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Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de
Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland.
Inleiding.
De gevaren verbonden aan een verzilting van het lage deel van ons land, alsook de wenselijkheid
meer cultuurgrond te bezitten, evenals nog enige andere overwegingen, nopen tot het bestuderen
van de toekomstmogelijkheden van de verbrokkelde kustgebieden in het zuidwesten (de
Tussenwateren en de Schelde) en in het noorden (de Wadden en de Dollard.
In deze gebieden die, geologisch gezien, nog in “status nascens” verkeren, werken de
natuurkrachten van de getijstromen en de daaruit volgende uitschuring en aanslibbing nog vrijwel
ongehinderd en het is de vraag of deze zodanig geleid kunnen worden, dat zij dienstbaar zijn te
maken aan onze belangen.
Vooral nu de Zuiderzeewerken een stadium bereiken, waarbij het eindpunt in zicht is, schijnt het
wenselijk naar nieuwe mogelijkheden voor landwinst om te zien en daarbij tevens de problemen van
het verkeer en die van de zoetwater-, zand- en slibhuishouding nader te bezien.
Daarbij geldt nog als overweging, dat langs de benedenrivieren uitgebreide dijkverhogingen
geprojecteerd zijn, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat daarop bezuinigd zal kunnen worden indien
voorland wordt geschapen of afdammingen van bestaande geulen plaats hebben. Dijken waarvan
men weet dat deze binnen bijvoorbeeld 50 jaren een nieuwe dijk voor zich zullen verkrijgen, zal men
ook niet zo sterk en hoog willen maken als die, waarvan men weet dat deze tot in een verre
toekomst als hoofdwaterkering zullen moeten dienen. In het kort: het is voor het maken van werken
reeds nu nodig dat een uitbreidingsplan bestaat voor de genoemde verbrokkelde kustgebieden.
Er zijn door leken wel fantastische dammen geprojecteerd in de zeegaten zelf, d.w.z. aan open zee in
krachtige stromingen door diepten van soms meer dan 20 meter en met geen ander natuurlijk
materiaal ter beschikking dan wat los zeezand. Gesteld dat onze techniek over enige honderden
jaren zover gevorderd zou zijn, dat deze dammen inderdaad gemaakt zouden kunnen worden, zo
had men dan nog geen vruchtbaar bouwland gewonnen, maar slechts uiterst onvruchtbare
zandwoestijnen met heuvels en kuilen van soms 60 meter hoogteverschil. Men moet dit zand niet
vergelijken met het relatief veel vruchtbaarder heidezand. Het zeezand is door de schoonwassende
werking van de stromen op vele plaatsen nagenoeg geheel steriel geworden en het is dus meer te
vergelijken met stuifzand.
Het schijnt echter wel mogelijk langs meer natuurlijke weg tot een bevredigende oplossing te
komen, niet alleen voor wat betreft de landwinning, maar ook voor enige andere nu aanhangige
vraagstukken. Zoals die betreffende het zoutgevaar en het zandtekort in het westen van ons land.
Deze oplossing vordert echter naast geduld een goed inzicht in de natuurlijke factoren, waarvan
partij getrokken zal moeten worden gedurende een lange reeks van ingenieursgeslachten; van
getijbewegings- en aanslibbingstechniek zal een zeer uitgebreide en grondige studie gemaakt
moeten worden.
Achtereenvolgens zullen worden nagegaan de Tussenwateren, de Wadden en de Schelde. De daarbij
te noemen begrotingscijfers zijn nog uiterst globaal en dienen slechts om enigszins de orde van
grootte te bepalen van bedragen waarom het gaat.
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A. De Tussenwateren.
1. Beginsel van verlande riviermonden.
De Rijn voert volgens de belangrijke nota van Ir. C. Lely van 1886, jaarlijks 2.600.99 m3 slib aan, en
de Maas 610.000 m3, samen 3.210.000 m3. Deze cijfers berusten op zeer veel
waarnemingsmateriaal, dat gedurende een groot aantal jaren achtereen verzameld werd. Het is
mogelijk dat de hoeveelheden nu als gevolg van de normaliseringwerken in Duitsland iets veranderd
zijn, maar daaromtrent bestaan geen gegevens. Waarschijnlijk is, dat de slibafvoeren van de rivieren
niet zeer belangrijk zijn gewijzigd. Nog steeds slibben de kribvakken langs de benedenrivieren in een
snel tempo op.
In vroegere tijden slibden de oude rijnarmen als de Vecht en de Oude Rijn nagenoeg geheel vol.
Dienovereenkomstig verplaatste de Rijnmond zich van Katwijk naar het Zuiden, terwijl indien de
Waterweg van Rotterdam niet kunstmatig opengehouden was, deze oorspronkelijk zeer brede mond
ook geheel en al verland zou zijn en het Lekwater via de Noord en de Kil naar het Hollands Diep zijn
weg zou hebben moeten zoeken.
Niettegenstaande het menselijk ingrijpen bij Hoek van Holland is het Haringvliet echter nu toch nog
de voornaamste Rijnmond.
Deze tak slibt wel op zijn beurt betrekkelijk snel op. Bij de Scheelhoek kan binnenkort een polder van
ongeveer 1.000 ha worden binnengedijkt; bij de zuidelijke mond van het Spui ligt 800 ha boven HW
en ook bij Tien Gemeten treft men uitgestrekte buitendijkse gronden aan welke eveneens slechts
betrekkelijk kort geleden gevormd zijn. Uit in 1931 en 1941 verrichte nauwkeurige peilingen blijkt
dat de profielen van het Haringvliet dan ook in de oppervlakte achteruit gaan met ongeveer 7.5% in
10 jaren.
Een stadium verder in het ontwikkelingsproces is de Brielse Maas. Vooral sinds de Waterweg in
betere verbinding is gebracht met de Oude Maas, maar ook reeds sinds de vorming van de
Waterweg en nog lang daarvoor, is de stroom op de Brielse Maas- Botlek bezig te verlammen. Als
gevolg daarvan zijn vooral in de zee mond en in de boven mond grote verondiepingen ontstaan,
terwijl langs de kanten zeer aanzienlijke aangroeiingen voorkomen. Deze verschijnselen van
verondieping en aangroeiing kwamen ongewild als bijkomstig verschijnsel, naast het grote beland
dat men bij de vorming van de Waterweg op het oog had, maar indien men deze aangroeiing van de
Brielse Maasoevers als doel had gesteld zou men vrij eenvoudige stromen nog meer hebben kunnen
doen verlammen en zodoende de rivieroppervlakte vrijwel geheel in een tamelijk korte tijd kunnen
doen opslibben tot vruchtbaar bouwland.
Slib en zand zijn in de Brielse Maas en in elke zoetwater afvoerende rivier bij onze kust, die niet meer
in evenwicht is, steeds voldoende voorradig om de profielen en de breedten haast onmiddellijk te
doen aanpassen aan verminderde vermogens. Het slib van de Brielse Maas en van het Haringvliet
komt namelijk slechts voor een deel uit de Rijn, voor het overgrote deel echter uit de zee. Het zand
komt nagenoeg uitsluitend uit zee, aangezien het Rijnzand nauwelijks tot voorbij Puttershoek –
Krimpen – Jacominaplaat komt.
De reden waarom een afstervende benedenrivier als de Brielse maas een overvloed van zwevend
materiaal heeft – het water ziet er in zo’n rivier steeds drabbig uit – is dat de onderwaterdelta haar
bestaansreden verliest en vervolgens door de zeegolven en zeestromen wordt opgeruimd. Men ziet
dit nu gebeuren bij de delta van de Brielse Maas (bijlagen 1 en 2) en het moet vroeger gebeurd zijn
bij de voormalige zeer grote delta van de mond tussen Brielle en het Monster welke hier aanwezig
geweest moet zijn en bij die van de Ouden Rijn bij Katwijk.
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Na het verdwijnen van deze monden werd de kust door de zee gladgeschaafd en herinnerde
oppervlakkig niets meer aan de vroegere aanwezigheid van uitgestrekte zandplaten. Elk natuurlijk
zeegat in een zandkust heeft zijn buitendelta. De omvang ervan wordt bepaald door het vermogen
(eb en vloed) van het zeegat. Zo heeft het Marsdiep een grotere delta dan het Eijerlandse Gat en is
die van het Vlie weer groter dan die van het Amelander Gat. In het Zuidelijk gebied, waar de
zeegaten breed zijn en dicht bij elkaar, zijn de buitendelta’s versmolten tot één langgerekte.
Wanneer nu de Brielse Maas aan haar lot wordt overgelaten zal het zand en slib van de buitendelta,
waarvan de inhoud ongeveer 150 miljoen m3 bedraagt, gedeeltelijk naar binnen trekken. De inhoud
van de Brielse Maas – Botlek zelf is slechts ongeveer 30 miljoen m3 – hoogwater. De rest of ongeveer
120 miljoen m3 zou naar het noorden worden vervoerd met de bekende kustdrift. Deze drift is niet
zozeer een gevolg van de zeestromingen, dan wel van de golfslag, die aan onze kust overwegend uit
het ZW komt de branding woelt het zand en de slib van de delta los en verplaatst het volgens een
naar het noorden evenwijdig met de kust gerichte resultante. De Maasvlakte ten zuiden van de
mond van de Waterweg groeit nu aan, vooral doordat de buitendelta van de Brielse Maas het zand
levert. Ook de Beer is vergroot en de duinen van Voorne vertonen duidelijk neiging zich te willen
verenigen met die van de Beer (bijlage 2). Een schip van 1 meter diepte kan hier bij laagwater niet
meer de zee bereiken. Dit natuurlijke proces zien wij nu voor onze ogen voltrekken, maar heeft zich
in het verleden op tal van andere plaatsen, waar zandkusten zijn, voltrokken. De oude oeverlijnen
die daarbij zijn gevormd, spreken wat dit betreft een voldoend duidelijke taal.
Aanvaardt men dit principe voor zandige kusten, t.w.: vermindering van de stroomhoeveelheden ->
vermindering van de buitendelta -> vermindering van de profielen van de rivier of stroomgeul, dan is
daarmede de methode aanvaard, waarmede men langs natuurlijke weg een verlanding van de
Tussenwateren en de Wadden kan bevorderen.
De stromen in de Brielse Maas werden verminderd door het baggeren in de Waterweg en door het
graven van de Westgeul; de stromen op het Haringvliet kan men doen afnemen bijvoorbeeld door
de Biesbos in te polderen. Het vermogen bij Willemstad zal daardoor verminderen van 315 miljoen
m3 per getij tot 258 miljoen m3 per getij, of met 18%. Bij de mond van het Haringvliet van ongeveer
550 tot 520 miljoen per getij, of met ongeveer 5%. Dit is ogenschijnlijk weinig, maar betekent toch
reeds een vermindering van de buitendelta met ongeveer 50 miljoen m3 zand en een vermindering
van de inhoud van het Haringvliet met ongeveer 30 miljoen m3.
Wanneer de kribvakken van het genormaliseerde Holland Diep opgeslibd zijn, zal 1200 ha aan de
komberging worden onttrokken, zodat het vermogen van het Hollands Diep bij Willemstad nog
verminderen zal tot 180 miljoen m3 per getij of een achteruitgang t.o.v. nu met 43% of 135 miljoen
m3. Aannemende dat hiervan 23% of 72 miljoen m3 voor rekening van het Haringvliet komt en 20%
of 63 miljoen m3 voor rekening van het Volkerak, dan zou het Haringvliet met ongeveer 85 miljoen
m3 verondiepen en het Volkerak boven Bruinisse met ongeveer 36 miljoen m3.
Een en ander toont in voldoende mate aan van welke orde van grootte de bedragen zijn.
Betrekkelijk geringe opslibbingen of inpolderingen in het binnenland hebben gevolgen van
betrekkelijk grote omvang tot in de zee.
Het gebruikte middel, het beperken van de komberging, werkt als tweesnijdend mes; de directe
voordelen van de oorzakelijke landwinning (primaire landwinning) worden gevolgd door de
voordelen van de landwinning langs de gehele rivier verder zeewaarts (secondaire landwinning)!
Daarmee heeft de rivier echter zijn evenwicht verloren, want deze “secondaire” landwinning heeft
weer een stroomvermindering en deltavermindering als gevolg, zodat een “tertiaire” landwinning
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volgt. Dit proces gaat van nature door indien voldoende zand en slib voorradig is en de
opperwaterafvoer niet noodzakelijk een geul nodig heeft. Meestal is dit laatste echter niet het geval.
Voor een benedenrivier zijn de voordelen van de oorzakelijke kombergingsbeperking dan nog niet
allemaal genoemd. Niet alleen wordt zonder moeite land gewonnen langs de gehele benedenrivier,
maar door daaruit voortvloeiende kleinere profielen wordt ook de zoutgrens teruggedreven. Verder
wordt het dijk onderhoud beperkt, omdat uiteindelijk slechts een smalle riviertak overblijft, of deze
zelfs geheel verdwijnt en ten slotte komt zeezand beschikbaar voor de zandwinning en wel vooral op
een plaats waar men dit zand met betrekkelijk weinig kosten en moeite kan laten baggeren, namelijk
bij Hoek van Holland. De voordelen van een inpoldering van de Biesbos zijn dus veel groter dan die
van de directe inpoldering alleen. Slechts moet men daarbij bedenken, dat het bovengeschetste
proces van nature langzaam verloopt en dat dus deze voordelen eerst na verloop van tijd merkbaar
worden. Zoals hieronder zal worden nagegaan kan het proces met betrekkelijk weinig kosten en zelfs
met veel voordelen worden bespoedigd.
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2. Mogelijkheid om gebruik te maken van het verschil in motorisch verval.
Behalve door een inpoldering van de Biesbos en door een verlanding van de kribvakken van het
Hollands Diep kan men de stroom op het Haringvliet nog doen afnemen door het Volkerak te
verbeteren.
Het lijdt geen twijfel of het Volkerak zal langs natuurlijke weg verdiepen ten koste van het
Haringvliet, aangezien de stroomschuring in het Volkerak zeer groot is; groter dan ergens anders in
ons land. Volgens in 1931 en 1941 verrichte nauwkeurige profiel metingen was, in de 10 jaren
verloop tussen deze metingen, het Volkerak 7,5% verruimd en het Haringvliet evenveel verkleind. De
grote uitschurende werking van de stromen op het Volkerak worden veroorzaakt door het grote
motorische verhang. Hieronder wordt hier verstaan het verval per km rivier bij eb en vloed samen,
m.a.w. het oppervlak van de verhang sinusoïde. (Evenmin als de getijlijnen zelf is dit eigenlijk geen
sinusoïde, maar de kromme gelijkt daar veel op).
Het is nodig dit voor de natuurlijke ontwikkeling van een getijgeulennet belangrijke principe duidelijk
voor ogen te hebben aangezien hiervan met vrucht gebruikt is te maken. Het getij trekt langs onze
kust van zuid naar noord, zodat het eerder te Westkapelle is dan bij de westpunt van Voorne. Te
Willemstad is het getij nog weer later. Schetst men dit, dan ontstaat de volgende globale figuur.

