bemaling is geen kontinu proces. Eerst als het peil in de waterlopen tot een bepaald niveau is gestegen, wordt de bemaling gestart. Bij een capaciteit die zo veel mogelijk is
afgestemd op de hoeveelheid toestromend water, wordt bemalen tot een minimum peil. Dan stopt de bemaling tot het
startniveau weer is bereikt en wordt de cyclus herhaald. Omvangrijke onderbemalingen in een polder kunnen het diskontinue karakter van de waterafvoer versterken. Boer en
Kielman stellen, dat het aantal maaluren van een bemalingsinstallatie berekend op een capaciteit van 8 mmldag, gemiddeld 900 - 1.000 per jaar bedraagt. De benodigde
bemalingscapaciteit wordt in eerste instantie bepaald door
het waterbezwaar. Daarnaast zijn van invloed het ontwateringssysteem en het afwateringssysteem. Afhankelijk van de
in de droogmakerij voorkomende typen grondgebruik kunnen hierbij, zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangegeven, verschillende systemen voorkomen die elk hun
invloed zullen hebben op de bemalingscapaciteit.
Bij de bemaling door windmolens moet het vaststellen van
de benodigde capaciteit c.q. het benodigd aantal windmolens, gebaseerd zijn geweest op in andere gebieden opgedane ervaringen, of gewoon uitproberen. Dit laatste kan
worden geïllustreerd met de droogmaking van de Beemster,
waarbij onderstaande twee citaten van belang zijn:
,,En om zeker te zijn, of men de droogmaking met 16
molens zal kunnen volbrengen, hebben de aannemers
aangenomen en beloofd, gelijk zij aannemen en beloven mits dezen, dat zij binnen den tijd van ten langste
4 weken, van hunne inventie eene proef in het groot zullen doen, ten overstaan van Gecommiteerden der
Hoofd-Ingelanden. En indien dan bevonden wordt, dat
de 16 molens voor het werk niet in staat zijn, zullen de
aannemers gehouden zijn, dadelijk zich van meerder
oude of nieuwe molens als boven te voorzien, tot zoodanig getal als Gecommiteerden goedvinden"
,,Bovendien is men al spoedig tot de overtuiging geko-

men, dat men het getal molens aanvankelijk te laag had
gesteld, en dat het van 16 op 25 moest worden gebragt. Tengevolge daarvan zijn de Heeren bedijkers,
zoowel als de aannemers zelve, het onhoudbare van
het gemaakte accoord inziende, vermoedelijk onderling
tot het besluit gekomen, om van het gesloten verdrag
af te zien en eene andere schikking te maken, waarbij
gezegde aannemers ontslagen werden; terwijl nu de
droogmaking geheel en alleen voor rekening van de
bedijkers werd voortgezet"
Tijdens de droogmaking van de Beemster zijn verscheidene
molengangen verlengd tot gangen van drie molens. Het is
merkwaardig, dat hiervan niet direkt is uitgegaan, hoewel
wel over gegevens betreffende de maaiveldligging werd beschikt. Ook is het merkwaardig te noemen, dat uit bovenstaande citaten kan worden afgeleid, dat voor het
droogmaken van de Beemster aanvankelijk werd uitgegaan
van 16 windmolens. Uiteindelijk stonden er op het moment
van droogvallen 41 windmolens. Hoewel dit toch een tegenvaller moet zijn geweest, is hiervan niets in de archiefstukken
te achterhalen.
De eerste verhandeling betreffende het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit is van de hand van Simons en
Greve die stelden, dat het voor de landbouw wenselijk was,
dat het water in de polders steeds op een bekwame hoogte
werd gehouden. Volgens hen was dit met windbemaling niet
te realiseren. Een stoombemaling kon sterk genoeg zijn om
hieraan te voldoen en behoorde daartoe een zodanige bemalingscapaciteit te hebben, dat in iedere maand al het water waarmee de landen gedurende de maand belast worden,
kon worden uitgeslagen of tenminste zo veel, dat het overblijvende water geen belangrijke schade aan de gewassen kon
veroorzaken.
In latere publikaties worden globale waarden gegeven voor
de bemalingscapaciteit. Zo stellen Van der Kley en Zuidweg,
dat een diepe ontwatering leidt tot een lage en een ondiepe
ontwatering tot een hoge benodigde bemalingscapaciteit. In
vele publikaties wordt vermeld, dat gebruikelijke waarden
voor de bemalingscapaciteit voor polders in het westen 10 12 mmldag bedragen. Voor bouwland in het noorden worden waarden aangehouden van 8 - 10 mmldag. Bij tuinbouwgebieden worden waarden toegepast tot 16 mmldag.
Wanneer op basis van de gegevens van neerslag en
neerslagoverschot wordt nagegaan of hierin wezenlijke verschillen zijn tussen het westen en het noorden, dan kan dit
hieruit niet worden afgeleid. Er moeten dus andere redenen
zijn geweest om tot bovengenoemde verschillen te komen.
Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan, dat het gemaal een
capaciteit moet bezitten, die voldoende is om de afvoer van
het ontwateringssysteem en de rechtstreekse belasting op
het afwateringssysteem af te voeren, zonder dat daarbij de
peilstijging in de open waterlopen te groot wordt. Rekening
houdend met de open waterberging is het dan mogelijk aan
te geven, welke hoeveelheid water er moet worden uitgeslagen om de peilsoverschrijdingen binnen de gestelde grenzen te handhaven.

open boezem

hoger gelegen polder

besloten boezem

binnen boezem

m-

Soorten water waarop het water van de droogmakerijen wordt geloosd

Voor het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit
zijn, onder andere, van belang:
- neerslag;
- evapotranspiratie;
- kwel;
- belasting door externe bronnen;
- invloed bovenwaterstand;
- invloed boezembeheer;
- wijze van ontwatering;
- doorlatendheid van de bodem;
- berging in de grond;
- hoeveelheid water, die de bodem reeds bevat;
- al of niet bevroren zijn van de bodem;
- peil in de sloten en de toelaatbare peilsoverschrijdingen;
- grootte van de droogmakerij;
- percentage open water;
- eigenschappen aandrijfwerktuig;
- eigenschappen opvoerwerktuig;
- invloed verschillende bestemmingen.
De verschillende methoden die zijn en worden toegepast om
te komen tot de benodigde bemalingscapaciteit, zijn echter
vrijwel alle uitsluitend gebaseerd op het waterbezwaar onder
maatgevende omstandigheden. Bij de meeste methoden is
het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden uitsluitend bepaald op basis van de neerslag of van het
neerslagoverschot. De kwel speelde in veruit de meeste gevallen een beperkte rol bij het vaststellen van de bemalingscapaciteit. In de regel werd de, op grond van de neerslag
of het neerslagoverschot bepaalde, bemalingscapaciteit met
een vaste waarde gelijk aan de kwel verhoogd. Betreffende
het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit zijn een
aantal methoden en beschouwingen aangetroffen. Deze
worden in het navolgende in chronologische volgorde weergegeven. Indien de benodigde bemalingscapaciteit was bepaald, diende deze waarde nog te worden vertaald in een
benodigd vermogen voor het aandrijfwerktuig.
1.

Enkele auteurs vermelden, dat bij de eerste bepalingen betreffende de benodigde bemalingscapaciteit ervan werd uitgegaan dat het grootst bekende neerslagoverschot in één maand, ook in één maand moest worden uitgeslagen. Het neerslagoverschot was hierbij gebaseerd op de neerslag verminderd met de verdamping van open water.
In de eerder genoemde verhandeling van Simons en
Greve'werd, op grond van de waarnemingen op huize
Zwanenburg, het grootste neerslagoverschot bepaald
op 196 mmlmaand. Vermeerderd met 7 mmlmaand
voor de kwel, zou dus maximaal 203 mmlmaand, of
wel 6,8 mmldag uitgeslagen moeten worden. Simons
en Greve vonden deze waarde te hoog en stelden een
neerslagoverschot van 129 mmlmaand als maatgevend. Vermeerderd met 7 mmlrnaand kwel kwamen zij
tot een benodigde bemalingscapaciteit van 136
mmlmaand, ofwel 4,5 mmldag.

