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IN DE STRIJD TEGEN DE WERKLOOSHEID
Rapport van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen inzake de
uitvoering van openbare- en werkverschaffingswerken.
Ondanks de opleving in het bedrijfsleven gedurende het jaar 1937, is de omvang
van de werkloosheid in ons land nog zeer groot gebleven en zelfs aan het einde
van 1937 weer zo gestegen, dat op 25 December bij de arbeidsbeurzen 429.983
werkloze arbeiders stonden ingeschreven. Dat is pl.m. 21.400 minder dan verleden jaar op hetzelfde tijdstip.
Het behoeft ons daarom niet te verwonderen, dat de Regering in de laatste
Troonrede inzake het werkloosheidsvraagstuk het volgende mededeelde:
„Het temperen van de gevolgen der werkloosheid voor hen, die daarvan slachtoffer blijven, beschouwt de Regering als een harer voornaamste plichten. Wettelijke regelingen betreffende werkloosheidsverzekering en steunverlening zullen
worden voorbereid. Voortgegaan zal worden met de uitvoering van openbare
werken als middel tot werkverruiming, met de werkverschaffing en met het
culturele werk voor de werklozen."
Het ligt voor de hand, dat onder deze omstandigheden meer dan coif alles
gedaan dient te worden, om in deze slechte toestand van de arbeidsmarkt verbetering te brengen. Geen enkel middel, hoe klein ook, zal hierbij achterwege
mogen blijven, maar de algemene aanval op de werkloosheid, omvangrijker en
met veel meer kracht en overtuiging dan tot heden geschied is, zal op velerlei
gebied ingezet en doorgezet moeten worden.
Tot een voornaam deel van deze grote actie zal ongetwijfeld moeten behoren
het, op veel groter schaal dan tot nu toe, uitvoeren van Rijks-, Provinciale- en
Gemeentelijke openbare werken en werkverschaffingsobjecten.
In het Plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. wordt met kracht aangedrongen
op het uitvoeren van openbare werken als een middel tot directe en indirecte
werkloosheidsbestrijding en tot verhoging van de koopkracht.
Voor- en tegenstanders hiervan hebben er hun mening over gezegd. Daarbij is
ook de vraag naar voren gekomen, of inderdaad in ons land zulk een groot
aantal openbare werken aanwezig is, om uitgevoerd to worden, als in het Plan
van de Arbeid wordt voorgesteld.
De Minister-President, Dr. H. Colijn, operde in deze ook twijfel. In de zitting van
de Eerste Kamer van 7 Februari (Handelingen '35i'36, blz. 269) zeide hij daaromtrent het volgende:
„En dan is ook het aantal werken, dat werkelijk nuttige tegenwaarde van het
bestede geld oplevert, tot de bedragen, welke men genoemd heefti), naar mijn
mening niet aanwezig."
Onzerzijds is daartegen opgekomen, maar dat heeft de twijfelaars aan en de
tegenstanders van het Plan niet of althans niet voldoende overtuigd.
Het was daarom, dat wij onze Werklozendienst verzochten, een gedegen en
grondig onderzoek in te stellen naar de openbare en werkverschaffingswerken,
die op dit ogenblik en in de naatste toekomst in ons land kunnen worden uitgevoerd.
1)

In het Plan van de Arbeid.
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Het resultaat van dit onderzoek is in dit rapport opgenomen. Op volledigheid
maakt het geen aanspraak, maar het rapport geeft wel een uitstekend bruikbaar
overzicht van wat er in Nederland, indien de Overheid dat wil, door middel van
openbare werken en werkverschaffing gedaan kan worden, tot bestrijding van de
werkloosheid en ter versterking van de economische positie van ons land.

De door ons gemaakte ruwe schatting van het totale bedrag,
dat voor de uitvoering van al deze werkobjecten benodigd zal
zijn, gaat het milliard gulden verre to boven!
Hoeveel tijd er mede gemoeid is, om dit inderdaad grote bedrag te verwerken,
zal voor een belangrijk deel afhangen van de Overheid, die het tempo van de
uitvoering sterk kan beinvloeden.
Ongetwijteld zal daarbij opnieuw de vraag gesteld worden, of het financieel
verantwoord is, zoveel geld in de uitvoering van deze werken te steken. Mede
aan de hand van de practijk durven wij deze vraag met „ja" te beantwoorden.
Want zonder dat Rijk, Provincies en Gemeenten, voor wat de uitvoering van
openbare werken betreft, in de crisisjaren hebben stilgezeten, is er toch minder
geld aan deze uitvoering ten koste gelegd dan in de jaren voor de crisis het
geval is geweest.
Wij geven hieronder de bedragen der openbare aanbestedingen, ontleend aan
het Maandschrift van het Centraal Bureau v. d. Staristiek (X1.000.000 gulden):
Jaar

Spoorwegen

Bouwverg.

Gemeenten

Rijk en polderbest.

Tofaal

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

4,9
10,6
4,8
6,8
4,1
6,0
1,6
4,8
2,6
3,2
7,8
3,6
3,7
1,8
3,0
3,2
1,5
5,2
2,4

60,2
113,3
66,6
29,9
28,5
24,2
9,3
11,9
9,7
15,6
9,8
15,4
13,1
2,9
7,6
7,0
4,1
3,7
4,0

39,1
60,2
50,1
29,4
26,1
29,4
25,9
29,8
31,9
34,6
49,2
50,8
35,4
11,4
14,1
11,1
13,8
14,3
32,5

22,3
29,7
26,2
27,1
19,3
25,2
26,6
27,3
28,7
39,4
34,4
41,7
40,6
30,9
31,9
33,7
26,3
29,2
57,6

126,5
213,8
147,7
93,2
78,0
84,8
63,4
73,8
72,9
92,8
101,2
111,5
92,8
47,0
56,6
55,0
45,7
52,4
96,5

Bij deze cijfers dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden. In de eerste
plaats vestigen wij de aandacht erop, dat zij slechts betrekking hebben op de
openbare aanbestedingen. Het werk, dat onderhands is aanbesteed, dat in eigen
beheer is uitgevoerd, enz., enz. bleef dus buiten beschouwing. Het schijnt ons
evenwel niet aannemelijk, dat de desbetreffende cijfers een ander verloop zullen
vertonen dan die van de openbare aanbestedingen. Dat de onderhandse aanbestedingen en de uitvoering van werken in eigen beheer nog vrij omvangrijk
moeten zijn, blijkt uit de volgende cijfers betreffende het totaal-bedrag aan openbare werken, uitgevoerd in 5 grote gemeenten van ons land (X1.000.000 gulden):
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Mar

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

1929
1930
1934
1935

18,2
21,8
8,7
?

21,9
27,1
8,2
8,3

6,9
9,2
2,8
2,4

. Utrecht

2,6
2,1
1,0
0,7

Haarlem

Totaal

1,7
2,7
0,5
?

51,3
62,9
21,2
?

De totale bedragen van 1929, 1930 en 1934 (meer cijfers staan ons helaas niet
ter beschikking) komen reeds belangrijk boven het bedrag, dat in de eerste tabel
is aangegeven voor de openbare aanbestedingen van alle gemeenten in ons land.
In het licht van deze gegevens lijkt het niet te gewaagd, het totaal aan openbare
werken bestede bedrag in de goede jaren te schatten op rond f 200 millioen,
hetwelk dan in de depressie-jaren dealt tot rond 1100 millioen.
Het jaar 1920 met zijn ontzaglijke activiteit op het gebied van de verenigingswoningbouw komt ver boven de f 200 millioen, maar moet als een min of meer
abnormaal jaar worden beschouwd. Voorts kan men bij aandachtige beschouwing
opmerken, dat de activiteit op het gebied van de openbare werken altijd enigermate achter de conjunctuurontwikkeling aan komt. In 1929 brak de crisis uit, in
1930 en ten dele ook nog in 1931 werden er toch nog veel openbare werken
uitgevoerd. In 1936 kwam in Nederland door de devaluatie enige verbetering in
de conjunctuur. Pas in de cijfers van de openbare werken voor 1937 komt dit tot
uiting. Dit is echter zeer belangrijk, omdat de uitgaven voor 1931 bijvoorbeeld
grotendeels zijn uitgetrokken op de begrotingen van 1930, dat nog een vrij
gunstig jaar voor Nederland was.
In de regeringspublicatie „Het werkende land" wordt meegedeeld, dat van 1920
tot en met 1935 in ons land voor ruim f 2100 millioen aan openbare werken werd
uitgevoerd. Neemt men aan, dat de jaren 1920, 1921, 1922, 1928, 1929, 1930
en 1931 goede jaren waren, waarin dus gemiddeld voor zo wet f 200 millioen
werd verwerkt, terwijl dan in de jaren 1923-1927 en 1932-1935 gemiddeld
slechts voor f 100 millioen aan openbare werken zou zijn uitgevoerd, dan komt
men tot een totaal-bedrag van ongeveer 2300 millioen gulden. Hieruit blijkt wel,
dat onze schatting van rond 100 millioen per jaar in de slechte en rond 200
millioen per jaar in de goede jaren, niet ver van de waarheid of kan zijn.
Bovendien client er rekening mee gehouden te worden, dat ook het bedrag,
besteed aan gewoon onderhoudswerk e.d., in crisisjaren aanzienlijk verminderd
pleegt te worden door de overheid. Zo blijkt uit „Economisch-Statistische
Berichten" van 9 December 1936, dat voor verbetering van natte waterstaatswegen werd uitgegeven:
1928 .. f 1.654.000
1928 .. „ 1.238.000
1929 .. „ 1.528.000

1930 .. f 1.657.000
1931 .. „ 1.918.000
1932 .. „
740.000

1933
1934
1935

f

627.000
435.000
472.000

Hetzelfde verschijnsel ziet men bij onderhoud en verbetering van de wegen
(voorzover door het Rijk bekostigd):
1927 .. f 8.628.000
1928 .. „ 8.066.000
1929 .. „ 19.661.000

1930 .. f 14.893.000
1931 .. „ 14.026.000
1932 .. „ 12.675.000

1933 .. f 9.023.000
1934 .. „ 10.052.000
1935 .. „ 8.532.000

Er is dus in deze laatste jaren achterstand ontstaan. Deze is door het Werkfonds
niet ongedaan gemaakt. Bovendien is door deze achterstand de economische
weerbaarheid van het land zwakker gebleven dan anders het geval zou zijn
geweest. Reeds voor het inhalen van deze achterstand is verhoogde activiteit
in deze nodig.