De vloedvervallen zijn dus tussen Westkapelle en Willemstad (AC) steeds groter dan tussen
westpunt Voorne en Willemstad (BC) en hetzelfde kan gezegd worden van de ebvervallen A’C’ > B’C’.
voor het Volkerak en voor het Haringvliet verhouden de motorische verhangen zich als 6,2 : 9,52 =
100 : 154.
Zo is het ook gemakkelijk te verklaren, waarom in al onze zeegaten de meest linkse geul de
voornaamste is en waarom langs de gehele zuidelijke en oostelijke Noordzeekust de rivieren
monden hebben die naar links afbuigen. Het is derhalve te verwachten dat de zuidelijke Rijnmond na
verloop van tijd via het Zijpe zal lopen naar Westkapelle (Roompot). Dat dit nu nog niet het geval is,
is een gevolg van de weerstand die nog op het Volkerak wordt ondervonden. Vroeger was het Zijpe
ook ondiep en als het ware met zand verstopt. Nog in de 80-jarige oorlog trokken Spanjaarden te
voet bij LN door deze geul, die nu 30 à 40 meter diep is en tot de diepste en meest bankenvrije geul
van alle tussenwateren behoort.
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Wanneer men de natuur zijn gang laat gaan is ook voor het Volkerak iets dergelijks te verwachten.
Het spreekt vanzelf dat men dit veel kan bespoedigen door enig baggerwerk in het Volkerak te laten
verrichten, bijvoorbeeld concessiebaggerwerk. Het Haringvliet zal dan snel opslibben. Het
Haringvliet is dus de stroom die het gemakkelijkst te verlanden is. De beperking van de komberging
boven Willemstad tezamen met enig concessiebaggerwerk op het Volkerak zouden bewerken dat
hier vrij snel ongeveer 8.000 ha land gewonnen kan worden.
Vooral kan het Volkerak verbeterd worden indien het vermogen van het Hollands Diep bij
Willemstad verkleind is door de inpoldering van de Biesbos en door de verlanding van de kribvelden
boven Willemstad.
Wat hierboven gezegd is van het Haringvliet geldt ook voor de Grevelingen. De loodrecht op de kust
staande takken zijn gemakkelijker te verlanden dan de naar het ZW gerichte.
Zou men om de een of andere reden de zuidelijke Rijnmond niet door de Roompot willen hebben,
maar langs Hellevoetsluis, dan is dat natuurlijk wel mogelijk door het Hellegat af te dammen. Dit is
op zichzelf een werk waarvan nog niet vaststaat of dit met de tegenwoordige hulpmiddelen zal
kunnen geschieden, maar afgezien daarvan, mist men dan ook het Rijnslib in de Zeeuwse stromen.
Het is dan mogelijk dat niet langer voldaan wordt aan de voorwaarde dat steeds voldoende zand en
slib voorradig moet zijn in het water en het is dan dus de vraag of na een aanpassing van het
Grevelingen – Volkerak en diens delta aan de nieuwe omstandigheden (d.w.z. na enige opslibbing in
het dode einde langs de kanten), niet een nieuw evenwicht gevormd wordt. Men verkrijgt dan een
zeegat, dat evenals met de Oosterschelde nu het geval is, stationair kan blijven indien het zeewater
vrijwel volledig slibvrij is. Bij het aanwezig zijn van Rijnslib is steeds veel slib in het water van de
Grevelingen te verwachten, zodat steeds nieuw land gewonnen zal kunnen worden dat als stimulans
voor de deltavermindering kan dienen. Bij het afwezig zijn van slib in het water van de Grevelingen,
zoals misschien te verwachten is wanneer de dam in het Volkerak gemaakt wordt, zal men dus
waarschijnlijk weinig succes met de aanslibbing in de Zeeuwse stromen hebben.
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3. Hoeveelheden benodigd voor algehele opslibbing tot HW.
Wil men de 87.000 ha grote oppervlakte van de tussenwateren (beneden Willemstad) geheel tot iets
boven HW laten opslibben, dan heeft men daarvoor 5 miljard m3 zand en slib nodig. In de
onderwaterdelta tussen Westkapelle en westpunt Voorne bevindt zich ongeveer 8 miljard m3, zodat
nog 3 miljard m3 om de Noord zou trekken. Hieruit kan de hoeveelheid ophoogzand welke men in
het lage westen van het land nodig heeft voor een zeer lange toekomst betrokken worden. Rekent
men op een behoefte van 10 miljoen/miljard m3 per jaar, dan zou voor 3 eeuwen voldoende zand
aanwezig zijn.
Omdat de aanslibbing, zij het gestimuleerd, geheel natuurlijk zal plaats hebben, zal zich in de
onderste lagen van de stromen uitsluitend zeezand en alleen in de bovenste laag slib afzetten,
evenals in vrijwel alle natuurlijke aangeslibde geulen. De slib die benodigd is voor het scheppen van
goede cultuurgrond (het liefst 25% slib < 20 μ in een bouwvoor van 0,50 meter) wordt door
aanwezigheid van het Rijnwater voldoende gewaarborgd. Trouwens zit ook in de buitendelta slib
dat, gelijk de ervaring leeft grotendeels in de luwe hoeken binnengaats tot afzetting zal komen.
Gezien de langs geheel natuurlijke weg verkregen rijke nieuwe Zeeuwse gronden moet het mogelijk
zijn langs gestimuleerde weg deze vruchtbaarheid te evenaren of te overtreffen.
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4. Denkbare wijze van stimulering.
Begonnen zal moeten worden met een beperking van de komberging boven Willemstad (Biesbosinpoldering, enz.). Dit heeft een zodanig effect, dat vooral langs het Haringvliet daarvan een gunstige
invloed ondervonden zal worden.
Vervolgens, of het kan ook reeds onmiddellijk, zou zand aan concessionarissen kunnen worden
verkocht uit het Volkerak. De scheepvaart komt hierdoor tevens in gunstiger omstandigheden,
terwijl de stroom op het Haringvliet daardoor zodanig verland wordt dat nieuw land langs diens
oevers zal ontstaan.
Ook kan onmiddellijk reeds begonnen worden met een beperking van de komberging op het
Haringvliet en op het Volkerak – Krammer zelf. De zogenoemde vlakte van Ooltgensplaat, die
ongeveer 1.500 ha groot is, kan met weinig moeit tot boven HW worden gebracht, terwijl bij de
Beningen (monding van het Spui in het Haringvliet) en bij Scheelhoek (bij Stellendam) buiten de
aldaar reeds aanwezige schorren nog op eenvoudige wijze ongeveer 1.000 ha land te winnen is,
zonder dat het eigenlijke rivierprofiel daardoor wordt aangetast. Hierdoor zal het vermogen in de
mond van het Haringvliet alleen reeds verminderen met 25.000.000 x 1,8 x 2 = 90.000.000 m3 per
getij, of 16%, waardoor diens buitendelta met ongeveer dit percentage, of ongeveer 100.000.000 m3
zal verminderen. De profielen van het Haringvliet zullen verondiepen en versmallen, hierdoor zal de
stroom weer afnemen, enz.
Het zelfversterkend principe treedt eerder in werking naarmate men eerder land boven HW brengt.
Elke ha land die men wint in het bovendeel van de benedenrivieren helpt mede het proces te
bespoedigen, omdat de “secondaire” aanslibbingen op hun beurt actief worden.
Het aantrekkelijke van deze werkwijze is, dat men met geringe stimulerende middelen, dus met
betrekkelijk geringe kosten, veel bereikt. De slib, die een van de meest waardevolle mineralen van
ons land is en die tot nog toe grotendeels ongebruikt in zee verloren ging, kan worden opgevangen,
en dit doende verwerkt men een proces, dat zichzelf voortplant. Er staan echter ook nadelen
tegenover, namelijk meer kustaanval en een benadeling van de oestercultuur.
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5. Nadelen.
a. Kustverdediging.
Wanneer de bescherming die de buitenwaterdelta biedt, verdwijnt, zal de kust door de zee worden
afgeknaagd. De raaklijn aan de buitenzijde van de Zeeuwse eilanden, die nu buiten de algemene
Nederlandse kustlijn uitgestrekt (zie bijlage 3), zal na het verdwijnen van 8 miljard m3 zand van de
samengestelde buitendelta zodanig worden ingeschaard, dat de koppen van Schouwen en Goeree
zouden verdwijnen. De hoekpunten, waaraan de nieuwe kustboog zou zijn “opgehangen” zouden
worden gevormd door de Westkapelse zeewering en het Zuiderhoofd bij Hoek van Holland. Deze
enorme inscharing moet worden voorkomen.
Het zal daarom noodzakelijk zijn te rekenen op een goede verdediging van de stranden van
Schouwen en Goeree, om zodoende een tweetal tussenkapen te vormen, waaraan de natuur kleine
kustbogen zal ophangen. Deze kustbogen zelf behoeven niet verdedigd te worden (bijlage 4).
De kosten van een dergelijke verdediging van 8 km op Schouwen en 6 km op Goeree kunnen worden
geraamd op ongeveer 100.000 ƒ per krib of in het geheel voor 40 kribben ongeveer 4.000.000 ƒ
(prijzen 1940).
De verdedigde kustlengte van Nederland zal daardoor toenemen van 111 km tot 125 km. Het
onderhoud van de bestaande kustverdediging bedroeg volgens ir. J.H. v.d. Burgt (Ingenieur 1933) in
de jaren 1907 t/m 1931 gemiddeld 1.360.000 ƒ per jaar, of 12.200 ƒ per km. Neemt men een bedrag
van 15.000 ƒ per km dan zou het onderhoud van de kust van Schouwen en Goeree jaarlijks dus 14 x
15.000 = ongeveer 210.000 ƒ bedragen, of gekapitaliseerd 25 x 210.000 = 5.250.500 ƒ.
In het geheel is met de nieuwe kustverdediging dus een kapitaal van ongeveer 10.000.000 ƒ
gemoeid.
Deze verdediging behoeft eerst na verloop van een betrekkelijk groot aantal jaren gemaakt te
worden.
De ronde vorm van de kapen is gunstig. Een mesvormige kaap zou aanzienlijke ontgrondingen
veroorzaken en daardoor diep in het land snijdende kustbogen verwekken.
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b. Oestercultuur.
Het voornaamste belang waartegen vermoedelijk betrekkelijk snel bij de uitvoering van de
werkzaamheden opgebotst zal worden is dat van de oestercultuur en de mosselcultuur. Een
berekening zal nog moeten uitmaken hoever men met een verbetering van het Volkerak en een
beperking van het Haringvliet kan gaan alvorens het Volkerak zoet water gaat afvoeren naar zee.
Volgens tabel XIVa van Verslagen en Mededelingen van de Afdeling visserijen, no. 15, was de
productie van oesters en mosselen in de Zeeuwse stromen gemiddeld in de jaren 1920-1929
ongeveer 40.000.000 kg per jaar, vertegenwoordigende een bedrag van 2.424.000 ƒ. Hiervan is het
aandeel van oesters ongeveer 1.750.000 ƒ, en dat van mosselen 674.000 ƒ.
De opbrengst is sinds 1933 belangrijk lager, namelijk ongeveer 65% van die daarvoor. Dit is te wijten
aan het optreden van de slipper, die het voedsel van de oesters verorbert. Volgens de bacterioloog
van het bestuur van Visserij op de Zeeuwse stromen, Dr. Grijns, zal deze kwaal echter op den duur
overwonnen worden.
De oester- en mosselbanken bevinden zich ten westen van Bruinisse en verder in de gehele
Oosterschelde en in het Zijpe-Mastgat. De Oosterschelde is voor deze cultuur van veel groter belang
dan de Grevelingen.
De reden waarom de schelpdierencultuur wel in de zogenoemde tussenwateren en niet in de
Westerschelde of op het Haringvliet voorkomen is gelegen in het hoge zoutgehalte en het geringe
slibgehalte van de eerstgenoemde wateren. Vooral oesters zijn gevoelig voor slib en zoet water,
mosselen kunnen vrij veel slib verdragen.
Het schijnt niet wenselijk deze belangrijke cultuur te vernietigen, ook al stelt men daar zeer veel
hogere landbouwbelangen tegenover. In de eerste tijd zou de Oosterschelde zout gehouden kunnen
worden, maar later zou de oester- en mosselcultuur kunnen worden overgeplant naar de
Waddenzee. Hier wordt dan een terrein speciaal daarvoor ingericht, bijvoorbeeld in de buurt van
Harlingen, terwijl het daarbij mogelijk schijnt door een geschikte terrein inrichting een model oesteren mosselcultuur te scheppen, waarvan de opbrengst per ha groter is dan nu in de Zeeuwse
wateren. Te vermelden valt hierbij dat het mosselzaad nu reeds grotendeels van de Waddenzee
wordt betrokken en dat men op de Wadden geen last zal hebben van zoet of brak water, zoals bij
Bruinisse wel het geval is.
Dat de oestercultuur nu nog niet op de wadden voorkomt schijnt hoofdzakelijk geweten te moeten
worden aan de golfslag, die op de wadden te groot is.
De visserij op de Zeeuwse stromen, die eveneens van betrekkelijk groot belang is, (in 1929 een
opbrengst van 877.000 ƒ, in 1939 535.000 ƒ) kan blijven doorgaan ook a wordt het water na verloop
van tijd iets brak. Aangezien de opslibbing een langzaam proces is, kan de vissersbevolking zich aan
de zich langzaam wijzigende omstandigheden aanpassen.
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6. Voordelen.
Tegenover de uitgaven verbonden aan de sub.5 genoemde werken en overplaatsingen (uit te geven
bij gedeelten over een lang tijdvak) staan de voordelen van:
a. verminderd dijk onderhoud
b. landwinning van ongeveer 80.000 ha
c. zoutbestrijding
d. zandhaling.
De dijklengte zal in het tussenwaterengebied van 505 km teruggebracht worden tot uiteindelijk 120
km. Het dijk onderhoud zeer globaal stellend op 1.500 ƒ per km/jaar wordt jaarlijks dus een voordeel
verkregen van 385 x 1.500 ƒ = 600.000 ƒ ongeveer, of 15.000.000 gekapitaliseerd.
Dit is te weinig, aangezien volgens de Verslagen der Openbare Werken alleen door het Rijk reeds
gemiddeld 615.000 ƒ per jaar werd uitgegeven voor de dijkwerken en oevervoorzieningen in Zeeland
gedurende de jaren 1920-1939. Er werd zelfs nog meer uitgegeven door het Rijk, aangezien de
bedragen niet allemaal genoemd werden.
De voordelen van de landwinning zijn moeilijk te schatten. Rekent men dat een uitgave van 5.000 ƒ
per ha nog meer dan verantwoord is, dan is het voordeel van 80.000 ha dus 400.000.000 ƒ. Wel is
het voordeel van de staat nog zeer veel groter. De voordelen van de zoutbestrijding kunnen evenmin
zuiver geraamd worden, maar zullen wel op meer dan 2.000.000 ƒ per jaar geschat mogen worden
(Voorne 500.000 ƒ per jaar voor druiven- en tomatencultuur).
Vooral op Schouwen en op Walcheren wordt reeds nu veel schade geleden. Omstreeks het jaar 2100
zal deze schade vermoedelijk door doorgaande bodemdaling nog grotere afmetingen hebben
aangenomen. Gekapitaliseerd voordeel dus zeer ruw 50.000.000 ƒ.
De voordelen van de zandwinning. Dit worden eveneens enorme bedragen indien men bedenkt dat
per eeuw ongeveer 1.000.000.000 m3 zand nodig zal zijn. Gesteld dat de exploitatie bij Hoek van
Holland 0,50 ƒ per m3 goedkoper is dan die verder in zee (vaarafstand is 25 km langer, meer
onwerkbare dagen) dan is het voordeel per eeuw 500.000.000 ƒ. Dat de voordelen de uitgaven meer
dan wettigen spreekt dus vanzelf. Anders dan bij de Zuiderzeewerken is dit werk reeds vanaf het
begin af aan rendabel. Zelfs wanneer men niet verder zou willen gaan dan een verlandingswerk van
de Tussenwateren economischer dan de inpoldering van de Zuiderzee.
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7. Kanalen, wegen zoetwatervoorziening.
Bij de uitgaven moet worden meegeteld het bouwrijp maken van de landerijen en het maken van
sluizen, dorpen, wegen en kanalen. Het zou te ver voeren hierop in details in te gaan. Enige
richtlijnen zouden wel uitgestippeld kunnen worden (zie bijlage 4).
De verbinding Schelde-Rijn moet in stand blijven. Een verlenging van het bestaande kanaal levert
moeilijkheden op tijdens het aanslibbingsproces. Bovendien zou de sluit (bij Stavenisse) aan de
Rijnmond in het brakwatergebied vallen. Aangezien ook de sluis van Hansweerd brak is, zou het
gehele kanaal verzilten en zou het “Zeeuws schiereiland” (Tholen, Beveland, Walcheren) ten westen
van Hansweerd-Stavenisse geen voldoende zoetwater kunnen bekomen, tenzij men met een duiker
onder het kanaal zou doorgaan, maar dit zou voor de scheepvaart sluizen nodig maken. Er is dus een
nieuw kanaal getraceerd tussen Bath en Steenbergse Sas via de Eendracht.
De sluis bij Steenbergse Sas kan tevens als inlaat voor zoet water dienen en met dit zoete water kan
het gehele schiereiland tot aan Vlissingen toe doorgespoeld worden. Zelfs het lage en zoute
Walcheren is daarbij dus te helpen. Bergen op Zoom kan op deze wijze dus bereikbaar blijven voor
de kustvaart. Het nieuwe kanaal kan, indien men wil, reeds onmiddellijk gemaakt worden; voor het
vervolg heeft men dan, mits men daarbij het tractaat van 1839 wijzigt, de handen vrij op de
tussenwateren.
Het driehoekig eiland tussen de Waterweg en de nieuwe Rijnmond zal zich voornamelijk op
Rotterdam oriënteren. Vandaar dat een (betrekkelijk klein) kanaal ontworpen is in het verlengde van
het Voorns kanaal. Tevens kan dit dienen voor de verversing en voor het brengen van zoet water
naar het lage deel van Schouwen.
De zoetwaterinlaat bij Zwijndrecht kan voor het noordelijk deel van de “Rijndriehoek” dienen.
Daarnaast schijnt het gewenst bij Numansdorp nog een inlaat te maken, aangezien van de grote
stromen toch wel enige resten zullen overblijven (vergelijk Oude Rijn en Vecht), die als
scheepvaartweg en tevens als verversingskanaal kunnen dienen.
Er is een weg geprojecteerd van Rotterdam naar Vlissingen via Zierikzee en een veer bij Wissekerke.
Voorlopig heeft het weinig zin hieraan veel aandacht te besteden, aangezien dit veer nog lang niet
gemaakt kan worden. Ook de weg achter de nieuwe te verwachten duinenrij is verre
toekomstmuziek. Daarentegen is een verbinding van Flakkee-Rotterdam in een betrekkelijk
nabijgelegen toekomst mogelijk. Het nut van het nu reeds uitstippelen van de voornaamste
wenselijkheden bestaat voornamelijk daarin, dat men bij het ontworpen van de nu nodige of
wenselijke werken met de toekomst rekening kan houden.
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B. WADDENZEE.
De gelegenheden zijn hier belangrijk anders dan bij de Tussenwateren. Hier wijde vlakten met bij
HW een onrustige zee, zodat er de slib niet goed kan bezinken, dáár betrekkelijk besloten stromen
met tal van luwe hoeken. Toch is ook op de Waddenzee veel land te winnen, zelfs weer op
voordeliger wijze dan in de Zuiderzee.
De oppervlakte ten noorden van de Afsluitdijk tot aan het wantij achter Ameland bedraagt rond
170.000 ha; die van genoemd wantij tot aan de Eems rond 60.000 ha, tezamen dus 230.000 ha
(Zuiderzeepolders tezamen 225.000 ha).
Voor een algehele opvulling tot HW moet daarin totaal ongeveer 8,6 miljard m3 grond gedeponeerd
worden, terwijl in de noordelijke onderwaterdelta’s ongeveer 7,9 miljard m3 zand aanwezig is.
Van de delta’s van de zuidelijke zeegaten komt ongeveer 3 miljard m3 grond vrij, dat zich echter
voornamelijk bij Hoek van Holland zal ophopen in een nieuwe delta, tenzij het daar wordt
weggebaggerd, wat wel waarschijnlijk is. Het is dus veilig er op te rekenen dat geen zand uit het
zuiden voor de Waddenzee beschikbaar komt.
Ook zonder deze stimulans zal echter de Waddenzee verland kunnen worden. Reeds nu slibt de hoek
tussen Wieringen en den Helder op, waardoor na verloop van tijd het Marsdiep in vermogen
achteruit gaat en ook diens buitendelta zand zal afstaan.
Een krachtige stimulans verkrijgt men echter door dammen te slaan van het vasteland naar de
eilanden. Hierdoor wordt het wad in betrekkelijk rustige vakken verdeeld, waar in de luwe hoeken
hiervan de opslibbing kan worden bevorderd. Zonder deze dammen schijnt een inpoldering van het
waddengebied binnen een redelijk afzienbare tijd van ongeveer 2 eeuwen niet mogelijk. De
afdamming van de Zuiderzee was allesbehalve een stimulans, aangezien hierdoor de stromen in de
zeegaten niet afnamen maar groter werden, dat als gevolg van de “kuil” in het HW van de
Zuiderzeekom. Door de amplitude-vergroting op de Waddenzee werd de komberging binnen de
zeegaten groter in plaats van kleiner.
Van de dammen naar de Waddeneilanden kan men zeker heil verwachten, mits men deze boven SV
legt. De omstreeks 1880 door Teding van Berkhout aangelegde en voltooide dam naar Ameland was
lager en is daardoor verloren gegaan. Volgens de rapporten van de waterstaatsdeskundigen was
men vanaf het begin af aan wel op de hoogte van deze fout, maar er werd van overheidswege geen
hand uitgestoken de ramp te voorkomen. Bij storm rees het water ten westen van de dam door
opwaaiing tot boven de kruin terwijl ten oosten ervan het wad droog lag of weinig waterdekking
had. Vandaar ontgrondingen door overstorting. Het is zeer te betreuren dat men deze dam niet
behouden heeft; wij zouden nu reeds lang de vruchten ervan geplukt hebben en vermoedelijk
inmiddels zijn doorgegaan met het maken van dammen naar de andere eilanden. Nu 60 jaren later
nu men ook het algemeen belang van landwinningswerken heeft ingezien en deze niet meer
uitsluitend aan particulieren overlaat, staan de kansen beter.
Deze dammen kunnen dus, rekening houdend met de opwaaiingen ten westen ervan en den vrij
krachtige golfslag, niet anders dan betrekkelijk worden. Bijlage 5 geeft een profiel volgens hetwelk
de dammen gemaakt zouden kunnen worden tegen een prijs van ongeveer 500 ƒ per strekkende
meter (1940)*1. Ter vergelijking dient dat in 1942 achter Uithuizermeeden een 10 km lange dijk werd
aanbesteed van 6,50 m + NAP voor 240 ƒ per m’.
1)

