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KRAGGENBURG - uilzonderlijk Monument
door G. D. v. d. HEIDE

Hoold Ald. Oudheidkundig Bodemonderzoek
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders.

Een jonge polder als de Noordoostpolder is niet rijk aan his
torische monumenten. Toch is er behalve het eiland-monument
Schokland nog een tweetal andere monumenten: de landschap
pelijke aanduiding van de oudste, ronde burcht van de Heren
van Kuinre en Kraggenburg.

Aan het laatste monument nu willen wij hier aandacht wij
den. Kraggenburg is in feite niet compleet, het maakte eertijds
dee! uit van de leidammen en een vluchthaven van het Zwolse
Diep.
Weliswaar ligt het oude Kraggenburg ll'U wat verloren in

het Zuidelijk dee! van de Noordoostpolder en wordt het maar
zelden opgemerkt, maar toch is het een monument in de zin van
de nieuwe Monumentenwet. Want het is een v66r meer dan
50 jaren door mensenhand vervaardigd object. Het is een heel
eigenaardig monument. Zo dikwijls wordt bij het woord mo
nument gedacht aan een woning, een bouwwerk voor de ere
dienst, een kasteel of havezathe. Er zijn evenwel ook ~,Water~
staatsmonumenten", kunstwerken en bouwsels, die eens van
betekenis waren voor de waterstaattechniek of voor water
staatkundiqe situaties van weleer.
Het oude gemaal Mastenbroek aan de Veneriete met zijn

meer dan 100 jaar oude stoommachine is daarvan een goed
voorbeeld, tezamen met het gemaal de Cruquius, dat eertijds
deel uitmaakte van de bemalinqstechniek van de Haarlemmer
meerpolders.
Van heel andere aard is het oude Kraggenburg, dat er uit

ziet als een burcht, een "zeeburcht", zoals een van de' nazaten
van een der vroegere lichtwachters het heeft genoemd. Het is
een jong historisch monument, stoer zoals men een verdedi
gingspunt in het water zal verwachten.
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Het geheel hee£t zijn vorm en bestaan te danken aan het ver
schijnsel van de verzanding van de monding van het Zwarte
Water, een bekend en al eeuwen durend probleem van de
Oostkant van de voormaliqe Zuiderzee: het probleem van de
sterke afzetting van zand en slih, waardoor de vaarwegen

" steeds meer ontoegankelijk werden. Kampen' heeft met deze

\

' X' moeilijkheideeuwen lang getobd enwellicht in hoofdzaak er een
-, vroegtijdige ondergang aan te wijten. Maar ook Harderwijk

heeft er grote moeilijkhedendoor ondervonden. In principe het-
zelfde verschijnse1deed zich nu in veel latere tijden voor aan
de mondinq van het Zwarte Water, al lag dit niet op een
niveau van gelijkebelangrijkheid.
De verzanding van de Zwarte Water-mend - het verlenq

de van de Vecht - heeft in jongere tijd, tot maatregelen ge~
leid.
In feite betreft het ten dele een zeer oud watergebied, want

de voortzetting van de Vecht doorstroomde reeds in'de vroege
prehistoric het landschap - toen nog een uitgestrekt zandqe
hied - in westelijke richting. Stellig evenwel heeft deze stroom
in de Romeinse tijd geloosd in het grote meer, dat zich bevond
tussen Schokland en de keileemhoogte van de Voorst en dat
wellicht deel uitmaakte van het systeem van de Flevomeren.
Wij willen in' dit artikel niet pogen de geschiedenis van dit

water op de voet te volgen, wij willen slechts stilstaan bij
enige aantekeningen over het Zwolse Diep uit het verslag over
deze uitmonding dat in 1851aan de Minister van Binnenlandse
Zaken werd uitgebracht en waaraan wij graag onderstaand
het een en ander ontlenen.
Er wordt in dit verslag vermeld dat er voordat de leidammen

in het Zwolse Drep waren aangelegd buiten de mond van
het Zwarte Water een geul bestond, welke ondiep was te noe
men met bij "dagelijksch water" op de droogste plaatsen een
diepte van' ten hoogste 1.65 el. En het verslag zegt: "Tot om
streeks 800 ellen naar buiten, was deze geul nagenoeg 190ellen
breed, nam dan toe in breedte tot 220 ellen, werd op 2400 ellen
meer buitenwaarts, ruim 400 ellen breed en verloor zich verder
in zee". Ook op het Zwarte Water bleek de diepte niet groot
te zijn.