Van de door ons in dit rapport opgenomen openbare werken, is de uitvoering

3

dringend gewenst. Het zijn mede daardoor werken, welker uitvoering economisch
verantwoord is, en die strekken tot bevordering van handel, landbouw en verkeer.
Al het mogelijke dient gedaan te worden, om ons land, dat in het internationale
verkeer zulk een belangrijke plaats inneemt, in staat te stellen, met toenemend
succes aan dit verkeer deel te nemen.
Daarnaast dient de vruchtbaarheid van de bodem, waar mogelijk, te worden opgevoerd, omdat dit voorwaarde is tot het verhogen van het welvaartspeil van
het gehele yolk.
De tot nu toe uitgevoerde werken leveren het bewijs, dat de daarin gestoken
gelden economisch verantwoord zijn. Dit geldt ook voor de werkverschaffingswerken, waardoor veel woeste grond tot vruchtbare weiden en akkers is gemaakt
en waardoor blijvend werk en brood verschaft worden aan duizenden gezinnen.
En uit at deze arbeid ontstaat nieuwe arbeid. Waar mensen komen wonen, vormt
zich een nieuwe, steeds uitbreidende werkgelegenheid.
De in ons rapport opgenomen werken zijn van de meest uiteenlopende aard, at
behoren natuurlijk verreweg de meeste tot het bouwbedrijf. Dit is zeer verheugend, omdat daardoor arbeiders van allerlei bekwaamheid en geschoolheid maar
eveneens zeer vele ongeschoolden to werk gesteld kunnen worden. Uiteraard
hebben wij geheel buiten beschouwing gelaten of de door ons genoemde
objecten als normaal werk, door het werkfonds of in werkverschaffing moeten
worden uitgevoerd. Dit voor elk werk afzonderlijk nader te onderzoeken, zou ons
te ver voeren en dit rapport te omvangrijk maken.
Teneinde het rapport zo overzichtelijk mogelijk te maken, is bij de opzet rekefling gehouden met de provinciale indeling van het land.
Daarnaast beperkt het rapport zich niet tot een droge opsomming der werkobjecten, maar tracht door omschrijving en nadere toelichting de betekenis er
van naar voren te brengen.
Tot onze spijt waren wij niet steeds in staat de kosten van elk werk afzonderlijk
op te geven. Voor zo ver dat mogelijk was, zijn de beschikbare cijfers omtrent
de kosten vermeld.
Verder meenden wij goed te doen melding te maken van werken, die reeds in
uitvoering zijn. Hiermede is beoogd een zo goed mogelijke stand van werkzaamheden weer te geven.
Tenslotte rest ons nog, een hartelijk woord van dank te brengen aan alien, die
door hun medewerking, door het verstrekken van inlichtingen en het verschaffen
van gegevens, het onze Werklozendienst mogelijk hebben gemaakt dit rapport
samen te stellen.
Ons Bestuur hoopt, dat dit rapport er toe zal bijdragen, de strijd tegen de werkloosheid in ons land te stimuleren en tevens dat deze strijd met tot nu toe ongekende energie en toewijding zal worden aangepakt. Het is hoogst noodzakelijkl
HET BESTUUR VAN HET NEDERLANDS
VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN.
Februari 1938.
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Provincie Groningen
Landaanwinning en ontginning
De voornaamste werken, op het ogenblik in uitvoering, zijn de z.g. Waddenwerken; dit zijn landaanwinningswerken, die zich uitstrekken van Zoutkamp tot
Delfzijl.
Deze werken, een paar jaar geleden aangevangen, worden uitgevoerd door het
Departement van FinanciOn (afd. Domeinen); het Departement van Sociale Zaken
bekostigt alleen de arbeidslonen.
Op het ogenblik, waarop dit rapport werd samengesteld, waren er 300 arbeiders
aangewezen, doch er zouden wel 700 man regelmafig geplaatst kunnen worden.
Voor deze werkverschaffing worden bij voorkeur arbeiders aangewezen uit de
z.g. „oevergemeenten". Als men op voile kracht, dus met 700 arbeiders werkt,
ligt hier naar het oordeel van deskundigen nog we! voor 20 jaar werk.*)
In aansluiting hieraan moet genoemd worden de inpoldering van de Dollard. In
werkverschaffing uitgevoerd, zullen ook hier nog wel 20 jaren mee gemoeid zijn.
Werden deze beide werken in versneld tempo uitgevoerd, dan zou een belangrijk groter aantal arbeiders onmiddellijk geplaatst kunnen worden.
In de Sellingerbeetse, tussen Vlagtwedde en Sellingen, moeten 800 ha. woeste
grond ontgonnen worden, waarvan eerst 600-650 ha. in het bezit zijn van de
N.V. Verenigde Groninger Gemeenten.
Thans werken hier 100-200 man per week. Dit zou tot 600 man kunnen
worden opgevoerd. Indien met dit aantal werd begonnen, zou hier wel 4 a
5 jaar werk zijn. Er zijn barakken aanwezig voor de huisvesting van 700 man.
Aan arbeidsloon zal dit werk 1 a 1i millioen gulden kosten.

Particuliere ontginningen
Te Westerwolde is voorts als werkverschaffing een particuliere ontginning van de
N.V. Landbouw-Maatschappij „Het Hebrecht", waar 400 arbeiders aan het werk
zijn; werd dit aantal tot 700 opgevoerd, dan ligt hier nog voor een jaar werk.
Het arbeidsloon bedraagt in totaal een half millioen gulden; een deel hiervan is
echter reeds verloond, daar het werk al twee jaar aan de gang is.
Er wordt gewerkt op enige honderden kleinere en grotere particuliere ontgin-

ningen. Daaronder zijn er, die met 80-100 man per week werken en kleinere
met 2 of 3 arbeiders.
Het vorige jaar werkten in totaal op deze particuliere ontginningen in Groningen
gemiddeld 5000 man per week. Dit jaar zal het niet minder zijn.
Het geldt hier voor Westerwolde hoofdzakelijk ontginning van woeste gronden,
in het Oldambt Iandverbetering en in de Veenkolonièn herontginning.
In deze particuliere ontginningen blijft de Iandeigenaar „baas in eigen huis",
maar de Heide-Maatschappij maakt het plan op. Deze particuliere ontginningen
kosten aan arbeidsloon 2i millioen gulden.
In Groningen zou nog 10 jaar werk zijn to vinden voor 4 a 5000 man in dergelijke particuliere ontginningen, terwijI het hier bij uitstek een werk betreft, waarbij
generlei technische belemmeringen aan een versnelde uitvoering in de weg staan.
Het gaat hier voornamelijk om de veenkoloniale gronden, waar de 60-120 cm.
beneden de oppervlakte liggende oerlaag (leem) gebroken en de goede grond
naar boven gebracht moet worden, zodat beter bouwland zou ontstaan.
Zie Bijlage.
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Kanalen
In bewerking is een plan tot verbetering van het Aduarderdiep en van het Hoendiep tot bij de stad Groningen. Dit is een onderdeel van de verbetering van de
verbinding naar Zuidhorn en behoort nog tot het grote kanalenplan GroningenIJselmeer. Het kanaal wordt verbreed en verdiept, de bochten worden afgesneden. Met 500 man is hier drie jaar werk. Het plan is klaar; in November 1937
kon de goedkeuring elke dag verwacht worden. De kosten bedragen per jaar
circa f 200.000.—.
Binnenkort kan begonnen worden aan de verbinding van de Eems met het

Winschoterdiep.
Een belangrijk werk is de verbetering van de vaarweg Groningen Winschoten
en van de zijtakken naar Veendam en Oude Pekela. Het betreft hier een werk
van f 7 millioen. Het graafwerk wordt in werkverschaffing verricht, terwijl de
kunstwerken als normaal werk zullen worden uitgevoerd. Aan het gedeelte Winschoten—Scheemda kan spoedig begonnen worden; voor het deel GroningenScheemda is het plan gereed.
Bij de toezegging van het Rijkssubsidie is gerekend op een voltooiing in 11-12
jaar; het zou echter zeer wel mogelijk zijn het werk in vijf jaar gereed te krijgen.
De streken, welke door deze kanalen worden bediend, moeten zo spoedig
mogelijk de voordelen van de nieuwe, grote scheepvaartweg naar het IJselmeer
deelachtig worden.
De lonen liggen gemiddeld 7-10 % boven de basislonen voor de werkverschaffing.
Er kunnen enige jongeren worden tewerkgesteld bij het beplanten van de grandbergingsterreinen langs verschillende wateren; een plan dat, in normaal werk
uitgevoerd, wel 2 a 3 jaar zal Buren.
—

Verkeerswegen
De bestekken zijn gereed voor de snelverkeersweg Hoogezand Veendam, voor
zover de eerste 10 km. van deze weg betreft. Dit werk zou dus onmiddellijk
kunnen aanvangen.
Tal van provinciale wegen beantwoorden nog niet aan de eisen van het moderne
verkeer. Deze wegen moeten verbreed en versterkt worden, fietspaden moeten
worden aangelegd en beplantingen aangebracht. Een en ander zal een bedrag
van f 12 millioen vragen. Men stelt zich voor dit werk in 12 jaar uif te voeren,
hetgeen ook meer ingewijden rijkelijk lang voorkomf.
Voor verbetering komen, naar gelang het overleg met derden vordert, in aanmerking o.a. de wegen Groningen-Winsum-Baflo, Warffum-Mensingeweer-Baflo
en de Kielster Achterweg. In voorbereiding zijn o.a. de weg Groningen-Uithuizen
en de weg Groningen-Delfzijl.
Op enige plaatsen, waar de kwestie urgent is, zullen de verkeerswegen buiten
om de dorpen geteid worden. Dit plan, dat als normaal werk zal worden uitgevoerd, valt buiten het Rijkswegenplan. De aannemer wordt echter verplicht, van
10 tot 15 pct. jonge arbeidskrachten tegen het geldend contractloon in dienst
te nemen.
Wat de Rijkswegen betreft: de weg van Groningen naar Winschoten wordt gereed
gemaakt voor snelverkeer, evenals die van Appingedam naar Assen.
Een snelverkeersweg wordt ook gemaakt van Groningen naar Assen, die echter
bij de punt van Drente op de reeds bestaande Rijksweg uitloopt. Hiervoor zullen
nog een paar tollen moeten worden opgeheven. Met de gemeente Groningen
moet bovendien nog een regeling worden getroffen aangaande de vraag, waar
deze weg in de stad komf.
—

6

Uifvoering van dit wegenplan zal millioenen kosten, zodat bespoediging uit een
oogpunt van werkverruiming wel gewenst is.
Een door dit werk noodzakelijk geworden tunnel in de stad Groningen zal in
normaal werk worden uitgevoerd.
De wegverbetering in het Zuidelijk Westerkwartier, als Rijkswerk uitgevoerd, zal
1 a 11- millioen kosten.

Waterschapswerken
In voorbereiding is voorts de ontwatering van het Zuidelijk-Westerkwartier
(Grijpskerk, Grotegast, Marum).
Een betere waterafvoer moet hier verlaging van het peil en verbetering van
gronden bewerkstelligen.
Ook hier is snelle uitvoering van belang, omdat dit onherroepelijk tot gevolg zal
hebben, dat de kleine poldertjes eveneens met hun peil omlaag moeten. Ook
daar zal dan vervolgens de bodem verbeterd kunnen worden. Wat de verontreiniging van het water door de fabrieken in het Veenkoloniale gebied betreft,
menen wij to mogen verwijzen naar hetgeen daarover onder „Provincie Overijsel"
wordt opgemerkf.

Provinciale watedeiding
Het is noodzakelijk gebleken grote uitbreiding fe geven aan het net van de
provinciale waferleiding. Vele gemeenten waren tot nu toe weigerachtig, in hun
bouwverordeningen de verplichte aansluiting op to nemen. Ais dit eenmaal
geschied zou zijn, zou de aansluiting gedurende een vijftal jaren een belangrijke
werkverruiming in deze provincie met zich brengen.
Bij Statenbesluit van 19 Juli 1932, No. 8, zijn Gedeputeerde Staten gemachtigd,
aan de N.V. Waterleidingmaatschappij voor de Provincie Groningen tot een
bedrag van ten hoogste f 3.500.000.— rentedragende voorschotten to verstrekken ten behoeve van de uitvoering van Naar plannen. Gelijke machtiging tot een
bedraq van ten hoogste f 1.500.000.— werd verleend bij besluit van 19 December 1933, No. 17. Op grond van deze machtigingen werden, ingaande 1 Augustus
1932, 1 September 1934 en 1 October 1936 aan genoemde vennootschap rentedragende voorschotten verstrekt ten bedrage van achtereenvolqens f 2.600.000.—,
f 500.000.— en f 500.000.—. Met het oog op de mogelijkheid, dat in 1938
verdere voorschotten zullen worden gevraagd, is voor dat jaar een bedrag van
f 500.000.— uitgetrokken.