3.

Storm Buijsing stelde, dat het niet nodig was om het
polderwater in de winter volkomen op peil te houden
en nam de natst bekende zomermaand, namelijk augustus 1844 als uitgangspunt. In deze maand bedroeg
het neerslagoverschot 170 mmlmaand. Ook Storm
Buijsing ging uit van 7 mmlmaand kwel. Hij vond aldus

voor de benodigde bemalingscapaciteit 177 mm1
maand, ofwel 5,9 mmldag.
4.

Naar aanleiding van problemen met wateroverlast in
de Haarlemmermeer is door Elink Sterk een advies uitgebracht inzake de bemalingscapaciteit. Hij bepaalde
hiervoor op grond van tien jaar waarnemingen bij de
gemalen Lijnden en Leeghwater en te Hoofddorp, de
ongunstigste twaalfdaagse perioden voor het neerslagoverschot. Hij koos daaruit de vierde periode (20 - 31
oktober 1870), waarin de neerslag 91 mm bedroeg.
Daarbij stelde hij, dat deze neerslag aan het einde van
de periode moest zijn uitgeslagen. Dit betekende een
benodigde bemalingscapaciteit van 8 mmldag.
Een bemalingscapaciteit van 8 mmldag werd voor polders met geringe kwel aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw algemeen
aangenomen. Zo werd deze capaciteit ook voldoende
geacht door de Staatscommissie voor de afsluiting en
droogmaking der Zuiderzee.

5.

Beekman bekritiseerde aan het begin van deze eeuw,
de eerste drie van de hiervoor genoemde methoden
om de volgende redenen:
- zij zijn niet juist vanwege de minder juiste waarnemingen en al werden daarvoor in de plaats betere
waarnemingen gebruikt, dan zouden deze berekeningen toch niet meer bruikbaar zijn vanwege de
inmiddels hoger gestelde eisen. Bekend was hoe
onbetrouwbaar de verdampingsgegevens waren
en daardoor dus ook de, mede op basis daarvan
bepaalde, neerslagoverschotten;
- de neerslagoverschotten waren bepaald voor perioden van 30 dagen, die op de eerste van elke
maand begonnen. Uit de waarnemingen waren andere perioden van 30 dagen te vinden, waarin het
neerslagoverschot groter was geweest;
- de grondslag van de redenering deugt niet, omdat
het niet reëel is om uit te gaan van een toestand die
slechts eenmaal of zevenmaal in honderd jaar voorkwam, en het tijdperk van een maand te lang is om
de, in diezelfde tijd gevallen neerslag af te voeren.
Immers de grote neerslaghoeveelheden kunnen in
veel minder dan 30 opeenvolgende dagen gevallen zijn, en bij de aan het begin van de twintigste
eeuw gestelde eisen moesten zij dan ook in kortere
tijd worden uitgeslagen.
Op grond van deze overwegingen, stelde Beekman
voor om een kortere periode te nemen, op een zodanige wijze, dat de invloed van de verdamping zoveel mogelijk kon worden verwaarloosd. Ook stelde hij dat bij
de eisen die ten aanzien van het peilsverloop werden
gesteld, ook met de neerslagcijfersvan natte maanden
als oktober en november rekening moest worden gehouden. Overigens hadden Simons en Greve dit ook al
gedaan. Uit het waterbezwaar voor het natte jaar 1883,
bleek op grond van waarnemingen in Utrecht, dat een
neerslag van 40 mm in vijf dagen zelden voorkomt.
Beekman stelde, dat als de gemalen deze neerslag
konden uitslaan, dus een capaciteit van 8 mmldag
hadden, de waterstand voldoende kon worden beheerst. Wel komen extreme situaties met meer

normen een drooglegging van 1,40 m en onder normale omstandigheden een peilstijging van maximaal
0,20 m. Om hierbij de benodigde bemalingscapaciteit
te bepalen, heeft de Dienst der Zuiderzeewerken in de
twintiger jaren de bemalingsresultaten van de Haarlemmermeer en de IJpolders bestudeerd. Op grond
hiervan werd de bemalingscapaciteit voor de IJsselmeerpolders bepaald op een neerslag van 8 mmldag,
vermeerderd met een kwel van 1 - 2 mmldag, dus in
totaal 9 - 10 mmldag. Hierop werd een toeslag toegepast in verband met revisie enlof onderhoud van de
gemalen, te laat op gang brengen van de bemaling,
op- en afwaaiing in de vaarten en onzekerheid in de
aanname van neerslag en kwel. Bij de Wieringermeer
en de Noordoostpolder is hiervoor 3 - 4 mmldag aangehouden en bij Oostelijk en Zuidelijk Flevoland ongeveer de helft hiervan. Deze waarden betekenen, dat
ook voor de IJsselmeerpolders is uitgegaan van de in
1874 door Elink Sterk voorgestelde waarde voor de
benodigde bemalingscapaciteit van 8 mmldag, maar
dat het inbouwen van een aantal veiligheden tot hogere waarden voor de bemalingscapaciteit heeft geleid.

neerslag in vijf dagen voor, maar dan blijkt dat bij een
iets langere periode het gemiddelde toch minder dan
8 mmldag bedraagt. Bovendien is met de verdamping
geen rekening gehouden. Tenslotte vermeldt Beekman in verband met het bepalen van de benodigde
bemalingscapaciteit, dat de waarde van 8 mmldag alleen geldt voor normale omstandigheden. Hij signaleerde daarbij dat de kwel betekenend kan zijn en in
enkele gevallen zelfs de hoofdbron van het waterbezwaar is. In feite komt Beekman op deze wijze, langs
een andere weg, tot hetzelfde resultaat als Elink Sterk
in 1874.

6.

Visser stelde dat drie punten van groot belang zijn voor
het bepalen van de bemalingscapaciteit en spreekt er
zijn verwondering over uit dat die punten niet, of
slechts terloops in de door hem bestudeerde literatuur
zijn aangetroffen. Het betreft de maximaal toelaatbare
peilstijging, de waterberging en de neerslag en wel
speciale perioden. Op grond van de door hem uitgevoerde berekeningen kwam Visser tot een overzicht
betreffende de benodigde bemalingscapaciteiten. Hij
is hiermee de eerste geweest, die een direkt verband
legde tussen het percentage open water, de toelaatbare peilstijging en de benodigde bemalingscapaciteiten.

8.

Dibbits vermeldt dat voor de polders in Noord-Holland
en Zuid-Holland een bemalingscapaciteit van 14,4
mmldag voldoende werd geacht. In Groningen, waar
de neerslag geringer zou zijn dan in Holland en de bodemomstandigheden in de regel ook gunstiger zouden
zijn, werd een capaciteit van 10 mmldag als minimum
beschouwd. Ook vermeldt hij, dat in verband met het
gebiedsgrootte-effekt, in het algemeen bij een grote
polder, de bemalingscapaciteit geringer kan worden
genomen dan bij een kleinere.

9.

Boer en Kielman vermelden dat voor het bepalen van
de benodigde bemalingscapaciteit de grootste neerslag gedurende maximaal zes opeenvolgende dagen
moet worden genomen, waarbij dan wordt aangenomen, dat het overtollige water in deze periode moet zijn
uitgeslagen. Voorts vermelden zij, dat voor de benodigde bemalingscapaciteit bij grasland vaak 8 mmldag
wordt aangehouden, en in sommige streken bij bouwland zelfs 14,4 mmldag.

10.