Plannen voor verbetering van het vaarwater waren niet
rrieuw,maar over de methode daarvoor kon men het niet eens
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worden. Sommigen wilden de geul uitbaggeren of wel de bo
dem losmaken met krabbelwerktuigen. Over dergelijke werk
tuigen hoort men ook wanneer er sprake is de scheepvaartweg
voor Kampen vrij te houden, vele eeuwen eerder. Door het uit
krabbelen van de grond zouden dan de losgewerkte materialen
door het water kunnen worden afgevoerd.

Er waren er echter ook die aanraadden een Ieidam langs de
Zuidkant van de geul te leggen. Daardoor zou het weer aan
slibben van de geul worden belet en zou tussen deze leidam en
de vaste noordelijke boord van de geul een diep vaarwater te
behouden zijn. Het schijnt dat veel van. het aangevoerde slib
geacht werd afkomstig te zijn uit de IJ sse1monden. Anderen
uitten de mening dat de Zuidelijke leidam door een biesbeplan
ting vervangen zou kunnen worden, waardoor de bevaarbare
geul voldoende zou worden versrnald om genoeg stroom te ver
krijgen tegen het dichtslibben. Op het Zwarte Water zouden
dan de ondiepe plaatsen uitgebaggerd en de plaatsen met te
grote breedten vernauwd moeten worden door kribben.
De vele theoretische gedachten omtrent de oplossing van' het

probleem dacht men tot rijpheid te brengen door het uitschrij
yen van een prijsvraag in 1843. Dit geschiedde door de Over
ijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Wel
vaart. De opdracht luidde: "Door welke verdere of andere mid
delen, dan die, welke thans door de regering der stad Zwolle
worden' in het werk qesteld, kan het Zwolsche Diep verbeterd
worden, zoodanig dat hetzelve, bij dagelijksch water, in het
vaarwater eerie diepte hebbe van 2.5 ell".

Beantwoording van de vraag kwam van de Waterstaatsin
genieur B. P. G. van Diqqelen, dezelfde die ook geinteresseerd
is geweest in plannen t.a.v. de Zuiderzee. Van Diqqelerr meen
de door het uitbaggeren over een lengte van ten hoogste 2250
ellen een bevaarbare geul in het Zwarte Water te kunnen ver
krijgen of door het leggen van kribben in sommige vakken.
Voorts werd aangeraden buiten de mond van' het Zwarte W a
ter de geul aan beide boorden door leidammen te volgen en
deze aanvankelijk 184 tot 190 ellen uiteen te leggen, die dan
verder in zee zich van elkaar zouden kunnen verwijderen, ten
einde dus het invaren van zee uit te vergemakkelijken. De stel
ler van deze gedachten meende dat om een bevaarbare geul te
hebben met een diepte van 2.5 el beneden dagelijks water, de
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breedte niet meer zou moqen zijn dan 132.2 el. Bovendien zou
den dwarskribben aangelegd moeten worden uit de leidammen
naar behoefte met een hoogte van 0.8 el boven dagelijks water
en 2 el bovenbreedte. Van Diggelen adviseerde, om de wer
king van de stroomleidende dammen te kunnerr beoordelen,
deze vooreerst tot ornstreeks 2000 ellen buiten de vaste wal te
brengen en deze dan later tot ongeveer 6000 ellen zeewaarts
te verlengen waar de diepte 22 el zou zijn in de monding. Deze
diepte zou verder zeewaarts toenernen tot 2.4 It 2.5 el. Om
deze diepte te bereiken zou dan nog maar een afstand van 50'0
ellen behoeven te worden bekribd. De ingenieur schatte de kos
ten voor het maken van 5840 strekkende ellen ter weerszijde
van de geul op f 260.000,- waarbij nQogruim f 60.00'0,-. Van
Diggelen meende zekerheid te hebben dat de diepte van 2.5 el
over een afstand van de uit te voeren werken aarr het Zwolse
Diep verzekerd zou zijn, zelfs tot 600 el zeewaarts. Van Digge~
len kreeg van de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling
van Provinciale Welvaart de uitgeloofde ereprijs.
De Vereniging wend de zich nu op 13 januari 1844 tot de