Havenwerk
De haven van Delfzijl, die door de provincie geexploiteerd wordt, zal belangrijk
vergroot warden.
Terwijl het Rijk de uitvoering der havenwerken zelf in handen heeft, zal de
provincie de outillage verzorgen. Een en ander is op enkele millioenen begroot
en het is dus zeer gewenst, dat met dit werk toen spoedigste een aanvang
wordt gemaakt.

Provinciaal Ziekenhuis
Voor uitbreiding van het Algemeen Provinciaal, Stads en Academisch Ziekenhuis
is op de begroting voor 1938 een bedrag van f 400.000.— uitgetrokken, zodat
een spoedige uitvoering van dit werk mogelijk zou zijn.
Tot zo ver de rijks- en provinciale werken. Wat nu de gemeenfelijke werken
betreft, volgt hieronder een overzicht.
-
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Appingedam
In uitvoering is de verbetering van de vuilwater-afvoer der Strocarton-fabriek.
In voorbereiding is de bouw van een tiental goedkope arbeiderswoningen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van een zwembad, een zaak,
die reeds fang slepende is gehouden.

Baflo
In voorbereiding is een plan tot verbetering van een weg, waarin een werkloon
van f 1800.— begrepen is, en een plan tot verbetering van de Oosterweg te
Den Andel en tot verbreding en verharding van de Kostersgang to Baflo.

Bedum
In voorbereiding is het maken van een sportpark, dat op f 3500.— wordt begroot,
het aanleggen van een ijsbaan, welk werk door jeugdige werklozen zal worden
uitgevoerd, een uitbreidingsplan, waarover ons nog geen nadere mededelingen
konden worden gedaan en tenslotte een nieuwe weg met rijwielpad van Groningen naar Zuidwolde, die echter tot het provinciale wegenplan behoort.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een verbindingsweg van Bedum naar Ten
Boer, welke eveneens tot het provinciale wegenplan schijnt te behoren, en het
maken van een bad- en zweminrichting, welk plan tot nu toe niet vorderde.
Bij de waterleiding is slechts 70 % der woningen te Bedum aangesloten.

Beerta
In uitvoering ziin drainerings- en egaliseringswerken.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een uitbreidingsplan en de aanleg van
wegen.

Bellingwolde
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het verbeteren van zandwegen, waarin een post van f 5000.— voor loon is uitgetrokken.

In voorbereiding is een plan tot verbreding van het Veendiep, waarvan de totale
kosten f 70.000.— zijn, waarin is begrepen f 52.000.— arbeidsloon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden: de aanleg van een verharde weg langs de
Z.O. Kanaaldijk en de aanleg van wegen in het nieuwe uitbreidingsplan.

Delfziji
In uitvoering is de verbreding van straten en de bouw van een nieuwe stenen
brug.
Gereed om uitgevoerd te worden is het aanleggen van een plein en daarbij
behorende straat-verbetering, alsmede het uitbaggeren van een gracht, hetwelk
tezamen op f 10.000.— begroot is.

In voorbereiding is de aanleg van waterleiding en het uitvoeren van rioleringswerken.
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Groningen
In 1924 kwam „Openbare Werken" te Groningen in handen van een sociaaldemocratisch wethouder.
Reeds het volgend jaar werd een aanvang gemaakt met een belangrijke verbetering van het stratennet. De grote keien (kinderkopjes) verdwenen uit het
stadsbeeld, om plaats te maken voor behoorlijke, geasfalteerde wegen en straten.
Tezelfdertijd werd voor de gehele stad het z.g. „tonnenstelsel" afgeschaft en
riolering aangebracht. De kosten voor deze werken tezamen maakten een bedrag
uit van niet minder dan f 3 millioen.
Een groot en breed opgezet uitbreidingsplan werd ontworpen en uitgevoerd,
waardoor geheel nieuwe stadswijken ontstonden met flinke straten, ruime pleinen
en veel plantsoen-aanleg.
Er bestaan plannen tot het aanleggen van een nieuwe begraafplaats tussen de
Winsumerweg en de Paddepoelsterweg. De oppervlakte zou 50 ha. bedragen,
hetgeen, naar mag worden verwacht, voldoende is om voor een lange reeks
van jaren in de behoefte te voorzien. Desgewenst zouden op deze oppervlakte
ook gedeelten kunnen worden gereserveerd voor de aanleg van bijzondere
begraafplaatsen, zodat hier op de duur een centrale begraafplaats zou kunnen
worden ingericht, hetgeen in menig opzicht belangrijke voordelen biedt.
Op de waterwinplaats fe Haren zullen enige noodzakelijke voorzieningen worden
getroffen, waarmee een bedrag van f 40.000.— gemoeid is. Nu deze voordracht
is aangenomen, zal wet spoedig een tweede voorstel de Raad bereiken, beogend
om het pomp-station te Haren weer geheel bedrijfsklaar to maken; de kosten
hiervan zullen tussen dertig- en zestigduizend gulden bedragen.
Tenslotte hebben B. en W. aan de Raad voorgesteld, de Bontebrug te verbeteren;
de nieuwe brug zal bij een breedte van 8 m. f 235.000.— kosten. Gedeputeerden
zijn van mening, dat de brug ten minste 10 m. breed moet zijn, in welk geval
de kosten f 35.000.— hoger zijn.
Verschillende andere bruggen moeten nog verbeferd worden, nog tat van openbare werken kunnen worden uitgevoerd en op het punt van arbeiderswoningbouw
kan nog veel worden gedaan. Vooral ten aanzien van het Iaatste bestaan er dan
ook nog grote plannen.
Er is maar zeer weinig, en altijd zo min mogelijk, in werkverschaffing verricht.
Uit de grootse en omvangrijke werken, die te Groningen sinds de Iaatste twaalf
jaren tot stand kwamen en nu nog op het programma staan, blijkt wel, dat de
crisis de uitvoering van dergelijke werken niet onmogelijk behoeft te maken.

Grootegast
Gereed om uitgevoerd fe worden is de verbetering van een zandweg te Lutjesgast for Iengte van 3 km.

In voorbereiding is de ontginning van ruim 30 ha. heidegrond fe Opende.
Uifgevoerd zou nog kunnen worden de aanleg van een zandweg vanaf de Munnikeweg tot het Grotegasterdiep, Iengte 5 km., voorts de verbetering van een
zandweg langs de Doezumervaart tussen Doezumertil en Pebosch, for Iengte van
3 km. Verder verbetering van de Eesterweg en van enige andere zandwegen
in de gemeente.

Karen
Gereed om uitgevoerd fe worden is het plan tot verbetering van enige wegen.

In voorbereiding is de aanleg van nieuwe wegen tot een bedrag van f 48.000.—.
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Hoogezand
Gereed om uitgevoerd te worden is de Kielsterachterweg, ter lengte van ongeveer 6i km., met een loonbedrag van f 18.000.—. Deze weg behoort tot het
provinciale wegenplan. Verbetering van de weg, lopende van de Hoogezandsterbrug tot de Kielsterachterweg, welk weggedeelte 350 m. lang is.

In voorbereiding is de aanleg van een nieuwe begraafplaats, de bouw van een
nieuwe Ambachtsschool; verschillende aanplantingen, welke in samenwerking met
de Sierteelt-Centrale zullen worden uitgevoerd; de doortrekking van de Nieuweweg—Zuidlaarderweg—Borger Compagnie, welk weggedeelte 3 km. lang is, en
waarbij inbegrepen is het bouwen van een nieuwe brug, (over de breedte van
deze weg bestaan nog verschillen tussen het gemeentebestuur en Gedeputeerde
Staten); het maken van een bad- en zweminrichting in de gemeente Hoogezand
en in de gemeente Sappemeer (het gemeentebestuur streeft naar een zodanige
oplossing, dat voor beide gemeenten met een bad- en zweminrichting kan
worden volstaan); een uitbreidingsplan, dat geprojecteerd is aan beide zijden
van het nog aan te leggen Prov. Omsnijdingskanaal, welk uitbreidingsplan 12 a
2 ton zal kosten, waarin dan 50% loon is begrepen.

Ka ntens
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van enige beplanting op de
begraafplaats. De noodzakelijke verbetering van een aantal wegen wacht op het
ogenblik, waarop het wegenplan Groningen—Uithuizen eindelijk bekend zal
worden, omdat bedoelde wegverbeteringen daarop moeten aansluiten.

Leek
In uitvoering is de verbouwing van het gemeentehuis, waarvan de totaal-kosten
f 13.000.— zullen bedragen, waarin pl.m. f 4.500.— arbeidsloon. Dit werk is
bijna gereed.
Gereed om uitgevoerd te worden zijn de plannen tot het maken van enige bij
dit gemeentehuis behorende bijgebouwen, zoals een brandspuithuisje, een bureau
voor arbeidsbemiddeling, een timmermanswerkplaats en een arrestantenlokaal.
Een en ander brengt echter een arbeidsloon van slechts f 1500.— met zich mede.

In voorbereiding is de aanleg van de Noorderdwarsweg, hetgeen een arbeidsloon van f 6000.— betekent, enige ontginningswerken, welke een arbeidsloon van
f 10.000.
met zich brengen en de uitvoering van enige wegverbeteringen
—

tezamen met de gemeente Marum, waarvoor de gemeente Leek een arbeidsloon
van f 10.000.— zal hebben te betalen.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden enige uitbreidingsplannen, die reeds een
jaar op goedkeuring van Gedeputeerde Staten wachten en waarin voor
f 200.000.— aan grondwerk zit.

Loppersum
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbetering van een weggedeelte, hetwelk op f 30.000.— is begroot.

In voorbereiding is een plan tot verbetering van de Rijksweg in het dorp Wirdum
en een nieuw uitbreidingsplan, waarbij vooral voorzien zal moeten worden in de
behoefte aan arbeiderswoningen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een betonpad van Loppersum naar Winneweer.
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Marum
In voorbereiding is sedert zes jaar de verbetering van de Boerakkerweg, een
werk, dat f 135.000.— zal kosten en waarvan f 71.500.— arbeidsloon.
Nog uifgevoerd zou kunnen worden het ontginningswerk op circa 42 ha. heidegrond, dat aan arbeidsloon f 55.000.— zou kosten.

Middelstum
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het uitbreidingsplan, dat op 27 Juli 1937
aan Gedeputeerde Staten is gezonden.

Nieuwe Pekela
In voorbereiding is de bouw van een gemeentehuis, van een gymnastieklokaal
en een vergaderzaal, alsmede van een uitbreidingsplan.
Uitgevoerd zou nog kunnen worden het dempen van het water langs de
Onstwedderweg en de Zuidwendingerweg, teneinde te komen tot wegverbreding.

Nieuwe Schans
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de aanleg van 2 km. weg naar de Duitse
grens. Is deze eenmaal gemaakt, dan kan tevens het uitbreidingsplan worden
uifgevoerd en kunnen daartoe gronden langs deze weg bouwrijp worden gemaakt.
Een 12-tal nieuwe arbeiderswoningen moet in verband met krotopruiming worden
gebouwd. Uit hygienische overwegingen is het zeer noodzakelijk, dat de bestaande bad- en zweminrichting wordt veranderd of vernieuwd.

Noorddijk
In uitvoering is de verbreding van de Hoogeweg.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een uitbreidingsplan, waarover nog geen
nadere bijzonderheden bekend zijn.

Oude Pekela
Gereed om uifgevoerd te worden is een plan tot demping van de Roomse Wijk.
In voorbereiding is het uitbreken van de rails van de vroegere tramlijn OldambtPekela en het leggen van drie bruggen in de Hoofdweg.

