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Verlandinge-mogelijkheden in de zuidwestelijke en
noordelijke weteren van Nederland.
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Binnen de Nedarlandse kustlijn liggen nog de volgenda oppervlakten
wad of weter
Dollerd
7.000 ha
-.
Groningse ;fadden
60.000 , ,
Friesa aadljen
170.000 , ,
TusseD\~ateren
87.000
Schelda
43. 0 0 0 ," ,
367.000 ha.DE!' gevaren, varbonden. een een vsrzilting van het lage deel ven ona lend,
als ook da wenselijkheid meer cultuurgrond te bezitten en nog enige overwegingen meer noopten tot het bestuderen van de toekons~ogelijkhedenvan de
verbrokkelde kustgebiedan in het zuidwesten en in het noorden. Vooral nu de
Zuiderzeewerken een stadium bereiken, wsarbij hat eindpunt in zicht is, achijnt
het wenselijk neer nieuwe mogelijkheden voor landwinning uit te zian. Er zijn
vroeger (en zelfa ook nog in de huidige oorlog) fantestische demmen geproJecteerd in de zeagatan zelf, doch ook el zouden deze kunnen worden gemaakt, zo
zouden zij een bepeald elechte oplossing geven. Er wordt thana een plan ontvouwd Om langs mear natuurlijke wag tot aen oplossing'ta komen. Daze vordert
echter, naast veel tijd ,(enige eeuwen), vael inzicht in da natuurlijke factoren, waarvan gedurenda ean lange reeks van inBenieursgeslachten partij getrokken llfoet worden.
net gebied wo:rdt in drie delen behandeld :
A.
De Tuaaenweteren. Het beginsel ven verlendende zeegaten is eenvoudig.
iënöëër-;ën-aë-komberging sen het boveneinde ven het zeagat weet te beperken, vermindert men de stroometerkte over de gehele lengte van het zeegat
tot in zee en vermindert men ook de omvang van diens onderwater-delte. Het
zand en de slib daarvan komt gedeeltclijk naar binnen, gedealtelijk trekt hat
, om da noord langs de kust. Daa~ zodoenda in hat zeegat voldoende zand en slib
TOorredig is, is het profiel afhankelijk van het vermogen. Dit is een zeer
oud en algemeen aanvaard principa. Het betekent echter, dat men landwinnen
kan met landwinnen. ~aakt men in de Bieabos b.v. 100 ha land wenervrij, dan
wint men automatisch stroomafwaarts van de Biesbos, dus langs het Holl.DiepHeringvliet nog ongeveer ,00 è 400 ha. Uen verwekt een procas, dat zichzelf
voortplant en vangt het materiaal, dat tot nog toe ongebruikt verloren ging,
het waardevolle Rijn- en Measallb, op.
In de onderwaterdelta voor da zuidelijke zeearmen bevindt zich 8 milHard ~ • De inhoud ven deze zeearmen beneden HW is slechts 5 m1l1ierd ti' ,
zodat nog 3 millierd naar hat noordan kan trekken. Dit laatste kan gedurende
meer dan een eeuw in onze ophogingsz8ndbehoe~te voorzien.
Het Volkerek-Zijpe-Roompot zou de zuidelijke R1jnmond moeten worden,
omdat dit traject het best op diepte is te houden wegens het grote motorisch
oppervlak dat erin bestaat. Er ontstaat dan een driehoekig eiland, SchouwenOverflakkee-Vijfeilanden, dat op Rotterdam georiënteerd zal worden. Door
verbetering van het traject Volkerak-Ho~t ten behoeve van die Rijnmond
varlenden het Haringvliet en de Grevelingen voorts automatisch in sterke mate,
'Jl!ldet zij in het wentij-stadium komall.. I/egens het verdwijnen van de onderwaterdelta's zal de kustverdediging uitgebreid moeten worden. De oestercultuur
zou in het gedrang komen. docl! kan een terrein op de "adden toegewezen krijgen
(zelfs in Noorwegen en Denemarken worden goede oesters gekweekt) o~ anders een
fgesloten gebied von de Tuasenwateren bij de zee. Het Rijn- en Maasslib zal

door de verlegging van de ZUidelijke Rijnmond tot in de Oostersehelde in elle
Tuesenweteren komen. De landwinning ken bier ongeveer 80.000 hs bedragen,
de dijklengte wordt uiteindelijk teruggebrecht van .50.5 km tot 120 km, de
zoutbsstrijding is beter mogelijk en de landwinning eveneens. Berekend wordt
dat Daar verhouding het landw1nningswerk van de Tussenweteren economischer is
dan het inpolderingswerk van de Zuiderzee.
B.