Koning, om concessie te verkrijgen tot het oprichten van een
maatschappij die het ontwerp zou uitvoeren en die zou trach
ten een schadeloosstelling te verkrijgen ter dekkirrq van de te
maken kosten door aanwas van de gronden buiten de leidarn
men. Daartoe vroeg men afstand van de toekomstiqe aanwas
sen tussen de groene wal van het Zwolse Diep en een lijn van
de mond van het Ganzediep naar de uiterste hoek van de
Voorst bij Vollenhove, Men wilde tevens nog een matige tol
heffen na verbetering aan het vaarwater volgens nader door de
Regering vast te stellen tarieven. Maar de schippers beklaaq
den zich reeds op voorhand over de t.z.t. te heffen diepgelden
bij de regering zodra de Vereniging het adres had ingediend.
De Drentse schippers dateerden hun protest op 17 januari
1844, dus 4 dagen na het indienen van het project en daarna
volqden de schippers uit Meppel, Zwartsluis en Hoogeveen.
En de dijkdistricten langs het Zwarte Water zagen gevaren
van belemmering van hun uitwatering omdat op de rivier een
verhoging van de waterspiegel te verwachten ZQoUzijn. De
polder Masterrbroek zag grate bezwaren tegen de landaanwin
ningsplannen met angst voor de uitwatering naar zee. De Wa~
terstaatsambtenaren meenden dat de stroom alleen niet de ge~
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wenste verdieping zou bewerken. Zij meenden dat baqqerwerk
tuigen zouden moeten helpen en dat bij eenmaal verkregen
diepte de stroom de situatie wel zou kunnen consolideren. De
oorzaak van de wederaanslibbing immers was de toevoer van
sediment uit de IJssel. De Zuiderleidam zou deze aanslibbing
kunnen tegengaan.

De hoofdingenieur in Overijssel en de inspecteur Goekoop
meenden dat de kribben dichter bijeen gelegd moesten worden.
Zij noemden daarbij het Keteldiep, waar Kampen door aanleg
van leidammen op afstand van 50-70 ellen van elkaar, vol
doende diepte had verkregen. Wel moest men er rekening mee
houden dat het verval op de IJssel meer dan' vier maaI zo groot
was dan dat op het Zwarte Water. Er werd geen rekening
gehouden met de mogelijkheid van te laveren door de schepen.
Vandaar ook dat er over de kruin van de Ieidammen een
bruikbaar lijnpad moest worden onderhouden. De inspecteur
voor de Waterstaat meende te moeten adviseren een diepte van
2.5 el beneden volzee of dagelijks water aan te houden en voor
die waterstand het merk van 0.03 el boven Amsterdams peil
aan te nemen. De adressanten vonden deze diepte van 2.5 eI in
zee onnodiq, omdat deze diepte westwaarts eerst ten noorden
van Schokland werd aangetroffen. Men vond het dus voldoen
de dat er een diepte tussen de dammen zou worden voorqe
schreven en onderhouden, als men v66r de aanleg van de wer
ken buiten de mond van de kribben in zee aantrof, dit was 2.2
el beneden volzee.

De Regering gaf toestemming tot het oprichten van een
naamloze maatschappij bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1844
no. 2. waarbij werd voorgeschreven:

1. dat de ontworpen werken onder goedkeuring der Regering
zouden worden uitqevoerd, ten einde in het vaarwater, tot
in zee, eene diepte te verkrijgen van niet minder dan die
der zee buiten de grens van het aan de maatschappij afqe
staan gebied.

2. dat voor zoover de regering daarover te beschikken had,
en behoudens de reg ten van derden, aan de maatschappij
werd afgestaan de eigendom van den zeeboezem beoosten
de lijn die de Voorst met het Ganzendiep verbindt. De uit-
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watering der polders naar zee zoude, door de aan te win
nen gronden. moeten herste1d en onderhouden worden. ten
koste der maatschappij. Eveneens zoude deze te zorgen heb
ben dat voor den mond van het Ganzendiep de teqenwoor
dig daar bestaande diepte van 1.14 el beneden het Amster
damsche peil bewaard bleef.
Van den afstand des zeeboezems werden uitqezonderd de
aanwassen en stranden waarover tusschen het domein en
de steden Kampen en Genemuiden toen, even als thans nog.
regtsgedingen hangende waren.