Sappemeer
In voorbereiding is een fietspad Sappemeer-Annerveensekanaal ter lengte van
10 km.; een uitbreidingsplan ten Noorden van het Nieuwe Kanaal en de Slochterstraat, een object, dat naar ruwe schatting f 150.000.— a f 200.000.— zal kosten,
waarvan 50 % arbeidsloon; verbetering van de Borgercompascumerweg tussen
het spoor en de brug (pl.m. 400 m.); verbetering van de Wilhelminastraat en
aanleg van een trottoir; verplaatsing van een sluis en demping van een stukje
kanaal, een en ander in aansluiting aan het provinciaal kanalenplan.
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Scheemda
In voorbereiding is verbetering van de Zwaagweg, een werk, dat begroot is op
f 96.000.—; verbetering van de Havenstraat, dempen van de kerkwijk, een werk
van f 28.000.—; een plan voor riolering, waarmede f 18.000.— gemoeid is, en
het maken van een rioolzuiveringsinrichting ten bedrage van f 16.000.—.

Slochteren
In voorbereiding is de verbetering van de Oostwoltjerweg.
Nog uifgevoerd zou kunnen worden een uitbreidingsplan; het maken van een
bad- en zweminrichting en het uitvoeren van arbeiderswoningbouw, waaraan
grote behoefte bestaat.

Stedum
In uitvoering is de verbouwing van de kerk en de verbetering van enkele wegen.
In voorbereiding is een plan om het bovengrondse electrische net ondergronds
te maken.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van de Hondertsteweg en
het verharden van een landweg, die van het station in Zuid-Westelijke richting
komt, 1200 m. lang is en een kortere verbinding met Groningen tot stand
zou brengen.

Ten Boer
Gereed om uifgevoerd te worden is een uitbreidingsplan-Ten Boer, dat op
f 50.000.— a f 60.000.— is begroot; een uitbreidingsplan voor Ten Post en een
voor Garmerwolde; de aanleg van een weg te Thesinge. Tenslotte zijn er
plannen voor het ontginnen van waterschappen. Deze plannen zijn begroot op
120.000.— a f De verbetering van enige wegen is begroot op
f 40.000.— a f 50.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de aanleg van een weg over de dijk te
Thesinge.

Uithuizermeden
In voorbereiding is een uitbreidingsplan, waarover nog geen nadere bijzonderheden bekend zijn.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een uitbreidingsplan voor Roodeschool;
het maken van een bad- en zweminrichting en van een sportpark. Yerbetering
van een weg van Oudeschip naar Spijk is noodzakelijk, daar de bewoners 6 km.
van trein of bus of wonen, welke alleen fangs een zandweg te bereiken zijn.

Veendam
In uifvoering is het maken van een nieuwe toegangsweg tot het plantsoen, welke
nog niet geheel gereed is.
In voorbereidng zijn plannen voor het aanleggen van enkele nieuwe wegen,
welke bij het uitbreidingsplan behoren. Grote plannen zijn dat echter niet.
Beoogd wordt nog een nieuw sportpark te maken.
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Vlagtwedde
Gereed om uitgevoerd te worden is een uitbreidingsplan met een daarheen
voerende toegangsweg bij de sluit, welk werk in totaal op f 17.000.— is begroot;
de aanleg van een sportpark, welke werk door jeugdige werklozen zal worden
uitgevoerd.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het verbeteren van enige zandwegen, ter
gezamenlijke Iengte van 100 km.; het uitvoeren van enkele uitbreidingsplannen;
het bouwen van een aantal nieuwe arbeiderswoningen; het verbreden van een
gedeelte van de Leidijk, teneinde daarvan een wandeiweg te maken en het
maken van een bad- en zweminrichting te Ter Apel.

Wedde
In voorbereiding is het verharden van de Louwdijk, een werk, dat f 2500.— zal
kosten.

Winschoten
In uitvoering is de verbetering van een weg.
Gereed om uitgevoerd te worden zijn de plannen tot verbetering van de
Stationsweg.

In voorbereiding is de verbetering van enkele andere wegen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van de weg van Winschoten
naar Oude Pekela. Deze weg immers is voor het snelverkeer, dat er een druk
gebruik van maakt voor vervoer van en naar de fabrieken in Oude Pekela,
absoluut ongeschikt.

Winsum
Gereed om uitgevoerd te worden zijn de plannen tot verbetering van enige
straten.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een uitbreidingsplan, dat B. en W. niet
urgent achten en dat daardoor geen voortgang heeft.
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BIJLAGE
De Groninger Wadden
In het najaar 1935 werd door de Technische Dienst der Domeinen aangevangen
met het uitvoeren van Iandaanwinning op grote schaal. Het thans nog in uitvoering zijnde werk omvat het aanleggen van een of twee vakken (bezinkvelden)
van pl.m. 400 x 400 m. 2 langs de Groningse kust. Het werk wordt gefinancierd
door het Werkloosheids-subsidiefonds en het Werkfonds 1934. Het totale crediet
bedraagt thans f 1.100.000.—. De uitvoering geschiedt in werkverschaffing.
Oorspronkelijk was bedoeld de geprojecteerde werken uit te voeren in de jaren
1935 t/m 1938. Door de steeds opnieuw te voeren onderhandelingen en doordat
aanvankelijk niet kon worden ingekwartierd, zal het thans in uitvoering zijnde
werk in de zomer van 1939 gereed komen.
Bij het projecteren van verdere werken kan men nu twee kanten opgaan, n.I.
verlangzamen en versnellen van het tempo. Het handhaven van het tegenwoordige tempo zou n.I. door de transportmoeilijkheden zeer oneconomisch zijn.
Uiteraard zijn wij voor versnelling van het tempo, daar dit de bestrijding der
werkloosheid zou bevorderen. Het is ons bekend, dat aan een bespoediging in
dit geval een — overigens wel te ondervangen — nadeel verbonden is. Bij
snellere uitvoering immers ontstaan veel bijkomende kosten, omdat er dan
bijzondere voorzieningen voor het transport nodig zijn. Om die kosten verhoudingsgewijze te drukken, is dan opvoering van het tempo tot het maximum,
dat bereikbaar is, geboden. Het voordeel is, dat het waddengebied dan op grote
schaal als werkobject open komt. Bij sneller tempo ontkomt men hier niet aan
het aanleggen van enkele zwaardere dammen, waarvan weer het gevolg is, dat
men ingrijpt in het gehele wadden-systeem. Daarom zal men het uitvoeren van
andere werken, b.v. sanering van Schiermonnikoog en Rottumeroog, hieraan
moeten verbinden.
Bij werken op zo ruime schaal ligt het voor de hand om enkele bijkomende
werken uit te voeren, waarvan de rentabiliteit, op zich zelf geoordeeld, dubieus
is. In een groter schema kunnen zij echter worden ingeschakeld en werpen zij
meer nut af, o.a. voor aanvoer van materiaal. Wij denken hier aan een tweetal
bedijkingen van rijpe kwelders, n.l. de Slikken in de Koningin Emmapolder en
aan de kwelders achter Pieterburen en Uithuizen. Dergelijke bedijkingen vragen
uitvoering in een zomerseizoen.
Voor uitvoering komen dus in aanmerking:
a. Verder afwerken der bestaande (en voor de zomer 1939 nog te maken)
bezinkvelden, d.w.z. voortgaan met begreppelen totdat er kwelders zijn
ontstaan. Naar schatting kunnen hier pl.m. 750 arbeiders gedurende 5 jaar
tewerkgesteld worden.
b. Nieuwe werken (dammen, spoor op paaljukken en dergelijke werken) met
de daarbij direct aansluitende nieuwe bezinkvelden. Naar schatting is hier
werk voor 1000 arbeiders gedurende 4-5 jaar.
c. Bedijkingen (Slikken en Koningin Emmapolder). Uit te voeren door 400-500
arbeiders gedurende twee zomerseizoens.
d. Eilanden en platen. Het maken van bezinkvelden, afsluiting van kwelders op
Schiermonnikoog, oeverbeveiliging op Schiermonnikoog en Rottumeroog,
vastleggen der duinen. Kosten voor Schiermonnikoog begroot op f 80.000.—,
voor Rottumeroog op f 30.000.—.
De arbeidsdag kan echter gemiddeld slechts gesteld worden op 5 uur en 6-7
uur voor zomerseizoenarbeid (grotendeels werken op tij).
Omtrent de mogelijkheden in een verdere toekomst valt weinig te zeggen, daar

14

dit bepaald is door de slibafzetting, waaromtrent nog niet voldoende bekend is.
Met het onderzoek hiernaar is een speciale dienst belast.
Tot op heden is veelal aangenomen, dat de nieuwe kwelder z.g. Hip moet zijn,
d.w.z. met kweldergewassen begroeid, voor hij bedijkt kan worden. Herhaaldelijk
zijn er plannen geweest om de z.g. rauwe slikken te bedijken, d.w.z. niet te
wachten met bedijking, totdat er een rijpe kwelder was.
Het voordeel van het versnellen van de uitvoering is nu "evens, dat men te alien
tijde kan overgaan op een ander tempo van bedijking, d.w.z. dat men door het
maken van een nieuwe polder, zonder veel extra kosten, direct proefondervindelijk kan uitmaken, hoe nog niet geheel rijpe kwelders zich houden bij
bedijking. Voor de toekomst van het gehele Waddengebied, en dus ook van
Friesland en Groningen, is dit een niet te onderschatten voordeel, vooral daar
dergelijke vragen theoretisch moeilijk zijn uit te maken. Ook voor de Zuiderzeewerken heeft men destijds immers een proefpolder (Andijk) nuttig geacht.

15

SAMENVATTING

GRONINGEN
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:

De Waddenwerken.
De inpoldering van de Dollard.
De ontginning van de Sellingerbeetse.
Particuliere ontginning Het Hebrecht.
Honderden kleinere particuliere ontginningen.
De verbetering van het Aduarderdiep.
De verbetering van het Hoendiep.
Verbinding van de Eems met het Winschoterdiep.
Verbetering van de vaarweg Groningen-Winschoten
en van de zijtakken naar Veendam en Oude Pekela.
Beplanting van grondbergingsterreinen.
Verbetering van provinciale wegen; omleiden van
verkeerswegen buiten de dorpen.
Verbetering van de rijkswegen.
Bestrijding van de waterverontreiniging.
Ontwatering van het Zuidelijk Westerkwartier.
Uitbreiding van het net van de provinciale waterleiding.
Vergroting van de haven van Delfzijl.
Uitbreiding van het Algemeen Provinciaal-, Stadsen Academisch Ziekenhuis.
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Bouw van arbeiderswoningen en maken van een
zwembad te Appingedam.
Wegverbeteringen te Baflo.
Aanleg van wegen, van een sportpark, maken van
een zwembad, aansluitingen van de waterleiding
te Bedum.
Wegaanleg en uitvoering van het uitbreidingsplan
te Beerta.
Verbreding van het Veendiep, wegaanleg en wegverbetering te Bellingwolde.
Straatverbetering, aanleg van waterleiding en
rioleringswerken te Delfzijl.
Ontginningswerken, wegaanleg en wegverbetering
te Grootegast.
Verbetering van de Bontebrug en van verschillende
andere bruggen, aanleggen van een nieuwe begraafplaats, verbetering van een waterwinplaats en
bouw van arbeiderswoningen te Groningen.
Wegaanleg en wegverbetering te Haren.
Bouw van een ambachtsschool en een zwembad,
aanleg van een nieuwe begraafplaats, aanleg van
een nieuwe weg, bouw van een brug en uitvoering
van het uitbreidingsplan te Hoogezand.
Wegverbeteringen te Kantens.
Bouw van enige bij het gemeentehuis behorende
lokaliteiten, wegverbeteringen, ontginningswerken,
uitbreidingsplan te Leek.
Wegverbeteringen te Loppersum.
Wegverbeteringen en ontginningswerken te Marum.
Uitvoering van het uitbreidingsplan te Middelstum.
Bouw van een gemeentehuis, een gymnastieklokaal
en een vergaderzaal, wegverbeteringen te Nieuwe

Pekela.