Klein beschrijft drie methoden voor het bepalen van de
benodigde bemalingscapaciteit. Hij stelde dat wanneer voor een bepaalde polder de bemalingscapaciteit
moest worden bepaald, de neerslaggegevens van het
dichtstbijzijnde neerslagstation werden genomen. Voor
gebieden groter dan 10.000 ha, diende bij voorkeur
meer dan een neerslagstation te worden genomen. Op
deze cijfers mocht, in verband met het gebiedsgrootteeffekt een reduktie worden toegepast. De eerste door
Klein gegeven methode is een berekening, waarin hij,
met name met betrekking tot het verloop van de grondwaterstand, een uitwerking geeft van de methode die
door Visser en door de Dienst der Zuiderzeewerken
reeds was toegepast. Voor de maatgevende neerslag
werd een extreme neerslagperiode gekozen. Uit de
neerslag en de afvoer naar de sloten, zoals deze
destijds gelijkmatig verdeeld over drie dagen werd
aangenomen, is dag voor dag de grondwaterstand te
berekenen. Bij een aangenomen bemalingscapaciteit
zijn uit de afvoer naar de sloten, de kwel en het lekwa-

Een overeenkomstige berekening is uitgevoerd door
de Dienst der Zuiderzeewerken ten behoeve van de
bemaling van de Wieringermeer. De relatie tussen het
percentage open water en de benodigde bemalingscapaciteit werd gebaseerd op een toelaatbare peilstijging van 0,50 m.
7.

Bij de uiteindelijke bepaling van de benodigde bemalingscapaciteit voor de Wieringermeer is uitgegaan van
de normen met betrekking tot het polderpeil, en de toelaatbare peilsoverschrijdingen, die zijn opgesteld door
de Commissie Lovink. Samengevat betekenden deze

Benodigde bemalingscapaciteit in relatie tot het percentage
open water en de toelaatbare peilstijging

Percentage
open water

Toelaatbare
peilstijging in m

Bemalingscapaciteit
in mmldag

Berekeningsvoorbeeld voor het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteitop grond van gegevens voor de Wieringermeer,
tijdens een neerslagperiode in oktober 1930

Datum

7

8

9

1O

11

12

Neerslag in mmldag
Afvoer van de neerslag naar de sloten:
- van de eerste dag
- van de tweede dag
- van de derde dag
- totaal
Kwel in mmldag
Slootbelasting in mmldag
Uitgeslagen in 5 dagen 65,5 mm,
per dag 13 mm
Slootberging in mmldag
Totale slootberging in mm
Gemiddelde slootstijging in m
Slootwaterstand in m-m.v.
Grondwaterberging in mmldag
(neerslag - afvoer naar de sloten)
Totale grondwaterberging in mm
Gemiddelde grondwaterstijging in m
Grondwaterstand in m-m.v.

ter, de dagelijkse slootwaterstanden te berekenen. De
neerslaggegevens zijn gemiddeld voor een aantal stations rond de Wieringermeer. De slootoppervlakte in
de Wieringermeer is aangenomen op 1,8% van de totale oppervlakte. De variatie daarin bij verschillende
slootwaterstanden is verwaarloosd. Het waterbergend
vermogen van de grond tussen veldcapaciteit en verzadiging is gesteld op 7%.
11.

12.

Klein geeft tenslotte een gedetailleerde methode voor
het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteit.
Bij de berekening wordt uitgegaan van een regenduurlijn gebaseerd op de periode oktober tlm maart en van
ontwatering door middel van drains. Andere uitgangspunten voor de berekeningen zijn draindiepte en
drainafstand, horizontale en vertikale doorlaatfaktor,
open waterberging, bergend vermogen van de grond
tussen veldcapaciteit en verzadiging, polderpeil en
schut-, lek-, kwel- en inlaatwater. Wanneer als eis wordt
gesteld, dat vijf dagen na het begin van de neerslag de
open waterlopen weer op peil moeten zijn, kan de bemalingscapaciteit worden bepaald. In het door Klein
gegeven voorbeeld, waarbij werd aangenomen dat de
bemaling één dag na het begin van de neerslag startte, leidde dit tot een bemalingscapaciteit van 14,5
mmldag. De stijging van het slootpeil werd tenslotte
berekend, door de afvoer van de drains, vermeerderd
met de rechtstreekse slootbelasting en verminderd met
de uitgeslagen hoeveelheid water, te delen door de
open waterberging.

13

Een beschrijving van het neerslag-afvoerprocesin een
polder kan worden verkregen door het proces te modelleren en vervolgens met dit model een langjarige
reeks door te rekenen. Hierbij kan opeenvolgend worden uitgegaan van verschillende percentages open
water en verschillende bemalingscapaciteiten. Op
grond van de simulatie kan dan worden vastgesteld, bij
welke kombinaties van open water en bemalingscapaciteit aan de gestelde normen wordt voldaan. Daarnaast wordt op deze wijze inzicht verkregen in de aard
en de omvang van de te verwachten peilfluktuaties en
de frequenties waarmee bepaalde peilsoverschrijdingen kunnen worden verwacht. Dergelijke berekenin-

Klein ging ook in op een grafische methode voor het
bepalen van de bemalingscapaciteit. Hij stelde dat de
periode oktober tlm maart maatgevend is. Daarbij
wordt voor het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden gerekend met neerslagen over perioden
van meestal vijf dagen, die met een herhalingstijd van
meestal vijf jaar kunnen voorkomen. Aan het einde van
de vijfdaagse-periode moet het polderpeil weer zijn bereikt. Klein vermeldt, dat in kwetsbare gebieden ook
wel een periode van twee dagen werd genomen.
Klein wees er op, dat in bijzondere gevallen de afvoer
van het overtollige neerslagwater, aanmerkelijk groter
kon worden dan zou volgen uit de regenduurlijnen. Dit
treedt bijvoorbeeld op, wanneer neerslag afvloeit over
bevroren grond, of wanneer neerslag de aanwezige
sneeuw doet smelten. Hij geeft niet aan, of met deze
processen rekening werd gehouden bij het bepalen
van de bemalingscapaciteit. Daarnaast stelde Klein,
dat infiltratie en vooral beregening van invloed kunnen
zijn op de periode waarover bemaling moet worden
berekend. Door de hogere grondwaterstand is de bergingsmogelijkheid in de zomermaanden geringer, en
moet bij het berekenen van de bemalingscapaciteit in
dergelijke gevallen rekening worden gehouden met de
neerslag over het gehele jaar.
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door Simons en Greve, via 8 rnmldag sinds circa 1860, tot
10 - 14 mmldag in de huidige situatie. Deze verhoging van
de bemalingscapaciteit is samengegaan met een verkleining
van het percentage open water van 5 - 8% tot circa l%, en
zeker in de droogmakerijen waar de ontwatering door drains
plaatsvindt met diepere polderpeilen, vooral in de winter.
Invloed andere dan landbouwkundige bestemmingen op de
benodigde bemalingscapaciteit
Met uitzondering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, zijn alle
droogmakerijen drooggemaakt voor landbouwkundig grondgebruik. In oudere droogmakerijen vindt vooral in het westen
van het land op verschillende plaatsen verstedelijking of industrialisatie plaats. Dit leidt doorgaans tot een versnelde afvoer. Ook het plaatsen van kassen in droogmakerijen leidt tot
een versnelde afvoer. Bij kassen worden echter de laatste jaren, in toenemende mate, opvangbassins voor neerslag gebouwd. Wanneer dit het geval is, resulteert de aanleg vanzelfsprekend in een reduktie van de afvoer.
Voor het bepalen van de benodigde bemalingscapaciteitzal
van geval tot geval moeten worden bekeken, wat de invloed
kan zijn van de andere dan de landbouwkundige bestemming. Hierbij speelt dan niet alleen de mogelijke invloed op
het landbouwgebied een rol, maar ook de vaak strengere eisen die bijvoorbeeld in de stedelijke gebieden worden
gesteld aan de toelaatbare peilfluktuaties.