3. zoude de maatschappij. nadat de leidammen en de uitdie-
.ping zouden zijn aanqevanqen, met gedeputeerde staten
van Overijssel in overleg treden omtrent een tijdelijk te
heffen uitdiepinqs- en jaaggeld. waarvan het bedrag nader
door den Koning zoude worden vastqesteld, zoo daartoe
alsdan termen gevonden werden.
Hieromtrent werd echter uitdrukkelijk bepaald, dat ingeval
de regering mogt oordelerr dat er geen genoegzame voort
gang met de werken tot verbetering van het vaarwater moqt
worden qemaakt, of zoo die niet behoorlijk moqten worden
onderhouden, de vergunning tot het heffen van het uitdie
pinqs- en jaagge1d dadelijk zoude kunnen worden inqetrok
ken.
Op deze voorwaarden kwam de maatschappij tot verbete
ring van het Zwolsche diep tot stand. Zij bragt een kapi
taal bijeen van f 350.00'0.-verdeeld in 700aandelen van
f 500.- en bepaalde bij hare statu ten. dat de aandeelhou
del's. van het tijdstip der storting tot de voltooimq der wer
ken. eerie uitdee1ing zouden genieten van 4 ten honderd
's jaars, bij wijze van voorschot uit de kas der maatschappij
te betalen. Na de voltooiing del' werken, zoude van het ba
tig saldo der rekening 5 ten honderd worden afqezonderd,
ten behoeve der Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikke
ling van Provmciale We1vaart en 10 ten honderd worden
gestort in eene reservekas, om tot onvoorziene uitgaven te
worden aangewend. De overige 85 ten honderd zouden
aan de aandeelhouders worden uitgedeeld. De grootte der
reservekas werd bepaald op uiterlijk f 10.00'0.-. Eens tot
dit bedrag aanqeqroeid, zoude die kas geene verdere bijdra-

192



'".9'coSI-<oo;>"a





gen gen'ieten. De uitdeling van 5 ten honderd aan de Over
ijsselsche vereeniging, behalve dat die Dot bevordering van
welvaart in de geheele provincie zoude strekken, was eene
erkenning van het aanzienlijk deel dat de vereeniging aan
het tot stand brengen van het geheele werk had. Daaren
tegen genoten de commissarissen der maatschappij geene
bezoldiqirrq.

Art 21 der statuten noernt, als uitqaven der maatschappij:

a. de voorloopige aangewende kosten;

b. de kosten der uit te voeren werken:
c. de kosten van [aarlijksch onderhoud en instandhouding der

werken:
d. de bezoldiging van den inqenieur-directeur en van' den kas

sier en de verdere benoodigde uitgaven.

De inkomsten der maatschappij, in het volgend artikel ge~
noemd, zijn:
a. een matig te heffen regt op de schepen, die het diep be

varen:
b. de opbrengst van het gras, rietgewas en biezen der gron~

den, die ten gevolge der daar te stellen werken zullen droog
gemaakt worden, en de verkoopprijs der gronden, welke
achtereenvolgende in het openbaar zullen worden geveild;

c. het subsidie van den provincie en dat hetwelk eventueel van
het rijk zal worden verkregen.

De bijdrage van het rijk heeft bestaan in eene som van
f 3.000,-. De provincie Overijssel geeft een jaarlijksch sub
sidie van f 1.800,- gedurende 20 [aren, waarvan de eerste
betaling heeft plaats gehad in 1846.
Tot het kapitaal der maatschappij heeft de Koning bijqedra

gen voor tien aandeelen. De steden Zwolle en Genemuiden
namen ieder honderd en de stad Hasselt zes aandelen. De ove
rige werden meest geplaatst bij Zwolsche kooplieden en be
lanqstellende vermogende ingezetenen.

In 1845 werden de werken aangevangen. De leidammen
wei den bij den Top 200 ellen van elkander gelegd en, lanq
zaam tot op 120 ellen naderend, voortgezet. De zuidelijke dam,
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besternd tot lijnpad, werd met eerie kruinsbreedte van 5 ellen,
0.45 el boven dagelijksch water gelegd, en tot 1,900 ellen in
zee verlengd. De noorderdam, 1.615 ellen lang, bekwam 3 ellen
kruinsbreedte en werd op 0.25 el boven dagelijksch water aan
gelegd.