Wegverbetering, bouwrijp maken van gronden,
krotopruiming, bouw van arbeiderswoningen, verbetering zwembad te Nieuweschans.
Wegverbetering en uitvoering van het uitbreidingsplan te Noorddijk.
Bouw van drie bruggen te Oude Pekela.
Aanleg van een fietspad, uitvoering van het
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uitbreidingsplan, wegverbetering, trottoiraanleg, verplaatsing van een sluis te Sappemeer.
Wegverbetering, riolering, maken van een waterzuiveringsinrichting te Scheemda.
Wegverbetering, maken van een bad- en zweminrichting,bouw van arbeiderswoningen te Slochteren.
Aanleg van het electrisch net ondergronds, wegverbetering te Stedum.
Uitvoering van uitbreidingsplannen, verbetering van
waterschappen, wegverbeteringen te ten Boer.
Uitvoering van een uitbreidingsplan, maken van
een bad- en zweminrichting, aanleg van een sportpark,
wegverbeteringen te Uithuizermeden.
Aanleg van nieuwe wegen, behorende tot het
uitbreidingsplan, en het maken van een sportpark
te Veendam.
Uitvoering van het uitbreidingsplan en verbetering
van 1 00 km. zandwegen te Vlachtwedde.
Dijkverbetering te Wedde.
Wegverbetering te Winschoten.
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Provincie Friesland
Kanelen
Binnenkort zal de beslissing vallen, hoe de route door Friesland zal worden van
het grote scheepvaart-verkeer Groningen—lJselmeer—Amsterdam. De strijd gaat
om de vraag, of deze zal lopen over Stavoren, dan wel over Lemmer. Voor
zover het betreft de hoofdroute Groningen—Bergum—Leeuwarden—FranekerHarlingen, nemen de plannen reeds een meer vaste vorm aan.
Het kanaal Groningen—Harlingen zal bevaarbaar worden gemaakt voor
De beide verbindingen:
schepen van 1000 ton.
a. Groningen—Harlingen; en
b. Groningen—Stavoren, resp. Lemmer;
zullen tezamen pl.m. 21 millioen gulden kosten. Hiervan betaalt het Rijk 12 millioen gulden, de provincie Groningen 6 millioen gulden en de provincie Friesland 3 millioen gulden.
Van het plan is reeds in uitvoering het maken van een bocht-afsnijding in het
kanaal ten westen van Deinum, begroot op f 19.000.— en het maken van een
nieuw kanaalvlak ten zuiden van Dronrijp, begroot op f 40.000.—.
In voorbereiding is het kanaalvak Kootstertille, begroot op f 110.000.—.
Uit de genoemde bedragen blijkt reeds, dat versnelling van de uitvoering een
belangrijke werkverruiming tengevolge zou hebben. Voldoende voortgang heeft
het plan echter nog niet.
Het feit, dat het trace van deze kanalen nog slechts gedeeltelijk is vastgesteld, en
enige gemeenten dus niet weten, hoe de loop van het kanaal door of langs hun
gebied zal zijn, heeft ten gevolge, dat o.a. in Leeuwarden, Sneek, Harlingen,
Franeker, Stavoren, Lemmer en Grouw tat van openbare werken (uitbreidingsplannen, bruggen, wegen, spoorwegovergangen) nog niet kunnen worden
uitgevoerd.

Rijkswegenplan
Van de Rijksweg 43, welke aangelegd wordt van de afsluitdijk over Bolsward,
Sneek, Heerenveen, is gereed gekomen het gedeelte vanaf de afsluitdijk tot
Harkezijl. Voor het gedeelte Harkezijl—Bolsward—Sneek is op de Verkeersbegroting voor 1938 een bedrag van f 186.000.— uitgetrokken. Het gedeelte
Sneek—Joure zal in 1940 gereed komen, het gedeelte van Joure tot Heerenveen
is in nog niet vergevorderd stadium van voorbereiding. Er is echter geen reden,
waarom ook hier geen snellere voortgang zou kunnen worden gemaakt.

Bossiend
Belangrijk werk zal wellicht nog kunnen voortvloeien uit een beslissing van den
Minister van Sociale Zaken, inzake de vervanging van eikenhakhout door opgaand
hout. Er bestaat in Nederland nog pl.m. 40.000 ha. eikenhakhout, waarvan blijkbaar een belangrijk gedeelte in Friesland ligt. Meer en meer was het reeds
gewoonte geworden in particuliere ontginning met een overheidssubsidie van
70 tot 100% dit eikenhakhout te kappen. De provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland „It Fryske Gea" had zich nu tot den Minister gewend
met het verzoek om deze Rijkssubsidie alleen dan toe te kennen, wanneer het
hakhout werd omgezet in opgaand hout, tot behoud van het natuurschoon.
De Minister heeft op dit verzoek gunstig beslist, zodat in het vervolg geen
hakhout meer zal worden gekapt, dan wanneer vaststaat, dat hier bosterrein voor
in de pleats zal komen.
Dit besluit wordt blijkbaar in Friesland van grote betekenis geacht, niet alleen

19

voor het behoud van het natuurschoon, maar ook voor de arbeid, die hieruit
nu zal kunnen voortvloeien.

Waterschappen
In technische voorbereiding, zonder dat daarbij het financiéle vraagstuk reeds is
bezien, is het verbeteren van een tweetal waterschappen en het in cultuur
brengen van de bodem. Het betreft hier het waterschap De Kolken, groot 750 ha.
en gelegen in de gemeente Oostdongeradeel en het waterschap Nijkspolder,
groot 86 ha., gelegen tussen Oldemarkt en Blesse in de gemeente Weststellingwerf. De Rijkscommissie van Advies inzake Werkverschaffing en Werkverruiming
liet hierover een rapport uitbrengen door het Bodemkundig Instituut.
De bedoelde plannen zouden eventueel worden uitgevoerd door de Nederl.
Heide Mij. voor rekening van de Drie Provincien.
De uitvoering zou ook een blijvende werkverruiming tengevolg hebben, als de
grond in cultuur gebracht is. Een aanleiding to meer, waarom dit werk, gezien
vooral de omvang, moet worden aangepakt.
Gedeputeerden bevorderen het aanbrengen van drainage. In 1935 lagen in
Friesland 700.000 draineerbuizen in de landerijen, een jaar later reeds 4.000.000.
De boeren krijgen hierover deskundig advies van het Bodemkundig Instituut,
waarvan de Rijkscommissie van Advies voornoemd de kosten betaalt.
De bevordering van deze drainage houdt in, dat de buizenindustrie belangrijk
meer werk krijgt en ook het leggen der buizen geeft aan de landarbeiders
tijdelijk meer werk.
Hier volgen nog de gegevens, enige gemeenten betreffende.

Ameland
In voorbereiding is:
Verwijderen van een dubbele bocht in de verbindingsweg tussen
Nes en Ballum

Lonen

f

2.840.—

f

4.700.—

„

1.300.—

If

14.000.—
2.300.—
1.000.—
8.800.—
2.000.—
500.—
100.—

Achtkarspelen
In voorbereiding is:
Weg Surhuisterveen-Kortwoude
Verbeteren weg Stoomzuivelfabriek Surhuisterveen naar Groningerstraatweg
Aanleg winterpolderdijken en het verbeteren van tochtsloten in het
waterschap „Surhuizum"
Verbeteren diverse wegen
Beplanten wegen
Verbeteren bermen
Aardebaan in de weg Kootstermolen-Rottevalle
Verbeteren Drogehamstervaart
Afsnijden bocht Surhuisterveen-Drogeham
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Verbetering van de weg Bolsward-Harlingen.

Baarderadeel
In voorbereiding is:
Het bouwen, resp. verbouwen van het gemeentehuis.
Uitgevoerd zou kunnen worden:
Enig slatwerk in het waterschap „Oosterwierumer Oudvaart".
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Barradeel
In voorbereiding is:

Lonen

Omleggen van een tochtsloot, verbeteren Hardelaan Sexbierum,
slatten fochtsloot ten behoeve van de Riedpolder
f
Slatten slofen waterschap „De Grote Noorderpolder"
„
Slaffen sloten waterschap „De Tjummarumer polder"
Aanvullende werkzaamheden slatten opvaart, enz. waterschap „De
Grote Noorderpolder"
I/

400.—
250.—
2.750.—

V/

2.350.—

Het Bildt
In uitvoering is:
Landaanwinning Friese wadden
Uitbreiding algemene begraafplaats te Vrouwenparochie

f 14.400.—
385.50
„

In voorbereiding is:
De bouw van 20 arbeiderswoningen, een plan, dat al twee jaar
hangende is.

Bolsward
Gereed om uitgevoerd te worden is:
De bouw van een brug, waarvan de kosten geraamd worden op
f 125.000.— waaronder aan arbeidsloon

f 40.000.—

In voorbereiding is:
De verbouwing van het stadhuis, begroot op f 45.000.—, waaronder f 10.000.— a f 12.000.— arbeidsloon.
Het aanleggen van enige toegangswegen naar Rijksweg No. 43,
waarvan de kosten nog niet bekend zijn.
Uitgevoerd zou nog kunnen worden:
Het bouwen van nieuwe arbeiderswoningen in de goedkope huurklasse van f 2.— a f 2.50 per week, teneinde te komen tot zeer
noodzakelijke opruiming van krotten.

Dantumadeel
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Het aanleggen van een betonweg van 7 km., lopende van Murmerwoude tot de Eerstwoudenerbrug.

In voorbereiding is:
4.700.—
Verbeteren watergangen waterschap „Zwaagwesteinde"
f
5.600.—
Verbeteren en bestraten van zandwegen „De Jantje Zeepolder" II
1.700.—
Egaliseren 50 ha. weiland
If
Verbeferen zandwegen „De Hooidollen"
„ 3.000.—
Verbeteren weg Dantumawoude-grens Kollumerland
„ 18.800.—
Aanleg en verbeteren zandweg in de gemeentelijke landerijen
9.000.—
II
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden enige ontginningswerken

21

Dokkum
Gereed om uitgevoerd to worden is:
Het maken van een nieuwe betonweg met klinkerbestrating. De
kosten zijn nog niet bekend.

In voorbereiding is:
De randweg, welke deel uitmaakt van het provinciale wegenplan.

Doniawerstal
In uitvoering is:

Lonen

Het aanleggen van de weg Langweer tot aan de Rijksweg No. 43 f 16.500.—
In voorbereiding is:
Het verbeteren van diverse vaargedeelten in het waterschap „De
Wollegaast"
„

4.333.40

Ferwerderadeel
In uitvoering zijn:
Landaanwinningswerkzaamheden op het Friese Wad

f 23.000.—

In voorbereiding zijn:
Landaanwinningswerkzaamheden op het Friese Wad
Greppels en slatten oprieden waterschap „Blija Buitendijks" ..

„ 28.950.—
„
1.964.—

Franeker
Gereed om uitgevoerd to worden is:
De Schalsumerweg
Welsrijperweg
Verbeteringen Hofstraat
Betonbrug Hofstraat

Materiaalkosfen

f 9.130.—
„ 18.770.—
„ 1.951.—
„ 1.980.—

f 6.6000.—
„ 14.780.—
859.—
PI
500.—

„ 2.250.—
„ 1.997.—
„
542.—

,,

Nog in voorbereiding zijn:
Walbeschoeiing Vliet met bestrating
Bestrating Leeuw.-eind (tegels)
Idem Voorstraat

II

1.200.—
875.—

ll

100.-

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De verbetering van de Salverderweg.