het opvoerwerktuig, en de overbrenging tussen beide, maar
daarnaast ook van het peilverloop van het benedenwater en
het bovenwater. Bij het bepalen van het vermogen, is voor
de bovenwaterstand in de regel niet met de hoogst mogelijke
waterstand gerekend, omdat dit tot hoge vermogens leidde.
Meestal werd rekening gehouden met een veel voorkomende waterstand. Bij overschrijding daarvan kan toch worden
gemalen, zij het met een geringere capaciteit.
Met betrekking tot aandrijfwerktuigen en opvoerwerktuigen,
hebben zich de hiervoor geschetste ontwikkelingen voorgedaan. De keuze tussen de beschikbare middelen is, zeker in
de overgangsstadia, gepaard gegaan met heftige discussies
en studies betreffende de mogelijkheden. Hierbij richtten de
discussies en studies zich vooral op de keuze, en op de vooren nadelen van verschillende aandrijfwerktuigen, en niet zozeer op de opvoerwerktuigen. De droogmakerijen hebben
hierbij veelal een voorbeeldfunktie gehad, waarbij een aantal
projekten zich hebben afgespeeld op de rand van de technische mogelijkheden. In dit verband kunnen worden genoemd de eerste toepassing van molengangen bij de
droogmaking van de Beemster en de toepassing van stoombemaling voor de droogmaking van het Haarlemmermeer.
Maar ook zijn er bijvoorbeeld tijdens de voorbereidingen
voor de Wieringermeer vergelijkende studies verricht naar
de mogelijkheden van stoom, diesel en elektrische bemaling.
Bij de Wieringermeer is destijds bewust voor gemengde bemaling met diesel en elektrische gemalen gekozen. Dit is nadien in een aantal grotere droogmakerijen overgenomen.

Toegepaste bemalingscapaciteiten in droogmakerijen
Het bepalen van de bemalingscapaciteiten die daadwerkelijk in droogmakerijen zijn en worden toegepast ligt voor een
aantal droogmakerijen nogal gekompliceerd, aangezien er
zich nogal wat wijzigingen in de bemaling hebben voorgedaan, waarbij niet alleen de droogmakerij zelf, maar ook één
of meerdere andere droogmakerijen of bovenland werden,
of inmiddels worden bemalen.
Bij stoombemaling hebben de bemalingscapaciteiten overwegend tussen 5 en 10 mmldag gelegen. In een aantal
droogmakerijen zijn hogere capaciteiten toegepast, tot zelfs
meer dan 25 mmldag. Veelal was dit nodig in verband met
sterke kwel. Bij een aantal kleinere droogmakerijen is het
waarschijnlijk zo geweest, dat de kleine machine van enkele
wpk's, reeds tot een grote capaciteit in mmldag leidde.
In een groot aantal droogmakerijen ligt de tegenwoordig toegepaste bemalingscapaciteit tussen 10 en 15 mmldag. In vrijwel geen enkele droogmakerij is de bemalingscapaciteit
kleiner dan 10 mmldag. In verschillende droogmakerijen is
echter inmiddels een grotere bemalingscapaciteit geïnstalleerd. Hiervoor gelden in eerste instantie dezelfde overwegingen als reeds bij de stoombemaling zijn gegeven, maar
daarnaast spelen hier ook de verstedelijking en de kassen een
rol. Deze laatste twee ontwikkelingen hebben vooral geleid tot
hogere bemalingscapaciteiten voor een aantal droogmakerijen rond Rotterdam en Zoetermeer, en nabij Amsterdam.

In verband met het bepalen van het benodigd vermogen,
kon ook de situering van de bemalingsinstallatie van belang
zijn. Hierbij konden een aantal aspecten een rol spelen.
Beekman vermeldt, dat windmolens en molengangen veelal
aan het uiteinde van een tocht of vaart stonden, in open verbinding met al het overige water binnen de polder. Van der
Kley en Zuidweg vermelden, dat het punt van lozing zoveel
mogelijk in het laagste punt van de polder werd gesitueerd,
waarbij voor het bodemverhang van de waterlopen werd geprofiteerd van de natuurlijke terreinhelling. Bij een horizontale bodem werd daarom het lozingspunt bij voorkeur in het
midden van de lange zijde gesitueerd. Overigens konden
andere faktoren, zoals windrichting, plaats van het bovenwater, daarbij ook een belangrijke rol spelen. Zo vermeldt Bijl,
dat bij de keuze van de plaatsen waar de gemalen van de
Haarlemmermeer zijn gebouwd, niet de belangen van de
Haarlemmermeer,maar die van Rijnland de doorslag gaven.
Bij het bepalen van de plaats voor het gemaal in de Markerwaard heeft de chloridebelasting, zowel binnen als buiten de
polder, een belangrijke rol gespeeld.
Naast bovengenoemde aspecten speelde ook een rol dat de
bemalingsinstallatie, ook bij extreem hoge bovenwaterstanden, de kering niet in gevaar mag brengen. Bemalingsinstallaties konden daartoe, vooral bij niet geheel betrouwbare
dijken of kaden, achter de waterkering worden geplaatst,
waarbij alleen een persbuis de dijk doorsnijdt.
Benodigd vermogen bij windbemaling

Bepalen van het benodigd vermogen
Indien de benodigde bemalingscapaciteit bekend is, kan het
benodigd vermogen van het gemaal worden bepaald. Dit
vermogen is enerzijds afhankelijk van het aandrijfwerktuig en

In verband met het bepalen van het benodigd vermogen bij
windbemaling, is allereerst de vermelding van Simons en
Greve interessant, die aangeven dat wanneer voor vele polders het aantal hectaren wordt nagegaan dat door een mo-

Wateroverlest
len met dezetide vlucht bij een vergelijkbare opvoerhoogte
wordt bemalen, zeer uiteenlopende resultaten worden verkregen. De verschillen zon hier en daar zo groot, dat Simons
en Greve veronderstelden, dat siechts onkunde bij het süchten van molens daarvan de oorzaak kan zijn geweest.

Met betrekking tot het vaststellen van het benodigd verrnogen bij windbemaling speelde naast de bemaiingscapaciteit
van een molen, vooral het aantai beschikbare maaldagen
een belangrijke d.Ten aanzien van dit aspect zijn versdiillendeonchmdcen uitgevoerd en beschouwingen
gegeven,
Zo hedl Klinkeribeigop basisvan door hem opgedaneenraringen -even,
dateropaesdagensîechîséén hele
rnaddag Ls en dat het aantal voliedige maaldagen niet meer
bedraagt dan 60 per jaar. Tot deze konklusie zijn ook Rossijn, Damen en Van Swinden gekomen. Het wil zeggen dat
een mden gedurende een heel jaer, niet meer uitmaalt dan
hij ZOLI kunnen doen in 80 dagen bij een flinke inobwind.
Van Lijnden van Hemmen vermeldt in dit verband, daî er
veel meer dagen in het jeai zijn waarin cie windmdens meilen, maar dat wanneer met enige aandecht de werking wordt
beschwwd, kan worden opgmekt dat zij een groot deel
vendetijdmet~Isttenof~kkenwerken,datdewieken
wwnsronddraaienen aomsstustaan, en datzij zelden enige
uren aditer elkaar in een gelijke gang kunnen blijven. Simons en Greve steldesi, dat terwijl aan windmolens voor pddmtmmiing gemiddeld 60 volle maaidagen werden
toegekend, er 30 nodig zijn voor he?drooghouden van de
polders. Zij komen hierbijtot de eerder vermelde waarde van
van 55 mJImin, maar stellen daarbij dat voor de gemiddelde
cap&cbit per dag dechts mag wden gerekend op 27.135
Mldag, en voor de capaciteiî per jaar op niet meer dan 5
1 0 mJIjaar. Op grond van het voorgaande vernielden Simons en Greve dat het vermogen van een windmolen op 3,4
kW kon worden gesteld. Een stoomvermogen van 3,7 kW
verving dus een windmolen. ûe bemaling van kleine polders, die afzonderlijk bemalen werden, was doorgaans sterker dan die van grotere polders, omdat zij een molen