De aldus begonnen arbeid werd in het volgend jaar 1846
voortgezet; de zuiderdarn tot 3.994 en de noordelijke tot 3.561
ellen in zee verlenqd, In hetzelfde jaar zijn een vijftiqtal bun
ders, tussen het Mastenbroeker uitwateringskanaal en den zui
derdam gelegen, met biez en bepoot, en werden 715 strekkende
ellen vangdammen, tot grondaanwinning, op hetzelfde qedeelte
van het afgestaan gebied gelegd," aldus het eerder qenoemde
verslag.

De zuider- en de noorderdam werden respectievelijk tot
6.064 ellen en 4.773 ellen verlenqd. Aan het einde van het
vaarwater, in de zuidelijke leidam, bouwde men een noodha
ven die de naam Kraggenburg verkreeq. De haven kon onqe
veer 70 schepen bevatten en was nagenoeg een ha groot. Bij de
haven werd een wachterswoning opgericht met een stal, Op
het einde van de kribben werden witte en rode lichten bran
dend gehouden en maakten het binnenvallen van scheperr bij
nacht mogelijk of waarschuwden wanneer de kribben onder
water stonden.
Een aanzienlijke besparing op het werk van de leidammen

werd ten behoeve van de hogere uitgaven voor de haven Kraq
genburg verkregen door het gebruik van kraggen tot vorming
van het lichaam van de zinkstukken. Deze kraggen, voorko
mend in de veenplassen van N .Wi-Overijssel, zijn vast ineen
gegroeide riet, en waterplantenzoden. Deze werden aan lange
repen van een tot twee ellen dikte qestoken en dan naar het
werk gevaren als vlotten. Zij werden op de plaats van het
werk onder breed rijswerk geplaatst en door verzwaring met
hardsteen en puin aan de grond gebracht. Daardoor werden
de kraggen geheel in het zich daarover uitspreidende zinkstuk
qesloten, zodat ze niet naar buiten konden ontwijken. Het
plantaardige materiaal van de kraggen was bijzonder bruik
baar; het vormde met het overige materiaal als taaie, veerkrach
tige massa een goed geheel. Het schijnt, voor zover men heeft
kunnen nagaan, bij verder opwerken en belasten van de dam
men niet belangrijk te zijn ingeslagen. Maar er heeft geen spe-
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ciaal onderzoek naar het effect op dit gebied, van de uitvoering
van de werken, plaatsgevonden. De specie die nodig was werd
meest uit het vaarwater gebaggerd. Daardoor werd tevens eer
der de verlangde diepte verkreqen, waardoor een geul ontstond
op 20 ellen uit de Zuiderleidam en 20 ellen breed tot ongeveer
1000 ellen van het einde van de leidammen.

Sedert het begin van het werk was er in' 1850 ruim
f 330.000,- besteed, waarvan f 50.000,- voor de aanleg van
Kraggenburg en f 2.500,- aan baggerwerk in de geul.

Ambtenaren van de Waterstaat peilden in 1848 1.9 el be
neden dagelijks water op de ondiepste plaatsen in het vaar
water. Bij de mond van de kribben werd over 70'0 ellen lengte
nog maar een diepte waargenomen van 1.82 el beneden daqe
lijks water.

In het verslag van 20 mel 1851 van "de Commissie tot de
Zaken van het Zwolsche Diep" lezen wij voorts:

Er werd thans een tarief van tolgelden vastgesteld en voor
loopig, als proef, voor twee jaren, 1849 en 1850, ingevoerd.
Volgens dit tarief betaalde men per ton scheepsruimte:

van elk geladen zeeschip
id. met gebroken lading
id. ongeladen
van eene stoomboot .
van eene beurtschip .
van geladen binnenvaartuigen boven de
60 tonnerr
id.ledig .
van geladen vaartuigen tusschen 60 en 26
tonnen
id, lediq, en klein ere, geheel vrij.
De schepen van minder dan 25 tonnen be
taalden 's jaars aan lichtgeld .