Voor een enkel geval kan dit als volgt worden nagegaan: gerekend moet worden op een opwaaiing ten westen
van de dam of een afwaaiing ten oosten daarvan, volgend de formule Opwaaiing = 0,4(V2/h)cm/km (Vis
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windsnelheid in m/sec., h is waterdiepte. Neemt men een SV-stand te Harlingen van 4,00 + (frequentie eens per
eeuw) als maatgevend aan, dan mag men ten westen van de dam te Ameland een opwaaiing van ongeveer 50 cm
verwachten (bij de vroegere dam veel meer, aangezien deze lager was – h kleiner - en niet beschermd werd door
de dam van Terschelling). De stand te Harlingen van 4,00 + komt nu overeen met een stand van ongeveer 4,50 +
bij het wantij achter Ameland en in de toekomst dus met 5,00 + ten westen en 4,00 + ten oosten van de dam.
Deze vloed zou slechts zo zelden voorkomen, dat de weg lager gelegd kan worden dan 4,00 +, bijvoorbeeld 3,50
+. Gemiddeld eens in de ongeveer 50 jaar zou de weg dan gedurende een half uur à een uur overstroomd kunnen
worden, hetgeen toelaatbaar geacht wordt, daar levensgevaar met de hooggelegen berm niet aanwezig is. Ten
overvloede kunnen om de 4 à 5 km nog verhogingen in de weg worden aangebracht met de top op ongeveer
5,00 +.
Bij oosterstormen is het HW steeds zeer laag.
De basalt kan telkens opnieuw voor andere dammen gebruikt worden.
De prijs per m’ dam is (1940):
in ƒ
in ƒ
- zand (profiel +30%)
186 m3
0,50
93.- klei
32 m3
2.64.- basaltglooiing
20 m2
8.160.- betonmuur
40.40.- perkoenen
12 st.
0,65
7,80
- verharding
12 m2
3,50
42.- kraagstukken
15 m2
2,25
33,75
- stortsteen
6 ton
7,50
45.------------------------485,55
of rond: 500.- ƒ