moesten hebben waarvan de bemalingscapaciteit niet vdiedig af te stemmen was op de afmetingen van de polder.
Maar ook in grotere polders kon de bemaling meestal niet
optimaal geregeld worden, omdat de oppervlakten in de regel niet verdeeld konden worden in eenheden waarvoor één
molen nodig was. Het aantal mdens kon bovendien afhfinkelijk zijn van het feit of op een besloten of op een open boezem geloosd werd. In dit verband vermeiden Simons en
Greve, dat in gewone gevallen bij open boezems
mden
bij een o p v u e h m van 1,O m 850 700 ha kon bemalen,
en bij besloten boezems 550 800 ha. Conrad, Reuvens en
Stieltjes hebben de winddruk nagegaan in de jam 1857 1867, over de maanden november tlm febnian, volgens
waarnemingen van de z e h g k ì r d winddndmietei te
Den Helder. en vonden waarden voor de
winddruk per maand en de bijbehorende capacM van windmolens. Op grond hiervan kan d m gedurende een
wintermaand, met een mden 403.020 mJ water 1,O m mdenopgevoerd.ZijsEeldenecMer,datniethetMOesarital
uren voor de winddruk in rekening mocht wxden gebraaht.
amdetbijhetdraaienvandewinddemdengekruidmoad
worden, en dan niet draaide. GesMd werd, dat 20 uur per
daggsmalen konworden,waardoordecepeciteitongewer
335.000 rrPIrnaand bedroeg,
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Beekman gaf aan, dat als het waterbezwaar over een jaar op
300 mmljaar wordt gesteld, en de oppervlakte door één molen bij een opvoerhoogte van l ,O m te bemalen gebied 675
ha bedraagt, 25,5 maaldagen nodig zullen zijn, wat niet veel
verschilt van het veelal genoemde aantal van 30 dagen.
Door Braak is nagegaan hoeveel het aantal beschikbare
maaldagen op verschillende plaatsen in Nederland bedraagt. Hierbij heeft hij onderscheid gemaakt in oude windmolens, en volgens het systeem van Dekker verbeterde
windmolens. Voor de oude windmolens ging hij uit van een
minimaal benodigde windsnelheid van 6 mls en voor de verbeterde molens van 3.5 mls.

ha en 1,O m opvoerhoogte. Aan het begin van de twintigste
eeuw blijkt, dat veelal voor het benodigd vermogen 12 wpk
per 1.000 ha en 1,O m opvoerhoogte wordt aangenomen. Dit
in vervolg op de berekeningen die door Elink Sterk voor de
Haarlemmermeer zijn uitgevoerd. Deze waarde is ook aangehouden bij het bepalen van het vermogen voor de stoomgemalen van de Beemster. In het rapport inzake de
stoombemaling van de Beemster wordt bovendien vermeld
dat het ketelvermogen gewoonlijk 33% hoger werd gekozen
dan het vermogen in wpk. Bovengenoemd vermogen is ook
als voldoende beschouwd door de Staatscommissie van de
afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.

Aantal maaldagen per jaar

Een enkel voorbeeld is aangetroffen, waarbij voor bemaling
op een besloten boezem extra vermogen werd ingebouwd.
Zo is het vermogen van het stoomgemaal voor de Broekpolder bij Rijswijk als volgt bepaald:
- een waterbezwaar van 140 mrnlmaand;
- voor de bemaling zijn per maand slechts 10 dagen beschikbaar. Deze aanname was gebaseerd op de polder
Nootdorp, waarvan overigens werd vermeld dat de beschikbaarheid gedurende haar 25 jarig bestaan meestal
tenminste anderhalf maal zoveel heeft bedragen.
Deze aannamen leidden tot een benodigde bemalingscapaciteit van 14 mmldag. Onderkend werd, dat dit tot een groot
vermogen zou leiden. Dit werd als volgt gemotiveerd:
- de bemaling op Delflands boezem wordt door hoge rivierwaterstanden dikwijls zeer belemmerd;
- aan de te bemalen oppervlakte kan geen tijdelijke waterberging worden toegevoegd, anders dan die in de
tochten;
- een groter vermogen is alleen van invloed op de aanlegkosten, maar niet, of althans in zeer beperkte mate, op de
onderhoudskosten.
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Benodigd vermogen bij stoombemaling
Een uitvoerige beschrijving van het bepalen van het benodigd
vermogen bij stoombemaling wordt gegeven door Simons en
Greve. Bij het bepalen hiervan zijn dezen ervan uitgegaan dat
de lozing onbelemmerd kan plaatsvinden. Op maalstops bij
lozing op een besloten boezem gaan zij niet in. Aanvankelijk
vermelden zij, dat indien wordt uitgegaan van het eerder genoemde, grootste maandelijkse neerslagoverschot van 196
mrnlmaand op huize Zwanenburg, vermeerderd met 7
mrnlmaand kwel bij een opvoerhoogte van 1,O m per 1.O00
ha polderoppervlak, het benodigd vermogen van een stoomgemaal 10,5 wpk zou moeten bedragen. In verband met het
grotere waterbezwaar tijdens de eerste jaren na droogmaking, zou een vermogen van 11,6 wpk nodig zijn.
Simons en Greve geven aan dat dergelijke vermogens te
groot zijn, omdat ze gebaseerd zijn op omstandigheden van
1 keer per 100 jaar. Op grond van het door hun bepaalde
maatgevende neerslagverschot van 129 mrnlmaand, komen
zij bij een opvoerhoogte van 1, O m en een oppervlakte van
1.000 ha, tot een benodigd stoombemalingsvermogenvan 7
wpk. Zij stellen voor dit vermogen met 10% te verhogen in
verband met de peilverlaging die optreedt voor het gemaal.
Dit geeft dus 7,7 wpk. Ook geven zij aan, dat in extreme omstandigheden het vermogen van stoommachines zonder
problemen met ruim 10% kan worden vergroot. Dit levert
dan 8,5 wpk. Na aftrek van 10% voor de afpompingskegel
komt dit overeen met een bemalingscapaciteit van 149
mmlmaand, ofwel 5 mmldag. Zij stelden, dat ook in de meest
extreme gevallen het berekende vemogen toereikend was,
te meer omdat het waterbezwaar in de volgende maanden
altijd veel geringer is geweest. Tenslotte wijden zij een beschouwing aan de kans dat een extreem juist na droogmaking optreedt, en komen tot de konklusie dat dit vrijwel uit te
sluiten is.
Storm Buijsing die ervan uitging dat het niet nodig was om
het polderwater in de winter volkomen op peil te houden,
kwam tot een benodigd vermogen van 9,43 wpk per 1.O00

Boer en Kielman stelden, dat omdat bij toepassing van
stoommachines, of van zuiggas-, of ruwoliemotoren, bij kleine polders de bediening geschiedt door één persoon, het
aantal maaluren niet boven 18 uur per dag werd gesteld. Uitgaande van de benodigde bemalingscapaciteitdiende dit bij
het bepalen van het benodigd vermogen in rekening te worden gebracht.
Opvallend is, dat het aanvankelijk bij stoommachines circa
twee dagen duurde voordat zij in werking konden worden
gesteld. Nergens is aangetroffen dat hiermee, bij het bepalen van het benodigd vermogen, rekening werd gehouden.
Aangezien voor de maatgevende periode veelal van een
maand werd uitgegaan, werd deze opstarttijd waarschijnlijk
te verwaarlozen geacht. Bij klachten over wateroverlast werd
de opstarttijd echter vaak wel als één van de mogelijke oorzaken genoemd.
Benodigd vermogen bij dieselbemaling
Voor dieselbemaling kan gewoon het berekende vermogen
worden aangehouden. Wel moest bij het vaststellen van het
te installeren vermogen rekening worden gehouden met bedrijfsstoringen, reparaties en revisies van motoren en pompen. Bij grotere droogmakerijen is in een aantal gevallen in
verband hiermee, aan het berekende aantal pompen één
pomp als reserve toegevoegd. Met andere woorden, er
werd vanuit gegaan dat met één pomp buiten bedrijf, de bemalingscapaciteit gehaald moet kunnen worden.