Het havenqeld, te Kraggenburg geheven.
bedroeg voor 5 etmalen, voor schepen van
60 tot 26 tonnen .
voor schepen van 25 tot 10 tonnen .
voor schepen van minder dan 10 tonnen
Het jaagpadgeld bedroeq, voor elk trek
dier, per schip

f 0.20
0.15
0',10
0,0'2
D,DIY2

0,03
0'.01

0,0'2

LOO'

0'.50
0'.25
0'.15

0,25
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Deze tol heeft opgebragt:
in 1849
en in 1850

f 21.323.90Yz
.. 22.114.21

Bij de herziening van het tarief is dit aanmerkelijk lager
gesteld en wederom voorlopig voor twee jaren, 1851 en 1852.
ingevoerd.

Er wordt thans betaald, per ton scheepsruimte:

van elk geladen zeeschip f 0.15
id. met gebroken lading . 0.10
id. ongeladen 0.05
Stoombooten als vroeger.
Beurtschepen betalen halven tol.
Geladen binnenschepen, van 86 en meer
tonnen f
id. van 85 tot 71
id. van 70 tot 61
ledige van 86 en rneer tonnen
Onqeladen vaartuigen van minder dan 86
tonnen en aIle beneden de 60 tonnen zijn
vrij.
Laatstgemelde betalen echter 's jaars aan
lichtgeld

0.03
0.02Yz
0.02
0.01

1.00

Haven- en jaaqpad-qelden zijn gebleven als bij het vroeger
tarief .
. Ten einde te kunnen oordelen over de vermoedelijke op
brenqst, volgens het nieuwe tarief, heeft men de getallen sche
pen die in 1850 het diep bevaren hebben, tot grondslag ge
nomen. Daaruit voIgt dat voor 1851 is te rekenen op eerie op
brengst:

Aan vaartuigen van 86 of meer tonnen van f
Aan vaartuigen van 85 tot 61 tonnen .
Lichtgeld van vaartuigen van minder dan
61 tonnen
Aan beurtschepen van 61 en meer tonnen
Aan stoomboten
Aan zeeschepen .
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De bovengerroemde opbrengsten over 1849 en 1850 zijn nog
niet ten volle door de maatschappij ontvangen, zoodat op 1
Maart j.I. nog te innen bled:

Over 1849
en over 1850 .

f 6.459,63
4.552,54

f 11.012,17

De werken zijn kennelijk met veel oordeel en overleg uitqe
voerd, zoodat die, bij behoorlijk onderhoud, volkomen tegen het
geweld van stormen en ijsbezettirigen bestand zullen zijn.
Groote zuinigheid is betracht waar het doenlijk was zonder
minder stevig werk te leveren. Dit is onder anderen, en voor
namelijk, het geval geweest met het gebruik maken van kraq
gen tot het opvullen van het lichaam der dammen. Waar dit
noodig was om tegenstand te bieden aan den soms zwaren
golfslag, zijn geene kosten gespaard. Een onbekrompen dek
van goede puin en doorgaande bezetting met zware bazalt,
maken het werk ruimschoots hecht en stevig. De haven van
Kraggenburg met hare zware bedijking is fraai, doeltreffend en
sterk aangeIegd. In het algemeen kan men de uitvoering der
werken niet anders dan uitmuntend geslaagd noemen," aldus
het verslag.

In het verslag wordt voorts de te verwachten uitwerking van
de stroomleidende dammen nader bezien. De leden van de com
missie rnerkten evenwel op dat geen volkomen zekerheid kon
worden gegeven omtrent de verwachten uitwerking van de aan
leg van' de dammen. WeI schijnt het dat de uitschuring van het
vaarwater minder gunstig was verlopen dan men had verwacht
en dit betekende dat de stroom alleen onvoldoende werkinq
voor de gewenste uitschuring had. Maar wel dacht men te
mogen verwachten, dat wanneer de geul eenmaal op diepte ge~
baggerd zou zijn, geen aanrnerkelijke aanslibbing meer tussen
de dammen zou plaats vinden. Ondiepten, die door de stroom
werking zouden worden gevormd, zouden wei weer door de
stroom worden afgebroken en het afzettingsmateriaal zou wor
den meegesleept. Dat men van tijd tot tijd evenwel met de baq
gerbeugel aan het werk zou moeten lag wel in de lijn van de
verwachtingen. De commissieachtte de toepassing van dit mid
del tot het verkrijgen van een normale diepte bij elke vrij stro-
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mende rivier te ontraden, maar hier, waar de oevers met rijs
hout en steen waren bezet en overal dezelfde breedte voor
kwam, rneende men dat het uitbaggeren zeer zou moeten wor
den aanbevolen. Verwacht werd dat v66r de mond ophoping
van afgevoerde stoffen te verwachten zou zijn en dit zou moe
ten worden verwijderd of wel de leidammen zullen lanqzamer
hand verlengd moeten worden. Het Ganzendiep en de Ketel
verkeren in dezelfde situatie als de vele havenmonden, die tus
sen leidammen besloten zijn. De commissie deelde niet geheel
de verwachting dat de stroom, bij genoeg diepte ill' de mond,
een belangrijke uitschuring teweeg zou brengen. Niettemin
achtte men de onderneming, in vergelijk tot menige werkzaam
heid in dezelfde geest elders, goed geslaagd. De vooruitzichten
voor verdere verbetering van het vaarwater achtte men g'erust~
stellend.