De .addenzee. Ook hier is op meer eoonomische wijze land te winnen dan
In-aë-Züldérzee. Deze mening wes trouwens Minister C. Lsly toegedaan.
Er liggen-hier 2}0.OOO hA (Zuiderzee-polders aamen 22.5.000 ha)4 Ben 1I1géhele
opvulling met onde1'Weterdelte-zand ia _1 mogelijk. Schr. acht det eYenwel
niet nodig. Allereerst zou het laddengebied in vakken vardeeld moeten wordeD
door dlSlll!llen IUIsr de eilenden. Deze dammen moeten boven SV-hoogte liggen, zoale het 1'iasco VBn de hIlelanderdam. geleerd hee1't. Het oiadzand is niet onvruchtbaar, het ~evat lI\eer slib dan het gewone Drentse zand. Indien 8 om
slib uit de ondergrond geheeld kan ./Orden, zou men de meest vruobtbare bouwvoor verkrijgen, die zich denken laat. Volgens }OOO à 4000 verrichte boringen in de westelijke ~addenzee zit deal' Taal klei en keileem. De bekleiingamethode, die men bij vele minder goede gronden toepast door goede kleispecie uit de ondergrond naer boven te halen, zou indien mogelijk, voor het
ReddaDgebied voordelig zijn en snel ean goede uitkomst leveren, doch zij
wordt misschien te kostbaar indien de klai over zeer grote atstanden verTeerd moet worden. aet beginsel is overigens als reeds bij A werd omschreven. ~en poldert een wadvlelcte Ten b.v. 10.000.he in, hierdoor verkleint
het zeegat en de buiten de inpoldering vsllende geulen, omdat die zeer veel
kcmberging verliezen. Er worden deer nieuwe wedTlakten gevormd, die op hun
beurt weer ingepolderd wordan zodre zij behoorlijk Tlak zijn, enz. De Wedien worden van binnen uit veroverd en daardoor is uiteindelijk een natuurlijke verbinding van de ?/addenellenden onderling mogelijk. De hoogteligging
der nieuwe poljiers wordt ongeveer 1 m -NAP tot NAP. Voor men verder kan
gean met plannen maken zijn eerst veel boringen nodig op de \'Iadden en ook
veel laboratoriumproeven betre1'fende de vruchtbaarheid ven "adzllnd met of
zonder toevoeging van de klei (zie rapporten Al~. 108, 10'7 en 111).

De 3chelde. Er is hier 4J.OOO ha, die desnoods te verlandan ~ou zijn,
aöëh-iën-komt hier op moeilijk internationaal terrein. Bovendien is
er weinig verlandineamaterieal beschikbaar, zijn de diepten er zeer groot en
ligt de bodem zeer geaccidenteerd. De Schelde is dus niet erg geschikt els
landwinnings-object in het groot.

C.

Gemeend wordt dat nog ongeveer 15 jaren studie nodig is, om de landwinningemethodan enlde bekleiingsmethodcn enigszins te leren kennen. Een
goede kennis is nodig om hier in het groot aan te kunnen pakken. Het is wel
geen cyclopenwerk als het Zuiderzeewerk, doch vordert speci1'1eke krechten
met een verfijnde kennis van de natuurwatten.
Anders dan bij de Zuiderzeewerken, waer het gelnvesteerd kepi taal
groot wse en lang moest wachten op rente, is hier het in te steken kepite al
klein en brengt het snel zijn rente op. liet nieuwe werk is minder een werk
uit één stuk, meer een regelJnatig voortgaan ven b.v. 1500 ha/jser. lIet gehele werk duurt dan ongèveer 2 eeuwen. Voor de Zuiderzee bedroeg de belestingsTerhoging gedurende }O jaar ongeveer fl.2,80 per jaar en per hoo1'd.
Voor het nieuwe werk 1'1.0,40 per jaar en per hoo1'd.
Zie voorts rapport Alg. 140 ven Ir R. Drooglssver-Fortuijn.
De geschiedanis van'de inpolderingsplannen ven de
wadden achter Ameland en Terschelling.