Benodigd vermogen bij elektrische bemaling
Ook voor elektrische bemaling kan gewoon het berekende
vermogen worden aangehouden. Wel moest naast overwegingen inzake storingen, revisie, etc., bij elektromotoren ook
rekening worden gehouden met het feit, dat veelal in verband met speruren, niet gerekend kon worden op 24 maaluren per dag. Voor de elektrische gemalen van de
Wieringermeer werd in verband hiermee, het te installeren
vermogen met 10% verhoogd. Met de tegenwoordige automatische bediening zijn in het bijzonder de elektrische gemalen zeer snel inzetbaar.
Benodigd vermogen bij gemengde bemaling
Bij gemengde diesel en elektrische bemaling werd per gemaaltype het benodigd vermogen bepaald zoals in het voorgaande is aangegeven. Wel is in dit verband het gestelde ten
aanzien van de bemaling van de Markerwaard van belang,
waar werd voorgesteld om het vermogen van de elektrische
aandrijving zo te kiezen, dat hiermee de normale afvoer kan
worden uitgeslagen en de extreme afvoeren door diesel.
Uit het voorgaande blijkt, dat er ten aanzien van het benodigd c.q. beschikbaar vermogen bij windmolens, veel onzekerheid bestond. Bij stoomgemalen en vooral bij diesel en
elektrische bemaling is er gaandeweg meer duidelijkheid,
zekerheid en een snellere inzetbaarheid verkregen.

Slotbeschouwing

Droogmakerijen zijn in het verleden altijd gerealiseerd op de rand van het technisch kunnen. Nu deze situatie is overwonnen en
de voorbereiding zich afspeelt op de rand van wetenschappelijke voorspellingsmogelijkheden van de neven-effektenvan de voorgenomen ingreep, lijkt dit een belemmering te zijn voor een daadkrachtige besluitvorming (Schultz, 1992).

De droogmakerijen vormen met hun gezamenlijke oppervlakte van 311.710 ha circa 80Jo van het landoppervlak van Nederland. Alle droogmakerijen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor landbouwkundig grondgebruik,
met uitzondering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland,
waar direkt na de ontginning ook stedelijke, recreatieve
en natuurgebieden tot ontwikkeling zijn gebracht. Een
aantal droogmakerijen in Noord-Holland en ZuidHolland en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, leveren
vooral de laatste veertig jaar een belangrijke bijdrage in
het oplossen van ruimtelijke problemen. Verwacht mag
worden dat dit zeker ook de komende decennia, wellicht zelfs in toenemende mate, het geval zal zijn.
Sinds de eerste droogmaking in 1533 kunnen in de geschiedenis van de droogmakerijen drie perioden van grote aktiviteit worden onderscheiden, die ten nauwste verbonden zijn
met de behoefte aan landbouwprodukten, de mogelijkheden
tot het doen van investeringen en ontwikkelingen op technisch gebied. Bij dit laatste zijn de ontwikkelingen betreffende
windmolens en de toepassing van de stoommachine van belang. Publieke diskussies van voor en tegenstanders voorafgaand aan de besluitvorming van grote projekten, zijn al
eeuwen langdurig en heftig geweest. De reden die uiteindelijk vaak de doorslag heeft gegeven tot het totstandkomen
van de grote droogmakerijen, was het gevaar en de schade
die door overstromingen was aangericht. De verveningen
zijn vaak drooggemaakt omdat dit in de concessievoorwaarden verplicht was gesteld. De meeste droogmakerijen zijn
partikuliere ondernemingen geweest. Eerst bij de droogmaking van de Zuidplaspolder in 1840, is er sprake van droogmaking door de overheid. De IJsselmeerpolderszijn door de
Staat drooggemaakt en ook ontgonnen.
Het waterbeheersingssysteem van een droogmakerij bestaat
allereerst uit het systeem voor het landbouwgebied. Daarnaast zijn voor stedelijke gebieden, bossen en natuurgebieden die in een aantal droogmakerijen voorkomen, verschillende systemen te onderscheiden. De systemen kunnen worden gekarakteriseerd door een aantal kenmerkende elementen, die door hun waarde en onderlinge samenhang
bepalend zijn voor het funktioneren van het geheel. Kenmerkende elementen voor het systeem van het landbouwgebied
zijn de afstand tussen, en de diepte van de ontwateringsmiddelen, het polderpeil, het percentage open water en de bemalingscapaciteit. Het systeem van het stedelijke gebied
heeft als kenmerkende elementen de diameter van het riool,

de breedte van de stadsgrachten en hun onderlinge afstand,
het grachtpeil, en de kruinbreedte van de afvoerstuw of de
bemalingscapaciteit.
In verband met de waterbeheersing van de droogmakerijen
verdienen een aantal zaken bijzondere aandacht. In de
eerste plaats betreft dit de voorwaarden waaraan de systemen in de loop der tijd moesten voldoen, de werking van de
systemen en de gevoeligheid voor aanpassingen in onderdelen ervan. Dit laatste heeft vooral betrekking op de diepteligging van het ontwateringssysteem, het open waterpeil en de
samenhang tussen berging en afvoercapaciteit. Waterbeheersingssystemen voor droogmakerijen zijn aanvankelijk
aangelegd op basis van ervaringen in bestaande polders, en
later ontworpen op grond van normen die veelal langs empirische weg tot stand zijn gekomen. Het verhang in het ontwateringssysteem en het afwateringssysteem speelt een relatief
geringe rol ten opzichte van de berging in de waterlopen en
in de grond, en de capaciteit van de bemalingsinstallatie. De
vochthuishouding in de onverzadigde zone is bepalend voor
de groei van de gewassen, waarbij in droogmakerijen vooral
natte omstandigheden aanleiding kunnen geven tot opbrengstredukties en schade. Op basis van de genoemde ervaringen en normen, zijn de struktuur en de benodigde
afmetingen van de waterbeheersingssystemen voor de verschillende droogmakerijen tot op heden bepaald.
Het doel van het waterbeheersingssysteem in het landbouwgebied is enerzijds het creëren van goede groeikondities
voor de gewassen, en anderzijds het verzorgen van een goede ontwatering van de in het landbouwgebied aanwezige bebouwing en infrastructuur. Naast het bewerkstelligen van een
zeker open waterpeil, zijn de waterbeheersingssystemen
vooral bestemd voor het bergen en afvoeren van overtollig
water. De hoeveelheid water die uit een droogmakerij moet
worden afgevoerd en de bemalingscapaciteit die hiervoor
benodigd is, worden in eerste instantie bepaald door het waterbezwaar, dat vooral wordt veroorzaakt door het neerslagoverschot. In enkele droogmakerijen maakt de kwel een
belangrijk deel uit van het totale waterbezwaar. In deze
droogmakerijen zijn vooral in de beginfase de problemen
groot geweest, omdat het waterbezwaar door de kwel onvoldoende werd onderkend. Voor het bepalen van de benodigde afmetingen van de waterbeheersingssystemen is vooral
het waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden van
belang, waarbij in voorkomende gevallen de invloed van stedelijke gebieden, bossen en natuurgebieden en eventuele