Het Rijk heeft de boezem van het Zwolse Diep aan de
maatschappij afgestaan. Deze werd bij overeenkomst tussen
Kampen en Genemuiden in twee delen gescheiden door de lijn,
die de mond van het uitwateringskanaal van de Mastenbroe
kerpolder met de uithoek van de Voorst bij Vollenhove ver
enigt. Wat ten Oosten van deze liju aan zou wassen zou aan
Genemuiden behoren, het overige aan Kampen. Maar v66r de
maatschappij tot stand kwam was dit recht van aanwas door
het Rijk aan de beide genoemde plaatsen betwist op grond van
de bepalingen vall' het "Code Napoleon", die de aanwassen
aan de staat toekenden. De vordering van het Rijk strekte tot
teruggave van de sedert de invoering van de Franse wetbce
ken, door aanwas ontstane gronden.

Wat betrdt het oostelijke deel van de zeebodem, heeft de
maatschappij zich door een overeenkomst met Genemuiden,
het bezit van die te verkrijgen aanwassen verzekerd, onafhan
kelijk van de uitslag van het nog hang en de rechtsgeding. Op
dat verworven deel is men begonnen biezen te poten en een
prod te nemen met slibvangers in de vorm van vanqdammen.
Voor de maatschappij was intussen de vrije beschikking over
het gedeelte ten westen van de genoemde grenslijn van groot
belang, vooral omdat de sterkste aanslibbing dicht bij de mond
van de Ijssel plaats yond. Vandaar dat deze wenste dat bij
een mogelijk vergelijk tussen de procederende partijen, ook de
grens zou worden vastgesteld tussen de gronden, die aan Kam-
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pen of die, welke aan de staat zouden worden tocqekend en de
toekomstiqe aanwassen in de zeeboezem.

In 1851 mcest men stellen dat deels door de onmoqelijkheid
de Iandaanwinning op het gunstigste deeI te bevorderen, deels
DDkomdat de aanwas niet ZDsnel vorderde als men zich wel
had voorqesteld, was daarvan nDg geen duidelijk voordeel ge~
noten.

In 1847 en 1848 bedroeq de opbrengst van de verpachting
van de biezen f 110,- en over 1849 en 1850 (2 jaarlijkse ver
pachting) f 352,-.
Gedurende de laatste twee jaren werden nieuwe aanplantin

gen gedaan, maar de prijzen daaIden zo, dat de opbrenqst over
de jaren 1851 en 1852 niet meer dan f 350,- tot f 400,
werd geschat.

Het genoemde verslag vermeldt tenslotte nog een staat van
wat nodiq ZDUzijn om de werken in volkomen staat van onder
houd te brengen, waarbij onderscheid word gemaakt tussen de
opvattingen hieromtrent van de inqenieur-directeur en die van
de commissie.

Deze staat geven wij onderstaand weer:

Noodig om de werken in volkomen staat van
onderhoud te brengen.