Frankeradeel
In uitvoering zijn:
Beplanten van wegen
Verbreden van bermen (met inbegrip van grondaankoop)

f

1.874.—

„ 18.400.—

Gaasterland
In voorbereiding is:
Het spitten van de Nijemirdumerheide
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f 13.041.—

Harlingen
In uitvoering is:
Het uitdiepen van de Nieuwe Willemshaven en baggerwerk, begroot op f 16.000.—.
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Het afsteken en bestraten van het nieuwe haventerrein, waarvan
de kosten f 60.000.— zullen zijn.

In voorbereiding is:
Het maken van een walbeschoeiing aan de Noorderhaven, geraamd op f 80.000.—.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden:
Het vernieuwen van de walbeschoeiing aan de Zuiderhaven. Het
vernieuwen van brugdekken.
Het aanbrengen van hijskranen in de haven, waarvoor het Rijk zou
moeten bijdragen, daar de gemeente geen geld heeft.

Haskerland
In voorbereiding zijn:
Beplanten wegen
Slatten wijken in Kavel IV v. d. Kaskerveenpolder
Aanleg weg Oudehaske--St. Johannesga
Egaliseren van enige ongelijk gezakte percelen grasland
Maken kavelstrook in Kavel VI van de Haskerveenpolder

Lonen

f
430.-„ 48.000.—
„ 25.800.—
4.000.—
850.—
II

If

Heerenveen
In uitvoering is:
Verbetering van het Breedpad, begroot op f 38.000.—, waaronder aan arbeidsloon
f 10.000.Het maken van de brug Haringpad—Nieuwe Buren, begroot op
f 7900.—, waaronder aan arbeidsloon
2.500.—
Verbeteren van de weg Terbandsterschans naar de grens van de
gemeente Opsterland
„ 10.000.Gereed om uitgevoerd te worden zijn:
Het bouwen van een school te Beneden-Knijpe, begroot op
f 15.000.—.
Verbeteren van de weg 3e sluis te Jubbega
Bouwrijp maken van gronden Verl. Dracht
Verbeteren weg 0. Mulder te Hoornsterzwaag
Werkversch. 4e en 5e Veendistrict (Kavel III)
Verbeteren sloten tangs gemeentewegen
Verbeteren zandweg 10e wijk
Verbeteren twee parallel lopende zandwegen en aanleg voetpad
Hoornsterzwaag
Ontginningswerkzaamheden „Opbouw"
Dempen gracht en aanleg straten bij Dekamalaan
Beplanting van wegen

f
3.000.—
„ 16.000.—
200.—
„ 45.000.—
3.000.—
100.—
II

II
II

700.—
450.—
II
„ 12.500.—
3.000.—
II
II
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Lonen

Verdiepen wijken en sloten en maken van brugje met opritten
„ 16.500.—
4e en 5e Veendistrict
7.000.—
Verbeteren diverse wegen in het oostelijk deel der gemeente
„ 11.000.—
Ontginning perceel heidegrond onder Jubbega
Verbeteren van kavelstroken en gronden achter boerderijtjes
1.800.—
onder Tjalleberd
„
Verbeteren van een gedeelte weg ter lengte van ongeveer 300 m.
150.—
gelegen te Jubbega-Schurega
if
6.590.—
Dempen en rioleren sloten te Heerenveen
560.—
Verlengen Welle-weg in Kavel II v. d. Haskerveenpolder
780.—
Verharden Peperstraat Oudeschoot
Verdiepen waterlossingen door het waterschap Tjongervallei6.500.—
Noordzijde
„
„
4.650.—
Verbeteren gedeelte Polderwijk enz. 4e en 5e Veendistrict
II

II

II

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
In voorbereiding is:
Baggeren Foekegracht vaart Nijega
Verbeteren Oude Heidenschapstervaart
Verbeteren Heidenschapstervaart
Beplanten wegen
Het bouwen, resp. verbouwen van het Gemeentehuis.

f
II
II
II

800.—
2.712.—
1.863.—
1.400.—

Hennaarderadeel
In voorbereiding is:
Baggeren van de Welsrijpervaart
Slatten opvaart Oosterend

f
ll

1.975.—
675.—

ldaarderadeel
In voorbereiding is:
Dempen van een gedeelte haven fe Roordahuizum

f

200.—

Gereed om uitgevoerd te worden is:
Wegverbreding van Grouw naar Irnsum.
Gedeelte van riolering te Warga, alsmede enige baggerwerken.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Meerdere wegwerken, als het trace bekend is van het kanaal:
Groningen—Leeuwarden—Uselmeer.

Kollumerland
In uitvoering is:
Het graven van een dijk te MunnekezijI

f

9.000.

—

In voorbereiding is:
Verbeteren diverse zandwegen en waterlossingen
Verlagen en aanzetten bermen
Verbeteren bochten straatweg Halte Veenklooster Zandbulten
Ombouw straatweg Kollum
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II
II
II

II

18.500.—
12.500.—
800.—
2.100.—

Leeuwarden
In uitvoering is:
De bouw van een nieuwe Hoeksterpoortbrug en van de Noorderbrug met toeleidende weg naar de Hoeksterpoortbrug).
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden:
De doortrekking van de Mr. P. J. Troelstraweg.
De aanleg van de verbindingsweg Groningerstraatweg—De
Ruyterweg.
Vernieuwing van de Tuinster-, Vlietster- en Boomsbruggen.
Verbetering van het Wilhelminaplein.
Verbetering van de Groningerstraatweg.
De bouw van een nieuw tehuis voor ouden van dagen.
Verschillende dezer werken wachten op de vaststelling van het
trace van het kanaal Groningen—Leeuwarden—Uselmeer.

Leeuwarderadeel
Lonen

In voorbereiding is:
Verbeteren Verl. Schrans

f 21.321.—

Lemsterland
In uitvoering is:
De aanleg van de weg Lemmer—Wolvega.

In voorbereiding is:
Het bouwrijp maken van gronden, behorende tot het uitbreidingsplan, waarvan de kosten begroot zijn op f 46.000.—.
Verbetering van de z.g. Korte Streek to Lemmer, f 5000.—.
Het bouwen van een viertal bruggen, begroot op f 200.000.—.
Het maken van een partieel uitbreidingsplan.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De bouw van nieuwe arbeiderswoningen, in verband met het
droogleggen van de N.O.-polder, waardoor vele gezinnen zich in
deze gemeente vestigen.

Menaldumadeel
In uitvoering is:
De wegomleg bij Marsum.
Het graven van een kanaaltje.
De bouw van drie bruggen bij Marsum.
Gereed om uitgevoerd to worden is:
Verbreding van de weg Berlicum—Klooster—Anjum, schatting
f 50.000.—.

In voorbereiding is:
De aanleg van een rijwielpad langs de Rijksstraatweg.
Verbeteren Franekerdijk Berlicum
f
Baggeren vaarten Wier Slappeterp enz.
Verbetering bestrating Marsum
Vernieuwing bestrating Boxum
Verbeteren bestrating Dronrijp, Menaldum, Berlicum, Blessum,
Deinum

fI

750.—
1.400.800.600.750.—
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Oostdongeradeel
In voorbereiding is:

Lonen

Kwelder- en strandwerken Anjumer- en Lioesenserpolder
Landaanw.werken Contributie zeedijken van Oostdongeradeel
Slatten stroomsloten Polder van Oost- en Westdongeradeel
Rioleringswerken Paessens

7.250.—
3.500.—
4.000.—
3.290.—

OoststellingwerF
In voorbereiding is:
10.730.—
132.—
245.—
1.800.—
328.—
760.—
4.127.—
1.400.—
4.180.—
3.214.—
9.050.—
400.—
4.100.—
20.000.—
2.148.—
1.020.—

Verbetering van de Balkweg
Verbetering schuinpad te Oldeberkoop
Verharding weg achter Comp. hotel Appelscha
Verbeteren zandweg te Langedijke
Demping Eilewijk te Haulerwijk
Beplanten wegen
Maken van een zandweg te Appelscha
Verbeteren zandweg te Oldeberkoop
Verbeteren zandweg te Lageduurswoude
Verbeteren zandweg te Buttinga
Verbeteren buitenweg te Elsloo
Verbeteren weiland
Verbeteren twee percelen weiland
Maken van aardebaan kunstweg Donkerbroek—Veenhuizen
Aanleg weg uitbreidingsplan
Aanleg verharden weg in het Jardingaveld

Opsterland
In uitvoering is:
Weg Beetsterzwaag—grens Utingeradeel

„ 700.000.—

Gereed om uitgevoerd te worden is:
Een rioleringsplan voor Gorredijk.

In voorbereiding is:
Bruggenbouw te Gorredijk en Beetsterzwaag.
De weg van Lippershuizen tot Duurswoude.
De aanleg van een woonwagenkamp te Hemrik.
Het bouwen van een nieuw gemeentehuis of het verbouwen van
het oude.
f
Verbeteren van een zandweg te Opperbuurt bij Duurswoude
Verbreding van een gedeelte Warreweg te Tijnje
II
Verbetering van de weg Ureterp—Vallaat
n
Verbetering van de weg in de bebouwde kom te Tijnje
.
Verbeteren Kromme Zweinsweg te Beets
r,
Nog uifgevaerd zou kunnen worden:
Verbetering van de weg Gorredijk—Oldeboorn.
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6.300.—
2.700.—
5.700.—
2.600.—
3.100.—

Rauwerderhem
In voorbereiding

is:

Lonen

Slatten ringvaart Irnsum, baggeren dorpsvaart Rauwerd, idem
opvaart Abingawier, nieuwe vaart Irnsum
f
1.700.—
Bagger- en slatwerk in het waterschap „De Sneker Oudvaart"
„ 15.425.—
Het bouwen, resp. verbouwen van het gemeentehuis.

Sneek
In uitvoering zijn:
Werken in verband met de aanleg van Rijksweg 43, lopende van
de afsluitdijk naar Herenveen.

In voorbereiding is:
De verbetering van enkele sloten en grachten.
Vervanging van bruggen door overkluizing.
De demping van een grachtje en enkele andere veranderingen ten
behoeve van het verkeer.
Aanleggen weg v. d. Groenedijk naar paviljoen
Graven kolk Sneker jachthaven
Het maken van een badgelegenheid, begroot op f 60.000.—.

f
9.500.„ 2.508.—

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De aanleg van een nieuw terrein voor de gemeentereiniging; van
een nieuwe haven voor de woonschepen en van een nieuw
woonwagenkamp.

Smallingerland
In uitvoering is:
Asphaltbetonwegen Houtigehaven

f

8.900.—

In voorbereiding zijn:
Verbeteren Drachtster Hooiweg in de Grote Veenpolder van
Opsterland en Smallingerland
Verbeteren van tochtsloten en vaarten i.h. watersch. „De Wieren"
Verbeteren van diverse zandwegen
Het verbeteren van enige zandwegen onder Oudega
Het maken van de aardebaan voor de weg Oudega-West
Verbeteren van twee zandwegen onder Drachtster Compagnie
Opschonen van diverse vaarten en wijken
Verbeteren van de weg Drachten-Ureterp-Vallaat
Plannen tot verbetering van de weg Rottevalle-Nijtap.
Verbeteren van de commissieweg door de gemeente.
Het aanleggen van fietspaden en het maken van riolering to
Drachten.
De aanleg van een weg Veenhoop tot aan de weg Utingeradeel.