Van groot belang is echter of keileem of klei op de wadden voorhanden is. Volgens boringen aan de
kust zit daar keileem op ontginbare diepten, maar het was wenselijk boringen op het wad zelf te
laten verrichten.
Voor een verbindingsdam naar een van de eilanden van 10 km lengte zouden de aanlegkosten dus
rond 5.000.000 ƒ bedragen. Anders dan bij de tussenwateren, waar elke ƒ in het plan gestoken snel
zijn rente opbrengt, zal bij de Waddenzee het devies moeten gelden, hetwelk ook bij de Zuiderzee
van toepassing was: de kost gaat voor de baat uit. Wel zijn ook de dammen naar de eilanden
betrekkelijk goedkoop in verhouding tot de Zuiderzeewerken, o.a. omdat zij op de wantijen worden
gemaakt. Het westelijk gedeelte van de Waddenzee zou eveneens ingedeeld moeten worden om
aanslibbingen te kunnen verwachten. Hiervoor wordt het eilandje Griend verbinden met Friesland.
Het Eijerlandsche Gat zou moeten sluiten, terwijl daarbij een dijk zou moeten worden gelegd over
het wantij van Texel naar Vlieland, zodat een terrein van 17.00 ha voor de oestercultuur beschikbaar
zou komen. Maakte men deze dijk niet, dan zouden de vermogens van het Marsdiep en van het Vlie
belangrijk toenemen en zou uitschuring van de zeegaten en de wadgeulen daarvan het gevolg zijn en
zou de landaanwinning dus worden tegengegaan.
Aantrekkelijker dan het uitgeven van deze gronden voor de oestercultuur is echter het vruchtbaar
maken van deze 17.00 ha door het opbrengen van een laag klei. Volgens ervaring in de laatste tijd
opgedaan is een laag van 8 cm slib voldoende om van wadzand de vruchtbaarste soort grond te
maken. In het geheel zou zodoende voor deze polder 13,6 miljoen m3 slib nodig zijn, dat
waarschijnlijk geperst zou kunnen worden. Rekent met daarvoor 1,50 ƒ per m3 (de normale prijs voor
slib baggeren en persen zou in 1940 voor deze hoeveelheid niet meer dan 25 ct/m3 bedragen
hebben, maar men moet rekenen op veel perskaden), dan worden de koster daarvan per ha 1200 ƒ,
hetgeen een bedrag is dat economisch verantwoord zou zijn. Er zit hier waarschijnlijk een kleilaag in
de bodem, maar boringen moeten dit uitmaken*2. Wel beschouwd heeft men op de wadden (en ook
min of meer op de Zeeuwse stromen, maar de vlakten zijn daar zeer veel kleiner van oppervlakte)
dus twee methoden ter beschikking om land te winnen:
15