Zuider leidam:
30.000 bossen takken, tegen f 2.- de 100 b. f
3.000 bossen palen tegen f 8.- de 100 b. .
.3.000 bossen tuinlatten tegen f 8.50 de 100 b. ..
4.000 teerling ellen puin, tegen f 2.- de teerl. el ..
Arbeidsloon

Kraggenburg:
12.000 bossen Holl. rijs, tegen f 250 de 100 b. "
1.500 bossen palen, tegen f 8.- de 100 b.· .
1.500 bossen tuinlatten, tegen f 850 de 100 b. ..
100 teerling ellen puin, tegen f 2.- de teed. el "
Arbeidsloon

Volgens Volgens
den de

inqenieur- commis-
directeur. sie.

600.- f 600.-
240.- .. 240.-
255.- .. 255.-

8.000.- .. 4.000.-
1.800.- ~.. 1.800,-

300,- .. 300.-
120.- .. 120.-
127.50 .. 127.50
200.- " 200.-
800,- .. 800.-
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Volgens Volgens
den de

mqenieur- commis-
directeur. sie.

Paal, en beschoeunqswerken langs het
noordelijk havenhoofd:
65 teerlinq e1 eikenhout, tegen f 45,- . " 2.925,- " 1.500,-

Noorder leidam:
15.000bossen Holl. rijs, tegen f 250 de 100b. "
2.500bossen palen, tegen f 8,- de 100b. .
2.500bossen tuinlatten, tegen f 850 de 100b. "
600teerlinq el puin, tegen f 2,- de teerling el. "

375,- "
200,- "
21250 "

1.200,- "

375,-
200,-
21250

1.200,-

Baggeren, tot voortzetting der genI. tot het
einde der Ieidammen,
10.000teerl. el, tegen f 050 de el " 5.000,- " 2.500,-

Herstellinq en onderhoud der vangdammen en
van den dam langs het Mastenbroeker uit
wateringskanaal 500,- " 2.500,-,

Onderhoud van gebouwen en van de werken tot
afsluiting van het vaarwater: transport van
zware steen; onvoorzien baggerwerk; aan
koop van materialen in voorraad . f 1.100,- f 1.100,-

Adrnlnistratie, bezoldiging van ambtenaren, Iich
ten, vaartuigen en andere uitgaven . 3.100,- " 3.470,-

f 27.055,- f 19.000,-
Besparing ............" 8.055.-

f 27.055,-
Jaarlijksche uitgaaf tot gewoon onderhoud
der werken:

Voor den Zulder leidam
Kraggenburg
Noorder leidam
Gebouwen, onvoorziene uitqaven, enz.
Werken tot landaanwinning
Baggerwerk

f 6.900,- f 4.500,-
1.000,- " 1.000,-
1.500,- " 1.000,-
1.000,- ., 1.000,-:-
600,-

" 2.500,- ., 1.500,-
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Volgens Volgens
den de

inqenieur- commis-
directeur. sie.

Administratie. beambten en verschillende uit-
gaven f 2.800,- f 3.000,-

f 16.300,- f 12.000,-
Besparing .. 4.300.-

f 16.300,-

Oat de problemen die hier dus in de veertiger jaren van de
vorige eeuw aan de orde waren geste1dniet nieuwwaren moge
blijken uit een kaart van Jan de Lat, Deventer "Transisalania
Provincia Vulga Overijssel" door N. ten Have van 1743,waar
op ook aan een der het Kampereiland doorsnijdende moridin
gen van de IJsse1 een soort strekdammen over het "Camper
Sant" staan getekend, uitkomende in de Zuiderzee.
Het vorenstaande geldt maar een dee! van de geschiedenis

van Kraggenburg en de bijbehorende leidarnmen en haven.
Thans, nu de Noordoostpolder gereed is gekomen en de lei

dammen tijdens de ontginningsfase in het oostelijk deel
van de polder zijn verwijderd en de grond geegaliseerd is, staat
Kraggenburg als een eenzame burcht in het land, een eiqen
aardig monument.
Helaas is er aan de situatie van het licht op het huis weI het

een en ander veranderd, doch de toestand van het gehee!is nog
redelijk,
Graag zouden wij bij deze ernstig willen pleiten voor een

goed orrderhoud van dit waterstaat-monumentje, dat zozeer
dee! uitmaakt van de scheepvaartqeschiedenis van de oostelijke
i~liderzee. Niet alleen voor de scheepvaartgeschiedenis, maar
evenzeer, omdat het geheel is verweven met het grote pre
bleem van de verzanding, voor het probleem dat de ontwikke
ling van dit gebied eeuwen lang heeft beheerst.
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