beperkingen door externe faktoren in beschouwing dienden
te worden genomen. Bij de droogmakerijen die voor circa
1750 zijn drooggemaakt, kon voor het ontwerp van het waterbeheersingssysteem niet over meteorologische gegevens
worden beschikt, en de waterbeheersingssystemen voor
droogmakerijen zijn aanvankelijk waarschijnlijk dan ook aangelegd op basis van ervaringen in bestaande polders, of
door uitproberen. De eerste berekeningen ter bepaling van
het waterbezwaar zijn in 1844, op basis van neerslag en verdampingsgegevens van huize Zwanenburg, gegeven door
Simons en Greve, in hun studie ten behoeve van het bepalen
van de. benodigde bemalingscapaciteit voor de Haarlemmermeer. De gegevens van huize Zwanenburg zijn tot het
begin van de twintigste eeuw eigenlijk de enige reeksen geweest waarvan bij ontwerpen gebruik is gemaakt. Sinds het
begin van de twintigste eeuw zijn voor het bepalen van het
waterbezwaar onder maatgevende omstandigheden, op uiteenlopende wijzen uit neerslag- en verdampingsgegevens
maatgevende natte perioden geselekteerd.
De kavel is de elementaire bouwsteen van de inrichting van
een droogmakerij. Bij de drooggemaakte meren zijn in de regel grotere kavels toegepast dan bij de drooggemaakte verveningen. Dit is waarschijnlijk vooral veroorzaakt door
bodemkundige verschillen en het mede op grond daarvan
toegepaste ontwateringssysteem. De bodem van de drooggemaakte meren bestaat namelijk overwegend uit zwaardere kleigronden en de bodem van de drooggemaakte
verveningen uit humeuse kleigronden, of uit veen. De lengte
van de kavels is in de loop der tijd bij nieuwe droogmakingsprojekten wel aan verandering onderhevig geweest,
maar is in veruit de meeste droogmakerijen door de eeuwen
heen onveranderd gebleven. Enerzijds is dit niet zo verwonderlijk, omdat van oudsher aan de korte zijde van de kavels
de wegen en de tochten zijn gelegd en wijziging in de lengte
van de kavels veelal direkt leidde tot een ingrijpende, en
daardoor kostbare aanpassing van de hoofdstruktuur. Anderzijds betekent dit toch dat de oorspronkelijk gekozen kavellengten, in elk geval betekenende aanpassingen niet
lijken te rechtvaardigen. De breedte van een kavel wordt in
hoofdzaak bepaald door de ontwatering. Met name deze
breedte is in de loop der tijden, vooral in de droogmakerijen
in Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal en in
Zuid-Holland, aan verandering onderhevig geweest. Aanvankelijk zijn hier waarschijnlijk te grote kavelbreedten toegepast. Nadien zijn deze kavels, om regelmatig voorkomende
wateroverlast tegen te gaan, versmald. Door de invoering
van drainage en het daarbij toepassen van een dieper polderpeil, werden weer bredere kavels mogelijk. Hoe de kavelafmetingen aanvankelijk tot stand zijn gekomen is eigenlijk
niet goed bekend. Vermoedelijk heeft een belangrijke rol
gespeeld, dat goed verkoopbare eenheden werden verkregen. De meest economische kavelafmetingen zijn voor het
eerst voor Oostelijk Flevoland berekend.
De bodems in de droogmakerijen bestaan overwegend uit
kleigronden. Na droogvallen treedt in deze gronden een proces van rijping op, waardoor onder andere veranderingen
optreden in de struktuur van de grond en de doorlatendheid.
Door indroging tijdens en na de ontginning klinken de gronden in. De processen van bodemrijping en inklinking hebben
in vele droogmakerijen in de beginfase tot grote problemen
geleid. Deze problemen zijn in de Haarlemmermeer zelfs zo
groot geweest, dat voor de IJsselmeerpolders ervoor is ge-

kozen, om de drooggevallen gronden eerst door de Staat te
laten exploiteren en pas aan de boeren te verpachten of te
verkopen, wanneer zij voldoende gerijpt waren. Door deze
processen, de landbouwkundige bewerkingen en het effekt
van het waterbeheersingssysteem, is na verloop van tijd een
bodemprofiel ontstaan, dat voor de zwaardere kleigronden
kan worden geschematiseerd in een verkruimelde bovenlaag met daaronder een tussenlaag die een zuilen- en scheurenstruktuur heeft, en aan de onderzijde wordt begrensd
door een ongeaëreerde, zeer slecht doorlatende laag. Om
de gronden te ontwateren zijn oorspronkelijk sloten enlof
greppels toegepast. Sinds het begin van deze eeuw worden
in droogmakerijen in toenemende mate drains toegepast.
Hoewel de grondwaterhuishouding in droogmakerijen van
veel belang is voor de groei van gewassen, is tot aan het begin van deze eeuw het inzicht hierin beperkt geweest. Dit
mag merkwaardig worden genoemd, omdat men enerzijds
bereid was om grote bedragen in de bemaling, de infrastructuur en in het hoofdafwateringssysteemte investeren, maar
uiteindelijk weinig aandacht schonk aan het onderdeel dat
nu juist moest leiden tot de baten van de onderneming, te
weten het creëren van goede groeikondities op kavelniveau.
Het graven van greppels en soms ook van sloten werd aan
de boeren, waaraan de gronden na droogmaking werden
verkocht of verpacht, overgelaten. Pas bij de ontwikkeling
van de IJsselmeerpolders, en in relatie tot ruilverkavelingen,
is veel onderzoek verricht naar de grondwaterhuishouding.
In droogmakerijen zijn het vooral de natte omstandigheden
in het voor- en najaar, die aanleiding kunnen geven tot opbrengstredukties en schaden. Hierbij is de vochthuishouding
in de onverzadigde zone en met name in de toplaag van belang. Hoewel de tot op heden gehanteerde normen nooit direkt betrekking hadden op dit aspect, maar meer op de
grondwaterstand en het open waterpeil, hebben zij indirekt
toch een groot effekt op de vochthuishouding in de gronden.
In de stedelijke gebieden heeft het waterbeheersingssysteem meer tot doel om wateroverlast te voorkomen. Hierbij zijn juist korte intensieve buien maatgevend.
Het afwateringssysteem in een droogmakerij is afgestemd
op de landbouwkundige exploitatie van de grond. De aanleg
van dit systeem schijnt nooit tot bijzondere problemen aanleiding te hebben gegeven. Wel was er in de beginfase vaak
het probleem van dichtzakken van sloten of tochten, waarna
zij weer opgeschoond moesten worden. Ten tijde van windbemaling werd een relatief hoog percentage open water toegepast en was het systeem vooral bestemd voor
waterberging. Hierdoor speelden hydraulische aspecten, in
verband met het transport van het water naar de windmolens, een ondergeschikte rol. In de begintijd van de stoombemaling is het in een aantal droogmakerijen voorgekomen,
dat de afmetingen van het afwateringssysteem, met name
nabij de gemalen onvoldoende waren om het water aan te
voeren. Nadien werd dit verschijnsel voldoende onderkend
en werd hiermee in de ontwerpen rekening gehouden. Daarbij komt, dat in een aantal grotere droogmakerijen die later
zijn aangelegd, ook als voorwaarde is gesteld, dat de vaarten bevaarbaar moesten zijn. Dit leidde in de regel tot grotere
afmetingen dan hydraulisch noodzakelijk. De andere
bestemmingen, met name stadsuitbreidingen, industrieterreinen en kasgebieden die vooral na de tweede wereldoorlog in droogmakerijen zijn ontwikkeld, vereisten enerzijds
een eigen afwateringssysteem,anderzijds kon de in de regel