a. die welke onder A voor de Tussenwateren is beschreven en die bestaat in het beperken van de
komberging door stimulerende landwinningen en stroomverlammingen; b. die welke hierboven is
aangeduid en die men met de kleiïngsmethode zou kunnen noemen.
Het dient voor elk deel van de wadden onderzocht te worden welke van beide methoden verkieslijk
is. Wanneer kleilagen van voldoende dikte in de te bekleien polder voorhanden zijn, kan men de
vervoersafstanden sterk beperken en zal doorgaans waarschijnlijk de bekleiïngsmethode voor vele
van de effen wadvlakten verkieslijk zijn. Vooral blijkt dit indien men een rente-op-rente berekening
opzet: in plaats van rente over honderd of meer jaren kan men rente binnen 10 jaren verwachten.
De dijkskosten zullen bij a of b weinig uit elkaar lopen.
Deze 2e methode werkt, behalve in de richting van het onmiddellijk voordeel, nog stimulerend op de
verlanding van de overblijvende wadgedeelten, doordat zij veel komberging in beslag neemt en dus
de stromen in de zeegaten doet verlammen, de buitendelta’s zandmassa’s doet afstaat, enz. De
geulen op het resterende deel van het wad zullen dus snel verondiepen en er zullen zich nieuwe
effen vlakten vormen die volgens de bekleiïngsmethode op hun beurt zo snel mogelijk rente kunnen
geven
2)

De Zuiderzeewerken hebben buiten de Afsluitdijk nog 3000 à 4000 boringen laten verrichten, maar allemaal in
het zuidelijk deel bij de Afsluitdijk. Er zat daar veel keileem.

Het is op de wadden van groot belang zuinig om te gaan met de beschikbare hoeveelheid slib. In de
buitendelta’s zit wel zand maar weinig slib. Is voldoende slib aanwezig in de ondergrond van het wad
in de vorm van keileem of klei dan hoeft men, indien men wil, niet in een langzaam tempo te
werken. Het is een dwaling te menen dat de slib rijkste gronden de beste zijn. De zandige polders
van Noord-Groningen (slibgehalte ongeveer 20%) leveren volgens de NETO een netto winst van
gemiddeld 75 ƒ per ha, tegen de veel vettere Dollardpolders slechts 55 ƒ. Inderdaad behoren deze
vette polders tot de minst winstgevende van de gehele provincie.
Reeds in de gehele vorige eeuw werd Dollardslib met groot succes gebruikt voor het vruchtbaar
maken van de Westerwoldsche en Oostfriesche zand- en veengronden.*3
De reden waarom de zavelgronden meer opbrengen dan de zware kleigronden ligt voornamelijk in
de tegenwoordige methode van bemesting met kunstmest. Men heeft het gewas op de
zavelgronden beter in de hand door een juiste dosering van kunstmeststoffen. Bij zware klei gebruikt
men weinig kunstmest en heeft men de dosering dus niet in de hand.
3)

Zie verslag van de Commissie van Onderzoek naar de beschikbaarstelling van het gebruik van baggerslib uit de
haven van Delfzijl: Verslagen en Mededelingen van de Directie van de Landbouw 1910, no.1. Gebroeders v.
Langenhuysen.
De normale prachtprijzen zijn ongeveer 120 ƒ voor klei, of ongeveer 60 ƒ voor normale zandgronden. Er zou
overwogen kunnen worden of men het Dollardslib, dat veelal vele meters dik voorradig is en geen nut heeft, niet
beter over de onvruchtbare delen van Drenthe kan uitspreiden om de economie van deze provincie te
verveelvoudigen. Een nieuwe studie daaromtrent schijnt wenselijk. De exploitatie zou in het groot, bijvoorbeeld
met een eigen spoorlijn dienen te geschieden. In 1910 bedroeg de prijs te Petkum (Oost Friesland) voor
ingedroogd slib 0,54 ƒ per m3. De grootste afstand waarbij de aanvoer voor particulieren nog lonend werd geacht
was 80 km. Omstreeks 1907 werd 33.000 m3 droog slib afgeleverd. Een hoeveelheid van slechts 80 m3/ha had
reeds een “zeer gunstige werking”(laagje van 8mm dikte).
(Domeinen houdt vol dat een pachter beter 250 ƒ per jaar voor kleigrond kan betalen dan nihil voor zandgrond,
maar deze mening schijnt voor bestrijding vatbaar.)

Een oesterkweekplaats zou in de luwte achter een van de dammen gemaakt kunnen worden. Een
kade zou, omdat oesters geen slib verdragen, als bescherming kunnen dienen tegen aanslibbing. Het
kan echter niet worden ontkend dat de economie vergt dat zoveel mogelijk uit de grond gehaald
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wordt en dat de oestercultuur wat dit aangaat dus moet kunnen concurreren tegen landbouw.
M.a.w.: is het mogelijk uit een ha oesterput evenveel te halen als uit een ha goede zavel? Deze vraag
zal een afzonderlijke studie vereisen en kan nu nog niet worden opgelost. Bij een jaarlijkse bruto
opbrengst van 2.500.000 ƒ aan oesters en mosselen zou, omdat de bruto opbrengst van goed
bouwland op 500 ƒ per ha gesteld kan worden, slechts een oppervlakte van 5000 ha beschikbaar
kunnen worden gesteld (aannemende dat per ha evenveel personen in de landbouw +
veredelingsbedrijven werk vinden als in de oestercultuur). Op bijlage 6 waarop de eventueel te
maken dammen zijn aangegeven, is een oppervlak van 10.000 ha gereserveerd als oesterput.
Desnoods kan deze put later nog met klei bekleed worden en als landbouwgrond in gebruik
genomen worden.
De voornaamste debet posten zijn:
1. Het toegankelijk houden van de haven van Harlingen;
2. Het verdedigen van de kust op eilanden, indien de buitendelta’s in omvang afnemen;
3. Het bemalen van de bekleide polders.
Wat Harlingen aangaat zal de toegang tot zee aanvankelijk via het Vlie gezocht kunnen worden.
Naderhand kan de toegang bij den Helder komen of zelfs bij Amsterdam-IJmuiden. Er dient echter
tenminste één spuiopening in onze noordelijke kust aanwezig te blijven voor de spuiing van het
IJsselwater en het andere binnenwater. De aangewezen plaats daarvoor is bij den Helder.
Het water dat nu in Lauwerszee gespuid wordt zou uiteindelijk een lozing bij Schiermonnikoog
kunnen verkrijgen
Wat de kustverdediging van de Waddeneilanden betreft kan, evenals bij het plan voor de
tussenwateren, weer het systeem zo van ronde kapen als kustbogen worden gevolgd, bijvoorbeeld
ongeveer zoals op bijlage 6 is aangegeven. De verdedigde kustlengte meent daardoor toe met
ongeveer 44 km.
De Lauwerszee zou reeds gedeeltelijk nu ingepolderd kunnen worden, indien een laagje klei over de
zanderige gedeelten ervan werd gespoten.
De Dollard zou eveneens geheel zijn in te polderen, omdat er slechts kleine zandvlakten voorkomen.
Weliswaar zouden dan lage polders ontstaan, maar de bemaling is per ha van slechts gering belang
en ons land telt zoveel lage goed renderende polders dat dit als geen grote last gevoeld behoeft te
worden. Het is economisch niet verantwoord de zeer vele miljoenen m3 slib, welke de Dollard nodig
heeft om boven HW te komen, te gebruiken waar elders grote behoefte is aan slib. Ook is het
economisch niet verantwoord met de bedijking een eeuw of meer te wachten omdat de
renteverliezen daarbij enorm zijn.
De scheepvaartbelangen over de wadden zijn slechts zeer gering vooral na de verbetering van de
vaarweg Groningen-Lemmer zal slechts zeer weinig gebruik gemaakt worden van de vaarweg over
de wadden.
Ook de visserij is er van weinig betekenis.
Kosten.
Het is ten eerste onmogelijk nu een enigszins nauwkeurige kostenrekening te geven van het gehele
plan. Echter zou de orde van grootte als volgt ten ruwste kunnen worden benaderd voor de in de
eerste plaats te maken werken
Het maken van 100 km dijk à 500 ƒ per m’
50.000.000 ƒ
Het bekleien van 80.000*4 ha à 1200 ƒ per ha
96.000.000 ƒ
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Het maken van 45 km kustverdediging à 300.000 ƒ
Het maken van bemalingen + gekapitaliseerde bemalingen

4)

14.000.000 ƒ
20.000.000 ƒ
-------------------------------------------200.000.000 ƒ

Op bijlage 6 zijn 85.000 ha groen gekleurd, maar hiervan wordt 5000 ha gerekend als boezem.