71

2.000.—
7.500.—
12.000.—
12.500.—
10.900.—
9.000.—
33.000.—
38.800.—

Uitgevoerd zou nog kunnen worden:
Een plan tot demping van twee sloten achter de Noordkade en
het Molenpad, elk pl.m. 800 m. lang.
De verbetering van de weg Korte Hemme tot aan de grens
Opsterland en van de weg Boornebergum tot Beets.
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Tietierksteradeel
In uitvoering is:

De aanleg van wegen en bouw kunstwerken in het waterschap
„Eernewoude

Lonen

f 33.375.—

In voorbereiding is:

Verbeteren van diverse bermen en bermsloten langs gemeentewegen
Verbeteren gedeelte Murk met Leeuwarderadeel
Opschonen Oudkerkermeer
Verbeteren Groenweg onder Oostermeer
Verbeteren van de weg Bergum-Suawoude-Tietjerk
Aanleggen 5600 m. rijwielpad Bergum West
Verbeteren van de Slagteweg
Ontginnen twee percelen bosgrond, spitten reed, verwerken van
2 slootwallen en verbeteren van een sloot in het Gem. bosbedrijf
Ontbossen, nivelleren en ophogen van een terrein aan de weg
Bergum-Quatrebras
Verbeteren Westersingel te Bergum
Verbeteren 40 km. bermen en bermsloten
Verbeteren zandwegje „Heidestreek" onder Noordbergum
Opruimen van dammen en banken in het Oosterse en Westerse
Hei te Bergum
Verbeteren Achttieneweg
Verbeteren Munnekegreppel
Verbeteren van twee wegen in het waterschap „Het Witveen"
Spitten ongelijk nagezakte percelen met bijkomende werken op
het Gem. Bosbedrijf

II

1.100.—
4.000.—
1.700.—
3.450.—
5.300.—
2.000.—
400.—

„

400.—

II
/I

II
II

II

400.—
5.038.—
7.472.—
1.750.—
750.—
„
„
4.100.—
„ 10.500.—
„ 11.300.—
II

4.3 0O.....

Utingeradeel
In uitvoering is:
Verbeteren weg door Krom-Haskerdijken

f 20.000.—

In voorbereiding is:

Beplanten wegen (begraafplaats)
Verbreden weg Akmarijp—Joure
Beplanten wegen
Verdiepen en onder profiel brengen van een tochtsloot in het
waterschap „De Delen"
De weg van Oldeboorn naar grens Opsterland in aansluiting op
de weg Utingeradeel—Beetsterzwaag, begroot op f 800.000.—.

ft

600.—
4.000.—
2.000.—

„

5.000.—

f

3.401.—

I

,

Westdongeradeel
In voorbereiding is:
Slatten stroomsloten in het waterschap „Polder van Oost- en
Westdongeradeel

Weststellingwerf
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Een weg in de gemeente Ooststellingwerf tot aan de Drentse
grens, waarvan het werkverschaffingsloon begroot is op

28

f 37.000.—

en het loon voor het gedeelte, dat als normaalwerk wordt uitgevoerd
op
De verbouwing van het gemeentehuis, waarin is begrepen een
loon van
De weg Blesdijke, waarvan het loonbedrag is begroot op

Lonen

1

20.000.-

II

8.000.10.000.—

In voorbereiding is:
De riolering te Wolvega en de uitvoering van een stratenplan
aldaar.
De weg van De Grote Veenpolder naar Scherpenzeel.
Verbeteren van een gedeelte Polderdijk in het waterschap „De
Ontginning"
f
3.500.—
Verzwaren van een gedeelte Polderdijk in het waterschap „Mildam-Oudeschoot"
1.650.—
,,
Verbreden en verdiepen van een waterleiding in de veenpolder
„Ter Idzardt"
„
1.800.—
Aanleg aardebaan Grote Veenpolder van Weststellingwerf, alsmede het maken van een betonverharding voor deze weg
„ 75.300.—
Uitdiepen Schipsloot
2.000.—
,,
Maken van een nieuwe zandweg door het Westerse Veld
3.950.—
II
Maken van plantsoenen, woonwagenstaanplaatsen en het verbeteren van bermen langs de Spoorsingel te Wolvega
„ 2.800.—
Wegnemen gevaarlijke bocht in weg Oldeholtpa—Noordwoude II
900.—
De uitbreiding van het Gemeentehuis, begroot op 1 23.000.—.
Uitgevoerd zou kunnen worden:
Weg Grote Veenpolder—Scherpenzeel.

Wonseradeel
In voorbereiding is:
Verbetering van oeverbescherming langs het Van Panhuyskanaal
en het zogenaamd Bolswardergat, alsmede het opnieuw onder
prof iel brengen van dijken langs deze vaarten in het waterschap
„De Makkumer en Parregastermeerpolders"
Verbeteren tochtsloten Ypmapolder
De weg Makkum—Wons—Pingjum.

f 4.840.1.600.—

Workum
In voorbereiding is:
Verbeteren Groene Strand

f

5.000.—

Wijmbritseradeel
In voorbereiding is:
Het verbeteren van enige dijken in het waterschap „Heeg"
f
6.611.—
Opschonen vaarten enz. waterschap „Heeg"
„
1.300.—
Aanbrengen winterpolderdijken en baggeren vaarten waterschap
„Hommerts-Sneek"
„ 3.150.—
Baggeren, verbreden vaarten enz. waterschap „Woudsend" .. • ,,
2.840.—

IJIst
Uitgevoerd zou kunnen worden:
De bouw van arbeiderswoningen, die zeer noodzakelijk is, alsmede de ophoging van de stationslaan en het aanbrengen daarin
van een riolering.
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SAMEN VATTING

FRIESLAND
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:

De waterverbinding Groningen — Harlingen.
De waterverbinding Groningen — Stavoren, respect.
Lemmer.
Hiermede samenhangende uitbreidingsplannen.
Bruggenbouw, wegenaanleg, maken van spoorwegovergangen te Leeuwarden, Sneek, Harlingen, Franeker, Stavoren, Lemmer en Grouw.
Vervanging van eikenhakhout door opgaand hout.
Verbetering van het waterschap De Kolken.
Verbetering van het waterschap Nijkspolder.
Verdere bevordering van drainage.
Landaanwinningswerken en enige kleine werken in
de gemeente Het Bildt.
Verbouwing van het Stadhuis, bouw van een brug,
aanleg van enige wegen en bouw van arbeiderswoningen te Bolsward.
Wegverbetering te Dantumadeel.
Wegverbeteringen te Dokkum.
Landaanwinningswerken te Ferwerderadeel.
Wegverbeteringen te Franeker.
Wegverbeteringen te Franekeradeel.
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Wegverbeteringen te Gaasterland.
Havenwerken en bestratingswerken te Harlingen.
Wegverbeteringen, ontginningswerken en de bouw
van een nieuwe school te Heerenveen.
Wegverbeteringen te Kollumerland.
Talrijke verkeersverbeteringen en bouw van een
nieuw tehuis voor ouden van dagen te Leeuwarden.
Uitvoering van een uitbreidingsplan, bouwrijp maken
van gronden, bouw van 4 bruggen en van arbeiderswoningen te Lemsterland.
Wegverbeteringen te Menaldumadeel.
Talrijke wegverbeteringen te Ooststellingwerf.
Bouw van een nieuw Raadhuis, belangrijke en kostbare
wegverbeteringen, uitvoering van een rioleringsplan
en bruggenbouw in de gemeente Opsterland.
Grote baggerwerken en bouw, respectievelijk verbouw van het Gemeentehuis te Rauwerderhem.
Verbetering van wegen, grachten, bruggen en maken
van een badgelegenheid te Sneek.
Verbetering van wegen en wateren te Smallinger-

land.

Verbetering van wegen en vaarten Tietjerkstera-

deel.
Zeer belangrijke wegverbeteringen te Utingeradeel.
Wegverbeteringen, uitvoering van een stratenplan,
verbetering van een waterschap, verbouwing van
het Gemeentehuis te Weststellingwerf.
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Provincie Drente
Particuliere ontginningen
In deze provincie nemen de in werkverschaffing uitgevoerde particuliere ontginningen een zeer grote plaats in. Op 6 Maart 1937 waren er 6949 arbeiders in
werkverschaffing, waarvan 4938 op particuliere ontginningen. Op 6 November
1937 waren er van de 6418 in de werkverschaffing tewerkgestelde arbeiders niet
minder dan 4991 op particuliere ontginningen werkzaam.
In de particuliere ontginningen, waartoe op 1 Juli 1937 was besloten, bedroeg
het nog te verdienen loonbedrag op die datum te:
Anlo
Assen
Beilen
Borger
Coevorden
Dalen
Diever
Dwingelo
Eelde
Emmen
Gasselte
Gieten
HaveIte
Hogeveen
Norg
Nijeveen

f
23.000.—
„ 12.000.—
„ 293.000.—
„ 57.000.—
„ 28.000.—
„ 89.000.—
„ 13.000.—
4.000.—
„ 83.000.—
„ 424.000.—
„ 66.000.—
8.000.—
„ 52.000.—
„ 37.000.—
8.000.—
4.000.—
IV

f

Odoorn
Oosterhesselen
Peize
Roden
Rolde
Rui nen
Schonebeek
Steen
Smilde
Vledder
Vries
Westerbork
De Wijk
Zuidlaren
Zuidwolde
Zwello

63.000.„ 106.000.2.000.—
„ 40.000.—
3.000.—
„ 49.000.—
„ 48.000.—
„ 74.000,—
„ 52.000.—
„ 17.000.—
6.000.—
„ 60.000.—
13.000.—
5.000.—
„ 83.000.—
„ 90.000.—

Het bedrag van f 12.000.—, waarmee Assen op deze lijst voorkomt, is wet zeer
gering en betreft geen particuliere ontginningen, doch alleen de restauratie van
een kerk.
In het voor Beilen genoemde bedrag van f 293.000.— is eveneens de restauratie
van een kerk inbegrepen. Overigens betreft het hier alleen particuliere ontginningen.
Het aantal aanvragen, dat nog regelmatig binnenkomt, is zo groot, dat lang niet
aan alle onmiddellijk kan worden voldaan. Het aantal werklozen is daartoe niet
groot genoeg! Wel een sprekend bewijs, dat er in deze provincie nog een
belangrijke werkgelegenheid isl
De betekenis van deze particuliere ontginningen is dat daardoor de mogelijkheid van blijvend werk wordt geschapen. Stelt men het loon van de arbeiders
op f 700.— per jaar en neemt men aan, dat per ha. na de ontginning f 70.—
per jaar wordt verloond, dan betekent dit immers, dat elke 10 ontgonnen ha.
aan een man blijvend werk geven. Theoretisch althans. In de kleinere bedrijven
heeft natuurlijk niet elke aanwinst een uitbreiding van personeel ten gevolge.
De talrijke ontginningen met 60-85 % Rijkssubsidie hebben wet tot gevolg
gehad, dat de prijzen van de woeste gronden opliepen. Ten eerste is er in vele
plaatsen maar weinig hei overgebleven en steeg daar de prijs dus door de
schaarste en ten tweede is een stuk woeste grond, nu het zoveel goedkoper
ontgonnen en dus productief gemaakt kan worden, vanzelfsprekend ook daardoor
meer waard. Natuurlijk is ook de prijs en de pacht van het bouwland gestegen
door de betere bedrijfsuitkomsten.
De werkgelegenheid blijft in Drente nog zeer ruim, ook als alle particuliere
ontginningen zouden zijn afgewerkt, omdat dan met de her ontginning zou
kunnen worden begonnen.
-
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Onginning houdt in, dat de eerste zandlaag wordt ondergewerkt en de tweede
Iaag (bruin zand en met de zoden vermengd) aan de oppervlakte wordt gebracht.
De herontginning betekent het na een paar honderd jaar thans noodzakelijk
geworden breken van de dieper liggende oerlaag.
Wat de vervening van de provincie betreft, deze kan nog 40 jaren in het tegenwoordige tempo doorgaanl Dit tempo zou zo kunnen worden verhoogd, dat men
in 20 jaren klaar was. Hoe viugger er wordt verveend, hoe meer arbeiders daarbij
werk vinden en hoe meer blijvende werkgelegenheid er na en door deze
ontginning ontstaat, des te sterker wordt de afvloeiing van arbeiders naar de
gemeente Emmen belemmerd, een vraagstuk, dat voor deze provincie, zoals wij
verder nog zullen zien, van zeer groot belang is.

