RAPPORT N2 Z6

ECONOMIE VAN VERSCHILLENDE LANDWINNINGSMETHODEN
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Ir.A.O.Verhoeven van Domeinen heeft een nota opgemaakt om
achter de Groningse waddenkust land te winnen op ne wijze, zoals men dit in Duitsland doet. Hij levert voorts critiek op een
plan van de hoofdingenieur van de provinciale I"laterstaat in
Groningen, Ir.J.Kooper, om bchiermonnikoog met de kust te verbinden. Deze critiek heeft echter slechts ",et rekking op landwinningsv00rdelen binnen 3J j ar, terwijl duidelijk is, dat de
voordelen vooral na 30 jaar zullen zijn te verwachten en er ook
verkeers-, dijkoeschermings- en andere voordelen zijn. Domeinen
wil 8 loodrecht op de kust staande hoof'ddallI!l1eo van 2 à 3} km
lengte met daartussen bezinkvelden.
Schr. gaat 'thans na welke landw1nningsmethoden er lJestaan:
1. De Groninger method~ Er is van deze methode veel ervaring
en ook uehoorlijk veel over gepubliceerd. Ir.Verhoeven berekent
de gemiddelde aangroeiing van de laatste 127 jaar aan de Gron.
kust op 12} m per jaar. ~chr. komt hiervoor tot een cijfer van
fl.120.- per ha kwelder. In 1855 was dit nog fl.6.54 à fl.5v.volgens Acker ~tratingh.
2. De Oostfriese methode. Hierbij werden bezinkvijvers van o~
geve er 100 x 140 m gemaakt en deze onderverdeeld in vakken van
20 x 23 m. Kosten in 1863 reeds fl;200.- per ha kwelder.
3. Methode Domeinen I. Deze werd toegepast door de landmeter
der Domeinen Schooleman. Het is eigenlijk de Groninger methode
doch meer intensief toegepast. Uen krijgt er volgens ir.Verhoeven 12 à 15 m per jaar mede tegen ongeveer fl.360.- per ha
kwelder.
4. Sleeswijkse methode. Hierbij lrorden grote veroindingsdammen
naar de eilanden gemaakt en de wadvlakten met behulp van bezinkvelden van 400 x 400 m opgeslibd. Gemiddeld verkrijgt men
hiermede slechte 5,7 m per jaar volgens de Duitse ir.Heiser.
die deze methode beschrijft.
5. ?lethode Domeinen II. Ir. Verhoeven meent met behulp van de
genoemde 8 damMen en rijsschermen 1185 ha kwelder te kunnen m~
ken in 12 jaar tegen f1. 237. ovO. -. Dit is fl. 870. - per ha. Er
is daarbij echter ni.et gerekend op stor"l- en ijsschade, die bij
de rijsschermen en 00k aan de klinkerglooiingen van de damMen
terdege merkbaar zal zijn. Het greppelen is voorts evenmin me~
gerekend.
Schr. merkt op dat Ir. Verhoeven dus een 81ngroeiing veronderstelt van 28~ m per jaar en dat ~en het in Duitsland met
dezelfèe middelen niet verèer heeft kunnen Lrengen dan 5.7 m
gemiddeld en 9i ~ per jaar m~xi~aal. De fl.870.- per ha is dus
vele malen te weinig.
6. ~'ethode Kooper. De dam naar tichiermonnikoog wordt geraamd
op fl.3.uuO.U0U~.
Be opvatting van Ir. Verhoeven, dat de slib uit de Eems
komt, wordt door ir. van Veen in twij::'el getrok:<en. Jeze opvatting zal wel onjuist zijn. Hij ~erkt voorts op, dat zqnd het
hoofdbestanddeel moet zijn van de nieuwe kwelder en dat ~it
van de wadden moet kOmen. Voor de kriboen van ir.Verhoeven zullen kuilen kO'11en en zal de rtroom versterken. !let wad zal daqr

45
dus verlagen. Men wint land ten koste van het voorst rand. Dit
moet uiteindelijk nadelig werken.
De mening van ir.Verhoeven, dat een dam naar Schiermonnikoog "volstrekt verkeerd" zou Zijn, omoat dan het slib (dat
vlg. ir.Verhoeven uit de Eems ko~t) dan niet meer naar het
~esten zou kunnen komen, wordt niet aanvaqrd. Echter zal ten
u0sten van die dam slibrijker materia<ll \Vorden -fgezet, r)an
ten nesten er van, o~dat het water van èe 3eMs~ond, tengevolge van het voorko~en van slikgronren aldaar, meer Elia oevat
dan het wa~water.
Schr. kamt tot de conclusie, dat over~atige landwinningsart,eid vaak niet naar verhouàing beloond wordt door meer aanwas.
(Opmerking: Je daTlT'len van 2 à 3I km lengte zijn niet uitgevuerd, de oezinkvelden wel. Zie hierover rapport AIR. 102 :
"Hesu1 taten VAn de landwinningswerken op (: e Groninger "Vadden
1%2. ").