Dit is voor de 80.000 ha goede cultuurgrond 2500 ƒ, hetgeen wel rendabel is, maar de kosten zullen
eerst goed hun rente opleveren indien de volledige 230.000 ha zijn ingepolderd.
Rekent men daarvoor:
Sluis, haven en uitwateringssluis bij den Helder
20.000.000 ƒ
Het maken van 100 km dijk à 300 ƒ per m’
30.000.000 ƒ
5
Het bekleien van 140.00* ha à 1200 ƒ per ha
168.000.000 ƒ
--------------------------------------------218.000.000 ƒ
Dan zijn de kosten per ha 400.000/220.000 = 1800 ƒ per ha bedijkt niet in cultuur gebracht land.
Economisch schijnt dit werk dus te verantwoorden.
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C. DE SCHELDE (bijlage 4).
Binnen de lijn Westkapelle-Kadzand bevindt zich op Nederlands gebied ongeveer 43.000 ha water,
waarvan een gedeelte buiten een vaargeul op Antwerpen verland kan worden.
Te beginnen bij Bath zou de rivier langzamerhand stroomafwaarts gaande bij gedeelten
genormaliseerd moeten worden, waarbij het niet alleen mogelijk zal zijn grotere diepten en
vaarbreedten, maar ook minder onderhoudsbaggerwerk en een rechtere strekking te verkrijgen.
(Het onderhoudsbaggerwerk bedraagt nu niet minder dan ongeveer 4.000.000 m3 per jaar, de
vaargeul is plaatselijk zeer bochtig en nauw.)
Uiteindelijk, wanneer de rivier geheel en al genormaliseerd is en de kribkommen zijn opgevuld,
zodat eb- en vloedstromen een minimum zijn geworden, zou men zoals gewenst de Schelde bij
Vlissingen kunnen afsluiten, omdat de opperwaterafvoer betrekkelijk onbetekenend is en minder
bedraagt dan die van de Maas*6, welke reeds nu gekanaliseerd is. Voor de scheepvaart op
Antwerpen zou dat geen achteruitgang betekenen omdat de havens van deze stad toch achter een
sluis liggen, die dan zou kunnen vervallen.
5)
6)

Exclusief 5000 ha voor boezem.
Stroomgebied Maas 2.750.000 ha, schelde 2.122.000 ha.

Ook hier geldt het stimuleringsbeginsel: aanwassen bij Bath-Saaftinge doet de stroom in de mond
verminderen, zodat daardoor zand en slib van de buitendelta naar binnen trekken. Wel is hier de
buitendelta weinig volumineus. Er bevindt zich hier op ongeveer 11m – NAP een tertiaire laag
(London clay) die slechts gedeeltelijk met zand bedekt is, zodat de bovenlaag van het klei door
golfslag en stromen wordt opgewerveld. Het is de vraag of voldoende zand van de Vlaamse banken
naar het noorden wordt vervoerd om de Schelde in de loop van enige eeuwen te kunnen
overmeesteren. Er is 4 miljard m3 grond nodig, dus bijna evenveel als voor alle tussenwateren
tezamen; mogelijk duurt dit proces daarom langer. Wanneer men echter het hoge slibgehalte van
het Scheldewater op Nederlands gebied ziet en nagaat hoe reeds veel land in Zeeuws Vlaanderen en
op Zuid-Beveland is aangewonnen, valt dit mogelijk mee.
Een normalisering van de Schelde is voor België en Nederland een wederzijds voordeel.
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D. Samenvatting.
1. Binnen onze doorgaande kustlijn liggen op Nederlands gebied de volgende oppervlakten
wad en water
Dollard
7.000 ha
Groninger wadden tot wantij Ameland
60.000 ha
Friese wadden en Waddenzee
170.000 ha
Tussenwateren
87.000 ha
Schelde
43.000 ha
---------------------------------tezamen: 367.000 ha
De in te polderen oppervlakte van de Zuiderzee op 225.000 ha stellend, en in aanmerking
nemend dat een gedeelte door rivieren, boezems en kanalen moet worden ingenomen,
blijkt dus nog de mogelijkheid van landwinning te bestaan welke ongeveer 1.5 malen groter
is dan die van de Zuiderzee-inpoldering.
2. Wil men deze gronden tot HW laten opslibben dan zijn ongeveer de volgende hoeveelheden
grond nodig:
Schelde
p.m. (4 miljard)
Tussenwateren
5,0 miljard
Waddenzee
7,0 miljard
Groninger Wadden
1,6 miljard
-----------------------------------13,6 miljard
3.

Langs de Nederlandse kust bevindt zich een dergelijke hoeveelheid welke verdeeld is als
volgt:
Scheldemond-Vlaamse Banken
p.m.
Mond Tussenwateren
8,0 miljard*7
Mond Marsdiep
2,5 miljard
Mond Eijerlandse Gat
0,8 miljard
Mond Vlie
2,1 miljard
Mond Amelander Gat
1,2 miljard
Mond Pinkegat
1,3 miljard
-----------------------------------15,9 miljard
7) hiervan is ongeveer 3 miljard te rekenen voor benodigd ophoogzand