snellere afvoer die hierdoor ontstond, aanpassingen in het
afwateringssysteem in het landbouwgebied noodzakelijk maken. Bij stadsuitbreiding in oudere droogmakerijen zijn vaak
volledig gescheiden afwateringssystemen aangelegd, die
rechtstreeks op het boezemwater worden bemalen.
Een bemalingsinstallatievormt een onmisbare schakel in de
waterbeheersing van droogmakerijen. De bemaling van
droogmakerijen heeft van 1533 - circa 1900 voornamelijk
door windmolens plaatsgevonden. Hierbij hebben een aantal projekten zich op de rand van de technische mogelijkheden afgespeeld. Allereerst moeten in dit verband natuurlijk
de eerste droogmakerijen worden genoemd, waarbij het lukte om van water land te maken. Van veel belang voor de bemaling van droogmakerijen is de molengang geweest,
waarbij tot maximaal vier molens op een rij, elkaar het water
toemaalden. De eerste toepassing daarvan is bij de droogmaking van de Beemster geweest, wat voor die tijd een
uniek werk moet zijn geweest en waarbij de droogmaking uiteindelijk met 41 windmolens, voor het merendeel geplaatst
in gangen van drie, tot stand kwam. Hoewel de bouw van
windmolens in die tijd reeds tot de normale routine behoorde, is illustratief voor de onbekendheid met de benodigde
capaciteit, het feit dat aanvankelijk werd gedacht dat de
Beemster met 16 windmolens kon worden drooggemaakt en
drooggehouden; de aannemers hadden zich hiertoe zelfs
verplicht. De stoombemaling is zeer geleidelijk in droogmakerijen ingevoerd, waarbij aanvankelijk de stoomgemalen in
kombinatie met windmolens zijn toegepast. Ook hier is sprake van het opereren op de rand van de technische mogelijkheden. Zo is bij de eerste droogmakerij die uitsluitend met
stoom is drooggemalen, de Polder van Nootdorp in 1844, de
ketel uit elkaar gesprongen, waarbij drie doden vielen. Bij de
Haarlemmermeer is in de beginfase een zuigerstang geknapt, wat ook tot de nodige vertraging heeft geleid. Nadien
heeft de stoornbemaling echter toch zowel bij nieuwe droogmakingsprojekten als in de bestaande grotere droogmakerijen, geleidelijk de windmolens verdrongen. Ook bij de
invoering van de stoombemaling is aanvankelijk van een te
lage benodigde capaciteit van 5 mmldag uitgegaan. De benodigde bemalingscapaciteit bij stoombemaling is later verhoogd tot 8 mmldag. Vanaf het begin van deze eeuw zijn in
toenemende mate dieselmotoren en elektromotoren toegepast en zijn er geen noemenswaardige technische problemen meer. Tegenwoordig wordt, mede door de mogelijkheden van automatische bediening, het leeuwedeel van de
droogmakerijen met elektromotoren bemalen. In de grotere
droogmakerijen wordt doorgaans een gekombineerde diesel
en elektrische bemaling toegepast. De bemalingscapaciteit
is verhoogd tot 10 - 14 mmldag. Dit niet zozeer vanwege de
aanname van een groter waterbezwaar dan bij de stoombemaling, maar meer door het inbouwen van extra veiligheden.
De invloed van stedelijke gebieden op het waterbezwaar is
in relatie tot de bemaling van droogmakerijen doorgaans beperkt. Slechts wanneer het stedelijke gebied een betekenende oppervlakte van de droogmakerij ging beslaan was
aanpassing van de gemaalcapaciteit noodzakelijk. In de regel heeft het betreffende gebied dan echter een bemaling
rechtstreeks op de boezem gekregen. Bij de ontwikkeling
van recreatieve of natuurgebieden in enkele droogmakerijen
zijn in de regel relatief grote oppervlakten open water toegepast. Onder voor het landbouwgebied maatgevende omstandigheden, leiden deze gebieden derhalve veelal tot een
reduktie van het waterbezwaar.

Bij de opvoerwerktuigen valt de ontwikkeling te zien van
schepraderen, die gedurende een aantal eeuwen dé opvoerwerktuigen zijn geweest voor de bemaling van droogmakerijen via vijzels naar schroefpompen en vooral
centrifugaalpompen. Door de toepassing van vijzels konden
molengangen van vier schepradmolens vervangen worden
door een gang van twee vijzelmolens. Centrifugaalpompen
werden eind vorige eeuw al in stoomgemalen toegepast.
Schroefpompen zijn sinds het begin van deze eeuw in diesel
en elektrische gemalen toegepast. Met de opvoerwerktuigen
zijn nooit grote problemen ondervonden. Door de eeuwen
heen zijn veel verbeteringen toegepast om het rendement te
verhogen. Wel zijn in dit verband de problemen interessant
die Hoogendijk aan het eind van de achttiende eeuw bij zijn
proeven met stoombemaling heeft ondervonden, en waarbij
hij de gedeeltelijke mislukking toeschreef aan problemen
met de overbrenging tussen het aandrijfwerktuig en het opvoerwerktuig.
Interessant in de waterbeheersing van droogmakerijen is
vooral ook de relatie tussen polderpeil, berging en benodigde bemalingscapaciteit. Zoals gezegd werd vooral bij de
windbemaling veel waarde gehecht aan berging, en zijn dan
ook relatief hoge percentages open water toegepast. In deze
periode werd vooral waarde gehecht aan handhaving van
een zeker zomerpeil en niet zozeer aan handhaving van een
winterpeil. Het was dan ook gebruikelijk, dat de landen 's
winters dras of onder water stonden. In de tweede helft van
de negentiende eeuw heeft, vermoedelijk mede door de mogelijkheden die de stoombemaling bood, en een beter inzicht in de voor de groei van gewassen gewenste omstandigheden, een verandering in de tot dan geldende normen
plaatsgevonden, waarbij vooral een lager winterpeil van belang werd geacht. Overigens werden sinds de invoering van
de stoombemaling ook lagere percentages open water toegepast, en werd deze mogelijkheid tevens als argument gehanteerd om de invoering van stoombemaling te bevorderen. Er werd echter nog steeds een belangrijke waarde toegekend aan de berging in de waterlopen. Het is met name
de Commissie-Lovink geweest, die mede door de mogelijkheden die toen door de toepassing van elektrische en dieselbemaling geboden werden, een betekenende wijziging heeft
aangebracht in de verhouding berging versus bemalingscapaciteit. Bovendien heeft deze Commissie een aanzienlijk
dieper polderpeil voorgesteld dan tot dan toe gebruikelijk
was, met daarbij slechts beperkte toelaatbare peilsoverschrijdingen. Het percentage open water is sindsdien geleidelijk
teruggebracht tot het min of meer absolute minimum van circa 1% op polderpeil.
Droogmakerijen zijn door de eeuwen heen, met name wat de
bemaling betreft, vaak op de rand van de technische mogelijkheden aangelegd. Hoewel het waterbeheersingssysteem
daarbij altijd een belangrijke rol heeft gespeeld, was de kennis van dit systeem en van de voor het funktioneren van belang zijnde aspecten vaak beperkt, en werd volstaan met
relatief eenvoudige ontwerpnormen, die al of niet bleken te
voldoen. Bij de voorbereidingen voor de laatste grote droogmakerij, de Markerwaard, bleek niet zozeer de techniek van
de uitvoering zich op de rand van de technische mogelijkheden te begeven, maar meer de voorspellingstechnieken van
de effekten, die de droogmakerij op de omgeving zal hebben. Belangrijke discussiepunten waren vooral:
- mogelijke schade in Noord-Holland ten gevolge van da-

lingen van de stijghoogte van het diepe grondwater;
- ontwikkeling van mogelijke blauwalgenbloeien in de me-

ren rond de Markerwaard;
- verschuiving in natuurwaarden bij verandering van een

watermilieu in een landmilieu;
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen bij bijzondere
teelten;
- kosten en baten van het projekt.
Met uitzondering van het laatste punt, betreft het alle aspecten waarbij inzicht wordt verlangd in de gevolgen van de
aanleg en niet zozeer in de uitvoering van de aanleg.
-
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