4. Van deze hoeveelheden kan men vrucht gebruik maken mits men de kust hier en daar
plaatselijk verdedigt. De verdedigde lengte kust zal van 111 km toenemen tot ongeveer 170
km.
5. Hoewel het verlandingsproces sterk gestimuleerd kan worden, dient men toch te rekenen op
een betrekkelijk lang tijdsverloop om de plannen geheel te verwezenlijken. Gesteld dat het
proces 200 jaar duurt, dan zou per jaar 1.750 ha aan land gewonnen moeten worden. Dit
tempo is een weinig groter dan tot nog toe als gemiddelde in de laatste eeuwen bereikt
werd (ongeveer 1.200 ha per jaar, droogmakerijen inbegrepen, zie Dr. J.A. Ringers, 100 jaren
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civiel ingenieur) maar schijnt bereikbaar, gezien de zeer grote lengte van de oevers
waarlangs gewerkt kan worden.
6. De zoute kustlijn zou verkort kunnen worden met 963 km. Een oude traditie wordt daarmee
voortgezet: in 1840 was de zoute kustlijn nog 1905 km, in 1940 was deze reeds verkort met
28% tot 1383 km (Zuiderzeeafdamming, afdamming Reitdiep, Tjonger, Vliet, IJ) en
uiteindelijk zal de kustlijn nog 420 km bedragen. Dit betekent een zeer aanzienlijke
vermindering van het zoutgevaar.
7. Twee openingen in onze kust zullen in elk geval moeten blijven bestaan. De een bij Hoek van
Holland voor de afvoer van een deel van het Rijnwater en voor de vrije toegang tot
Rotterdam; de andere (bij Westkapelle) voor de afvoer van de rest van het Rijnwater en het
Maaswater. Deze tweede mond zal vooral dienst moeten doen bij de afvoer van veel
oppervlaktewater, ijs en slik. Zij is als het ware een overlaat. Uiteindelijk zullen dus 2 à 3
openingen en 4 “zoute” sluizen in onze kust voorkomen (Vlissingen, IJmuiden, Helder,
Delfzijl).
8. In het lage westen van ons land zal wel steeds veel ophoogzand nodig zijn, omdat daar vele
streken met slechte grondslag en diepe ligging sterk bevolkt zijn. De rivieren voeren jaarlijks
wel enig zand aan, maar ten eenmale onvoldoende om de vraag te dekken.
De enige plaats buiten de Veluwe, de Utrechtse heuvelrij, enz. om voldoende hoeveelheden
zand te winnen, is de Noordzee. Deze zandwinning is echter zeer kostbaar. Een baggering in
de Tussenwateren kan men moeilijk toestaan, omdat men daarmede de zee steeds meer
naar binnen haalt en de mogelijkheid van landwinning verknoeit. De hier gegeven oplossing
waarbij het ophoogzand aanvankelijk uit het Volkerak wordt betrokken en later, wanneer
het zand van de buitendelta’s zich gaat verplaatsen, uit de Waterweg en diens mond, lijkt
plausibel, weinig kostbaar en voor enige eeuwen geldig. Het benodigde zand wordt daarbij
als het ware daar bezorgd, waar men het wenst te gebruiken.
Aan een behoefte van 5 à 10 miljoen m3 per jaar, of 0,5 à 1 miljard per eeuw, zal gedurende
enige eeuwen vrij gemakkelijk voldaan kunnen worden, zonder dat de kernbelangen van ons
daarbij geschaad worden.
9. Het schijnt een verstandige politiek de delfstoffen die ons land heeft te ontginnen. Tot deze
delfstoffen behoort het Rijn- en Maasslib, dat tot een hoeveelheid van 3.610.000 m3 per jaar
in zee verdwijnt, maar voortaan grotendeels zou kunnen worden opgevangen en benut.
10. De Zuiderzee-inpoldering zal omstreeks 1956/1959 voltooid zijn zodat vermoedelijk steeds
krachtiger aandrang zal worden uitgeoefend meer nieuw land te winnen. Bij de Zuiderzee
had men de aanslibbingsmethode niet kunnen volgen; er was daar geen slib en zand
beschikbaar en de bodem bestond reeds uit voldoende vruchtbare grond. Men was daar dus
gedwongen de brede bijl te gebruiken en ongeveer 0,75 miljard ƒ te voteren voor het maken
van enorme werken. Bij de Tussenwateren en bij de Wadden kan men deze methode echter
niet volgen, omdat dezen/dammen? in de zeegaten praktisch niet te maken zijn en de
grondslag slechts woestijnzand is. De verlandingsmethode c.q. bekleiïngsmethode schijnt
hier de enige doelmatige en het is een geluk dat daarvoor niet alleen voldoende zand en
vermoedelijk ook voldoende klei voorhanden is, maar dat de natuur zich hier met weinig
moeite laat stimuleren. Naar verhouding tot de landwinning van de Zuiderzee, zal de nieuwe
landwinning goedkoop worden, vooral in de Tussenwateren.
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11. Anders dan bij de Zuiderzee-inpoldering zal niet in een betrekkelijk kort tijdsbestek een
grote hoeveelheid cultuurgrond op de markt worden geworpen, maar zal dit regelmatig bij
gedeelten plaats vinden gedurende een tweetal eeuwen, gemiddeld ongeveer 1.750 ha per
jaar. Wanneer men heden begint met een zeker bedrag, zeg 1.000.000 ƒ per jaar te vetouren
, heeft men binnen enige tientallen jaren de oogst daarvan, en zo vervolgens. Het is een
regelmatig werk dat gedurende de uitvoering aan veranderende omstandigheden aangepast
kan worden en dat in de loop der tijd speciaal daarvoor geschoolde ingenieurs, aannemers
en arbeiders zal leveren, die het werk op de meest juiste wijze uitvoeren. Hoewel misschien
minder groots van stijl dan het Zuiderzeewerk, vordert het landwinningswerk, als hierboven
bedoeld, toch een grote mate van inzicht in de stromen en aanslibbingen en in de noden van
de steeds wisselende plaatselijke omstandigheden.
12. De werkwijze dient in een enigszins behoorlijk tempo te worden begonnen, bijvoorbeeld als
volgt:
a. Biesbosinpoldering en normalisatie Hollands Diep zullen voor de Tussenwateren de
inleiding kunnen vormen.
b. Op het Haringvliet kan de vlakte van Ooltgensplaat (1.500ha) worden verland, zomede
nog vele hectares langs de andere oevers van die rivier.
c. Concessionarissen dienen nu op te houden met zand te zuigen uit de rivieren, omdat het
Rijk daar zelf nog 45.000.000 m3 nodig heeft en dit de verlanding ten zeerste benadeelt
en ook de verzilting in verkeerde zin beïnvloedt. Zij zouden behulpzaam kunnen zijn bij
een normalisatie van het Volkerak.
d. Langs de Grevelingen zijn uitgestrekte vlakten beschikbaar om land te winnen. Hiermee
behoeft men niet te wachten.
e. De Dollard kan nu reeds met veel voordeel ingepolderd worden.
f. Dammen kunnen worden aangelegd naar Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en
Rottumeroog. Er kunnen hier bekleiïngspolders worden gemaakt.
g. De aanslibbing in de luwe hoek bij Wieringen kan bevorderd worden.
h. Het Eijerlandse Gat kan gesloten worden en de landwinning achter Vlieland-Texel kan
daarna door bekleiïng plaats vinden.
i. De Schelde kan bij Bath verbeterd worden, terwijl daarnaast door landwinning de
komberging beperkt kan worden. De opslibbing in de Braakman kan eveneens zoveel
mogelijk bespoedigd worden.
13. Alvorens echter deze werken aangevat worden, moet internationaal overleg gepleegd
worden met België voor wat betreft de Schelde en de Tussenwateren en met Duitsland voor
wat betreft de Dollard.
14. Eveneens dienen van te voren de volgende studies en onderzoekingen te worden verricht:
a. Boringen op het wad. Zowel de 300 à 4000 boringen in de Waddenzee en nabij de Friese
kust ten zuiden van Harlingen, welke door de Zuiderzee-werken zijn verricht, als nog
enige andere langs de Fries-Groningse kust, tonen klei- en keileemlagen aan. In
verreweg het grootste gedeelte van de wadden worden nog geen boringen verricht. Het
boren zelf schijnt binnenkort sterk vereenvoudigd te kunnen worden (nieuwe vindingen
van Ir. P.A. Bos Azn).
b. Metingen van de stromen. Vooral voor het plan van verlanding van de Tussenwateren
zal zeer veel gecijferd moeten worden. Niet alleen moet de waterbeweging bij de
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uiteindelijke toestand worden voorspeld, maar ook bij alle tussenstadia. Een
doorlopende studie van de waterbeweging tijdens de uitvoering van de werken zal hand
in hand moeten gaan met de voortdurende toetsing aan de praktijk door middel van
metingen. Bij Werkendam en bij Willemstad eist de zoetwaterverdeling een
voortdurende paraatheid. Elke verdere stap die men zou willen doen zal vooraf goed
overwogen moeten worden.
Een van de vraagstukken, waaromtrent nu een berekening opgezet is, is die betreffende
de “omkering” van het Volkerak. Nu overheerst er de vloedstroom en de vraag is hoe ver
men met de normaliseringswerken kan gaan zonder dit vloed surplus belangrijk te
veranderen, omdat het juist de bedoeling zou zij dit te doen.
De toekomstige stormvloed hoogten dienen eveneens vooraf berekend te worden. Het
is nodig dat men deze nu reeds weet met het oog op de steeds voorkomende kade- en
dijkverhogingen en inpolderingen.
c. Peilingen. Meer ervaring dient te worden opgedaan omtrent het verplaatsen van zand
langs de kust. Verplaatsing van grote hoeveelheden ineens is niet wenselijk. Veeleer is
een regelmatige zandstroom van ongeveer 10 miljoen m3 per jaar te verkiezen.
De kustpeilingen zullen tijdens de uitvoering elk jaar op gedetailleerde wijze verricht
moeten worden.
d. Het is nodig een onderzoek te wijden aan de mogelijkheid om de aanzanding en
aanslibbing van kribvakken of wadkommen te bevorderen. De stromen kunnen
bijvoorbeeld in deze vakken zodanig beïnvloed worden dat er veel zand inneert. Later
kan door een goede beplanting de slib zodanig worden vastgehouden dat een
homogeen veld ontstaat. Van zeer groot belang is een plantensoort te zoeken of te
kweken, welke op een laag niveau wil groeien. Verder kan de teelt van economische
gewassen (riet, biezen) vermoedelijk verbeterd worden. Het uitzaaien van zaad, in plaats
van het poten van planten, dient voor zoetwater-, brakwater- en zoutwaterplanten
bestudeerd te worden.
e. Economische studies zijn vereist voor de bepaling van de belangen van de oester- en
mosselcultuur, alsook voor die van het griend-, riet- en biezencultuur.
Tevens dient de bekleiïngsmethode nader op haar voordelen te worden onderzocht. De
studie van 1898-1910 is nu verouderd en heeft ook betrekking op een te klein opgezette
poging. Alleen voor grote oppervlakten kan men een lage eenheidsprijs verwachten.
f. Het klimaat zal iets gewijzigd worden. Hieromtrent ware ook enige studie te verrichten.
(Zie bijlagen 7 en 8).
15. Grote arbeidsintensiteit van het werk. Niet alleen zijn dus veel wetenschappelijk gevormden
bij het werk nodig, maar ook zeer veel goede opzichters en werklieden. Anders dan bij het
Zuiderzeewerk, dat veel machinale arbeid vergt, vordert het aanslibbingswerk veel
handenarbeid van het soort waarin de zogenaamde Sliedrechters of polderjongens
uitmunten. Vele kleine kleikaden moeten worden gemaakt, onderhouden en beplant, veel
geulen afgedamd en vele arken en keten zullen daarvoor benodigd zijn.
16. Natuurlijke groei. De verlandingen bieden een mogelijkheid tot het vormen van grote riet-,
biezen- en griendvelden, terwijl deze na inpoldering voortdurend vervangen zullen worden
door nieuwe.
De natuurliefhebbers en vogelbeschermers zullen dus geenszins reden tot klagen hebben,
omdat steeds nieuwe natuurgebieden (ook duinen) zullen ontstaan. De voorstanders van
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organogene duinvorming zullen een kans kunnen krijgen hun denkbeelden te
verwezenlijken.
17. Hoge economische waarde van het te verkrijgen land.
Neemt men als een economische waarde van goede cultuurgrond 20.000 ƒ per ha (zie de
nota over de normalisatie van het Hollandsch Diep) hetgeen zeker niet te veel is, dan zou
uiteindelijk een waarde verkregen zijn van ongeveer 350.000 x 20.000 ƒ = 7 miljard ƒ. Dit is
ongeacht de voordelen voor de zoutbestrijding en die van de zandwinning welke beide nog
zeer groot zijn.
18. Zeer geringe belastingverhoging. De hiervoor benodigde verhoging van de belasting zal
nauwelijks merkbaar zijn. Deze bedraagt voor de Zuiderzee per hoofd gedurende 30 jaar
gemiddeld ongeveer 750.000.000/(9.000.000 x 30 jaar) = ongeveer 2,80 ƒ per jaar. voor de
nieuwe werken ten ruwste 800.000.000/(10.000.000 x 200 jaar) = ongeveer 0,40 ƒ per jaar
en per hoofd. (Deze 800.000.000 ƒ is op geen paar honderd miljoen nauwkeurig).
19. Een van de grote voordelen is dat met dit werk begonnen kan worden zonder onmiddellijk
zeer grote uitgaven te voteren. Begonnen kan worden met studie en onderzoek, alsook met
de toch reeds uit andere hoofde noodzakelijke werken in de Biesbos, het Hollands Diep, en
het Haringvliet. Wat de Waddenzee betreft is het uit een economisch oogpunt gewenst de
bestaande landwinningsmethode te wijzigen.
20. Het is niet mogelijk dat als gevolg van het vormen van de nieuwe Rijnmond naar
Westkapelle de stormvloed standen op het Hollands Diep en bij Dordrecht, Werkendam,
enz. vrij veel zullen verlagen. Dit zou een aanmerkelijke besparing kunnen betekenen op de
geprojecteerde dijkverhogingen aldaar. Gesteld dat men met geforceerde middelen dit
effect reeds binnen een eeuw zou kunnen bereiken, dan zouden deze bezwaarlijke
dijkverhogingen gedeeltelijk achterwege kunnen blijven. Reeds verrichte voorlopige
berekeningen (ongeveer 1,5 maand van duur) toonden aan dat de zoetwaterverdeling
ongeveer zo zal blijven als deze nu al is. Voor de bepaling van de uiteindelijke stormvloed
hoogten is nog vrij veel tijd nodig.

Mei 1942

De Hoofdingenieur

JV / 6.3.’44

w.g. J. van Veen
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Bijlagenlijst van het rapport Verlandingsmogelijkheden.
No.

Omschrijving

Schaal 1:

Reg. No.

Form.

a.

Aanslibbing Groningerwadden

A1

b.

Aanslibbing Groningerwadden

A2

1.

Mond Brielsche Maas 1885

50.000

628

A1

2.

Mond Brielsche Maas 1933

50.000

636

A1

3.

Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandse
Kust

1.600.000

1876

A1

4.

Verlandingsmogelijkheden Tusschenwateren

100.000

C7

5.

Frekwentie H.W. en S.V. standen en
dwarsprofielverbindingsdam

200

B9

6.

Verlanding Waddentoestand +- 2000

100.000

B9

7.

Invloed kust op het weer

3.125.000

A1

8.

Invloed kust op het weer in %

3.125.000

A1

9.

Bijlagenlijst

10. Resultaten van de landwinningswerken op de
Groninger Waden (geheim)
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Bijlage a.: Aanslibbing Groninger Wadden
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Bijlage b.: Aanslibbing Groninger Wadden
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Bijlage 1: Mond Brielsche Maas 1885
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Bijlage 2: Mond Brielsche Maas 1933
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Bijlage 3: Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandsche Kust

30

Bijlage 4: Verlanding Tusschenwateren
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Bijlage 5: Frekwentie H.W. en S.V. standen en dwarsprofielverbindingsdam & Dwarsprofiel Verbindingsdam naar Waddeneiland
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Bijlage 6: Verlanding Wadden Toestand +/- 2000
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Bijlage 7: Invloed Kust op het Weer
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Bijlage 8: Invloed Kust op het Weer (in %)
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Bijlage 9: Bijlagenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dichtslaat mond Brielsche Maas 1885-1940.
Dichtslaan mond Brielsche Maas 1933-1940
Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandse kust.
Denkbeeldige toestand na verlanding van de Tusschenwateren.
Profiel dammen naar de Waddeneilanden.
Te maken dammen en wadkommen.
Invloed kust op het weer.
Invloed kust op het weer (profielen).

36

Bijlage 10: Resultaten van de landwinningswerken op de Groninger Wadden.
I

GEHEIM

De werken werden in 1935 begonnen naar het voorbeeld van de Duitse landwinningswerken aan de
Sleeswijkse kust. De aannemer P. Kraayeveld van de firma Volker uit Sliedrecht had daar de
constructie met rijzen schermen aangeraden, welke nu ook op de Groninger Wadden wordt
toegepast. Er worden daarbij vakken gemaakt van ongeveer 400 m zijde; begonnen is met twee rijen
vakken, zodat de dwars op de kust staande schermen 800 m lang zijn. In de lengte richting van de
kust zijn groepen van vakken gemaakt met daartussen delen waar geen schermen voorkomen.
Onder de schermen is een bedekking van het wad met rijsbeslag aanwezig tegen onderloopsheid.
De gemiddelde opslibbing heeft sinds 1935, toen met de werken begonnen werd, voor de eerste
reeks vakken 4,75 cm/jaar bedragen, voor de tweede reeks vakken 4,5 cm/jaar (zie bijlage a). dit is
gemeten op het wad; men mag verwachten dat er in de loop der tijd nog water aan de betrekkelijk
verse slik wordt onttrokken, zodat de laag dan dunner uitvalt. Bovendien zijn de reeds vóór 1935
aanwezige sliblagen meegerekend.
Op enkele plaatsen komt een vrij grote aanslibbing voor, nl. ongeveer 17 à 27 cm/jaar.
In het algemeen zal de wadbodem met ongeveer 0,80 à 1 meter verhoogd moeten worden om rijpe
kwelders te krijgen. Dit betekent een vrij lange benodigde tijdsduur. Men kan namelijk niet
veronderstellen dat de nu geconstateerde opslibbing, die alles meegerekend toch niet hoger te
stellen is dan ongeveer 3 cm/jaar, doorgaat. Uiteindelijk komt er zelden meer water op de opwas;
het is dus geen rechtlijnig, maar aflopend proces. Men zal in normale gevallen dus ongeveer 800 m
kwelder in ongeveer 40 jaar kunnen verwachten of ongeveer 20 meter/jaar.
In verhouding tot de landaanwinst in Sleeswijk is dit veel. Volgens Heiser: Landerhalting und
Landgewinnung an der Deutschen Nordseeküste, Bautechnik, 27, 1933 bedraagt de winst maximaal
(ten noorden van Husum) gemiddeld 9,5 meter, het algemeen gemiddelde echter slechts 5,7
meter/jaar. alleen in de luwe hoek van de Hindenburgdam is 50 meter/jaar aangegroeid, maar dit is
slechts plaatselijk. ‘)
Ir. Verhoeven van het Technisch Bureau van Domeinen berekende in zijn nota van 1935 (ingezonden
bij brief van 21 september 1935 No. 3660*1 voor de Groningse kust een aanwas van gemiddeld 1592
meter in de afgelopen 127 jaar of 12,5 meter per jaar. dit is iets minder dan nu waarschijnlijk bereikt
zal worden met de zogenoemde Sleeswijkse methode, namelijk 20 meter/jaar.
De 12,5 meter/jaar werd echter bereikt met geringe kosten. Er werd jaarlijks of om het andere jaar
gegreppeld, kleine dammen werden vooruit gebracht, hier en daar werden takkenbossen gebruikt
en de kosten daarvan bedroegen maximaal 20 à 20 ƒ per ha. Per ha rijpe kwelder was dit te stellen
op 8 x 15 = 120 ƒ.
De nieuwe methode heeft tot 1 januari 1942 ƒ 4.340.000 gekost (exclusief kosten van de
barakken)*2, terwijl nu in het geheel 1722 ha in bewerking zijn. Er werd per ha bezinkveld dus
4.340.000/1722 = ƒ 2500 uitgegeven. Rekent men dat 40 jaar nodig is voor een rijpe kwelder, en dat
6 jaar verlopen zijn sinds de aanvang van de werken in 1935, dan zouden de kosten van de rijpe
kwelder ongeveer 2500/6 x 40 = ƒ 16.670 bedragen. Dit is waarschijnlijk nog te weinig omdat het
begreppelen pas later komt. Ook de rente op renteberekeningen dient meegerekend te worden.
Doet men dit dan zal men in elk geval moeten rekenen op een uitgave van ongeveer ƒ 35.000 per ha
tegen ongeveer ƒ 250 voor de oude methode.
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De hoge kosten van de nieuwe methode zijn gedeeltelijk te wijten aan de enorme schade die ieder
jaar aan de tere rijzen schermen wordt toegebracht door het ijs en de stormen.
Deels ook brengt het tewerkstellen van werklozen hoge kosten mee. Volgens mededelingen zouden
deze in vrij beheer tot de helft dalen. Echter is ook nog 35.000/2 = ƒ 17.500 per ha rijpe kwelder zeer
hoog.
1)
2)

Zie rapport landaanwinning Groninger Wadden door J. van Veen, 1935.
In 1935 was gevoteerd ten laste van het Werkloosheids subsidiefonds ƒ 3.600.000 en ten laste van het werkfonds
ƒ 3.500.000. Op 1 januari 1942 was verbruikt voor resp. ƒ 2.490.000 en ƒ 1.850.000, samen ƒ 4.340.000.

De hoge kosten zijn echter niet het enige nadeel. Het land dat gewonnen wordt, is tot nog toe in
hoge mate heterogeen. Op geringe horizontale afstanden wisselen zand en sliblagen in allerlei
variaties af: in de luwe hoeken treft men soms uitsluitend slib, bij de uitlaten uitsluitend zand aan
(bijlage b).
Voor goed bouwland is deze heterogeniteit ontoelaatbaar, omdat elke grondsoort bijvoorbeeld zijn
eigen bemesting moet hebben. Dit steekt zeer nauw.
Op het homogene, langs meer natuurlijke weg vergregen land van de bestaande polders leert de
ervaring toch nog verschillen opmerken, waarmee de boer rekening moet houden. Op het gezicht
kan men zich geen homogener land denken, maar er bevinden zich blijkbaar evenwijdig met de kust
streken met iets variërende samenstelling. Het ene jaar zal er meer storm geweest zijn dan het
andere, soms zal zich door bepaalde oorzaken meer slib afgezet hebben dan andere, en dit is reeds
voldoende om te bepalen dat het zaaien vaak in banen evenwijdig met de kust moet gebeuren. Zaait
men loodrecht op de kust, dan kan over 100 meter het land zodanig van mulheid of natheid
veranderen, dat het zaad aan het begin 2cm diep in de grond komt en aan het andere eind
bijvoorbeeld 4cm. Ook met de bemesting dient men met deze variaties rekening te houden.
De minieme verschillen waarvan hier sprake is zouden misschien door een landbouwkundig
proefstation aangetoond kunnen worden, maar zij zijn uiterst klein in vergelijking met de enorme
verschillen van de nieuwe bezinkvelden. Het is haast niet denkbaar hoe men van zulk heterogeen
land normaal homogeen land kan maken. Volgens sommige deskundigen zal dan ook met het
nieuwe land niet veel te beginnen zijn, temeer daar de klink onregelmatig zal zijn evenals de
drainage. Het ene deel van een akker zal in het voorjaar voldoende droog zijn om te ploegen, terwijl
het andere nog te nat zal zijn, enz. Hierbij komt dat men met het oog op machinale bewerking akkers
wenst van enige hectaren grootte. Voor de drainage is niet alleen de bouwvoor van belang, maar
ook de diepere, nu gevormde gedeelten.
Hoewel het nieuwe land nu nog wel gedeeltelijk te redden schijnt te zijn door de schermen, zo gauw
enige beplanting van de velden mogelijk is, op te ruimen, is de ondergrond toch niet meer goed te
krijgen. Ook bij het grote plan waarbij de gehele Waddenzee in vakken verdeeld wordt door
dammen, zal men de aanslibbing wensen te bespoedigen. Het is dan de vraag of men de methode
met rijzen schermen niet moet laten varen, maar alleen het fundament er van, het rijsbeslag moet
behouden. In de Dollard neemt men aarden wallen van ongeveer een halve meter hoogte; op de
wadden kan men zanddammen nemen met rijsbeslag, of anders, de oude methode volgend,
takkenbossen verticaal in de grond gezet, dan wel stropakken. Aanvankelijk dient geen slib, maar
alleen zand te worden gevangen. (Het is een fout dat men nu alleen slib tracht te vangen; men
controleert veelvuldig of er uitsluitend slib komt en acht vrijwel elke zandkorrel die mee bezink uit
den booze.) Een zekere ruwheid van het water is in het begin een vereiste. Met deze ruwheid
bereikt men het vormen van een goede doorlatende ondergrond en het snel boven het
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beplantingsniveau uitkomen daarvan. Bij te grote stilte van het water bereikt het zand de velden
niet.
De beplanting moet de bouwvoor leveren en daaraan moet allemaal aandacht besteed worden,
zowel wat betreft het juiste slibgehalte als wat de homogeniteit aangaat.
Het kan niet anders of er zal nog veel geëxperimenteerd moeten worden om de juiste grootte en
vorm van de bezinkvelden voor verschillende gebieden te leren kennen. Voor elke streek
afzonderlijk zullen de damhoogten, de openingen, enz. zijn vast te stellen en zal de beplanting zijn te
zoeken die het meest geschikt is. Het landwinnen is een taak die veel intelligentie, een grondige
steeds doorgaande studie van de water-, zand en slibbeweging en bovendien een meeleven met de
natuur vereist: sommigen zullen daarbij veel bereiken met weinig kosten, anderen weinig met veel
kosten.

w.g. J. van Veen
JV/.3.44
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