Centrale werkobjecten
Van de centrale werkobjecten zijn de volgende boswachterijen gereed of
bijna gereed: Grollo, Schoonlo, Emmen, Sleenderzand, Dwingelo, Gieten, Gees.
Hier zijn onvruchtbare heidevlakten tot grate boswachterijen gemaakt. In totaal
is in Drente op deze wijze reeds 14.000 ha. bos in werkverschaffing aangelegd.
Een bijkomend voordeel is, dat boswachterijen, eenmaal gereed, een (zij het ook
niet groot) aantal mensen werk geven in de winter. Het duurt echter geruime
tijd (genoemd werd ons 25 jaar) eer dit van enige betekenis wordt.
Ontginningswerkzaamheden zijn thans nog te verrichten in de boswachterijen
Smilde en Appelscha. Hier zouden 200 arbeiders in werkverschaffing kunnen
werken, doch als het vaste personeel werd uitgebreid, belangrijk meer. Beide
objecten hebben tezamen een oppervlakte van 3.500 ha.
De werkzaamheden op de boswachterij in Borger staan geheel stil evenals op die
te Odoorn, die gereed is, maar uitgebreid kan warden.
„Het Lantschap Drenthe" ontgint het Witteveense Veld, gelegen tussen de oude
Eest-dorpen Orvelte, Westerbork, Garminge, Mantinge, Ballingen, Meppen,
Aalten, Zweelo en Wezup, 1800 ha. groot, waarvan er 1500 gereed zijn. Op de
overige 300 ha. wordt bijna niet gewerkt, zodat hier nog heel wat arbeiders
geplaatst zouden kunnen worden! Het Zwinderse Veld, tussen Coevorden en
Hogeveen, door „Het Landschap Drenthe" eveneens ontgonnen is vrijwel gereed.
Op dit complex van 925 ha. hebben een tijd lang ongeveer 2000 arbeiders
werk gevonden.
Eveneens door „Het Lantschap Drenthe" is reeds in 1931 getracht het Geesterveld
in de gemeente Oosterhesselen aan te kopen, dat vooral als schakel tussen het
Witteveense- en Zwinderse Velk waarde zou hebben. Met die aankoop heeft
het niet willen vlotten, daar de bevolking deze ontginningsplannen van de aanyang of niet wel gezind was. Vijf jaren en !anger is deze zaak hangende gebleven,
zonder dat partijen tot elkander zijn gekomen! De oorzaak moet worden gezocht
enerzijds in hetgeen in een der bladen werd genoemd „de onderlinge verbondenheid van de boeren aan de historische bodem", anderzijds in de vrees
der bevolking, dat zij na de ontginning niet in staat zullen zijn, de grand tegen
de dan te verwachten hogere prijzen terug to kopen. Bovendien krijgt Gees.'
zijn brandstoffen uit het Geesterveld; er is daar niemand, die turf behoeft te
kopen. Rekening houdende met de belangen der minst draagkrachtige belanghebbenden dient hier toch een snelle oplossing bevorderd te worden.
Veel werk ligt er nog in het Ruiner , Echtense en Koekangerveld, tezamen een
oppervlakte van 1.400 ha., die deels door het Staatsbosbeheer zullen worden
bebost, deels door „Het Lantschap Drenthe" tot weiland zullen worden gemaakt,
-
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terwijI het Ankehaarse veld te Norg ontgonnen wordt door „De Drie Provinciön"
te Drachten.
De vraag heeft zich voorgedaan, of de ontginning van dergelijke velden niet
een beduidende vernieling van natuurschoon ten gevolge zou hebben. Dit is
ongetwijfeld het geval, doch schijnt enerzijds niet tegen te houden te zijn in
verband met de behoefte aan cultuurgrond ter plaatse, terwijl anderzijds, indien
een dergelijke ontginning niet door de Overheid wordt aangepakt, talrijke particuliere ontginningen eveneens het natuurschoon vernielen. Bovendien ontstaat
er dan een onhoudbare toestand, doordat geen wegen worden aangelegd, geen
kanalen worden gegraven en de waterafvoer niet wordt geregeld. Men schijnt
nu te denken over de mogelijkheid om op het Geesterveld ruilverkaveling te
gaan toepassen, met dien verstande, dat ook de ontginnende maatschappij een
stuk grond zou krijgen. Wanneer dan deze ontginningsmaatschappij zowel in haar
eigen gedeelte als in dat wat particulier bezit blijft, voor wegenaanleg en
afwatering moet zorgen, dan ware een behoorlijke oplossing verkregen. Het
betreft hier een oppervlakte van ongeveer 450 ha., waar meer dan 100 eigenaren
in moeten worden gekend.
Een poging, om bij het ontginnen van dergelijke grote velden het natuurschoon
niet te schenken, is ook het grote plan voor de ontginning van het Buinerveld,
een object, waarvoor eerst het oordeel van een landschapsarchitect is gevraagd.
Men tracht overigens te komen tot oprichting van een landschapscommissie, die
als „schoonheidscommissie" zou moeten optreden.

Land- en Waterwegen
Een belangrijk provinciaal werk is de verbreding van de Hogeveense Vaart van
Hogeveen tot Meppel. De grond, die uit het kanaal komt, wordt verwerkt bij de
aanleg van een grote weg rondom Meppel. De verbreding van het kanaal
geschiedt in werkverschaffing, de aanleg van de weg is een Werkfondswerk.
Beide tezamen vormen een object van f 1.000.000.—.
Door de gemeente Hogeveen wordt een nieuwe weg aangelegd voor het doorgaand verkeer. In deze weg worden meteen de buizen voor de riolering aangebracht. De aardbaan wordt in werkverschaffing gemaakt, het overige werk niet.
In het Rijkswegenplan is een 14 km. lange provinciale weg Assen—RoldeGieten—Holthe ontworpen. De kosten van het gedeelte Assen—Rolde zijn reeds
begroot op f 20.000.—, de uitvoering van het resterend gedeelte zou bespoedigd
moeten worden.
Vele zandwegen zijn nog voor verbetering vatbaar. Ook hiermede wordt ten
onrechte geen aanvang gemaakt, omdat er nog zoveel werk in de particuliere
werkverschaffing ligt. Opgemerkt dient echter te worden, dat verbetering van
het wegenstelsel, waardoor vele thans nog woeste gronden beter bereikbaar
zouden worden, het streven naar particuliere ontginning zou bevorderen. Ook
overigens is het wegenvraagstuk urgent. De breedte, die loch minstens 5 m. zou
moeten zijn, is nog bijna overal 3.25 m.
Dringend noodzakelijk is de tot standkoming van de weg Coevorden—Groningen
en van de weg Emmen—Ter Aapel. Van de laatste is zelfs het trace nog niet
vastgesteld.

Kanelen en Bruggen
Bijzondere aandacht moeten wij in deze provincie schenken aan het kanalen- en
bruggenvraagstuk.
De „Hogeveense Vaart" is bezit van een Naamloze Vennootschap, waarin de
prinvincie aandelen heeft. Het Oranjekanaal is eveneens bezit van een N.V., doch
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daarin heeft de provincie zelfs in het geheel geen zeggenschap. Deze kanalen
zijn gegraven, toen met het tegenwoordige snelverkeer nog geen rekening kon
worden gehouden. De bepaling werd gemaakt, dat de eigenaren dier kanalen
de bruggen moesten bouwen en onderhouden, maar daarbij werd natuurlijk niet
gedacht aan bruggen, zoals die bij het tegenwoordig snelverkeer nodig zijn,
zodat zij de kosten van zulke bruggen niet voor hun rekening wensen te nemen,
die bovendien de concurrentie van de vrachtauto zou doen toenemen, welke
veel turf vervoert en nog meer zal gaan vervoeren als de verkeersmogelijkheden
te land gunstiger worden. De enige oplossing zou zijn, dat het Rijk deze
kanalen overnam.
Het verkeers- en in het bijzonder het bruggenvraagstuk neemt dus in de provincie
Drente een afzonderlijke plaats in. In het hart van dit vraagstuk raken wij, bij een
nadere beschouwing van de verkeersweg, die van Meppel over Hogeveen,
Nieuw-Amsterdam, Erica en Klazinaveen naar de Duitse grens Ioopt. Van Meppel
voert een uitstekende asfalt-betonweg over Hogeveen naar Oosterhesselsebrug, waar de weg overgaat in een grindweg, die aanvankelijk nog zeer goed
is tot het dorp Hoolsloot. Van Hoolsloot af volgt dan een buitengewoon slecht
gedeelte van 10 km., dat echter in het wegenplan van 1940 is opgenomen.
Het dan volgende gedeelte van de weg is weer goed, doch wordt, voor men
aan Erica komt, onderbroken door 4 bruggen, die geen hoger wieldruk dan 400
kg. verdragen. Dit betekent, dat deze bruggen voor alle vrachtauto's en voor
bijna alle personenwagens onbruikbaar zijn. Weliswaar kan men Erica bereiken
door bij Nieuw-Amsterdam naar het Zuiden af te buigen en een omweg van
5 a 6 km. te maken over Amsterdamse Veld, doch ook op deze weg ontmoet
men dan een brug, die voor het snelverkeer onbruikbaar en evenals de eerstgenoemde daarvoor verboden is.
Ten slotte is er nog een omweg van 18 km., die over Emmen voert, maar ook
hier ontmoet men de zelfde belemmeringen.
Wat een en ander voor deze streek betekent, behoeft geen nader betoog,
temeer niet, wanneer men bedenkt, dat hier enkele belangrijke fabrieken zijn
gevestigd, waarvan wij slechts noemen de draadnagelindustrie te Klazienaveen
en de stro- en turfstrooiselindustrie.
Ook de eigenaren van de smalle zijkanalen, „wijken" genaamd, kregen weliswaar
vergunning op voorwaarde, dat zij tevens zouden zorgen voor de bruggen over
die kanalen en wijken en zij hebben ook aan die voorwaarde voldaan, — alles
echter berekend naar het verkeer van het jaar 1890 en daarvoor. Het is begrijpelijk, dat ook deze eigenaren niet geestdriftig kunnen zijn voor het maken van
kostbare nieuwe bruggen ten behoeve van het verkeer, dat hun bovendien van
de opbrengst van sluis- en bruggelden ontrooft. Zodat ingrijpen van de overheid
meer en meer noodzakelijk wordt!
Ter verduidelijking van de hier geschetste toestand voegen wij een situatiekaartje bij.
Wij zullen hier niet ingaan op de verdere oorzaken, die verbetering van de
toestand ter plaatse tegenhouden. De tegenstand van de boeren is er een, de
strijd over de vraag of er vaste of beweegbare bruggen moeten komen is een
andere, doch deze valt tenslotte weer terug te brengen tot de tegenstand van
de boeren. Voor ons is op het ogenblik slechts van betekenis, dat op het gebied
van bruggenbouw in Drente nog veel goed en noodzakelijk werk kan worden
verricht.
Inmiddels is door het gemeentebestuur van Emmen besloten, tot de bouw van

2 nieuwe electrisch beweegbare bruggen en wel over het Oranjekanaal te ZuidBarge en over de Bladderse wijk in de weg Erica—Klazienaveen.
Ook het veenschap „Het Oude Schonebeker Veen" heeft goedgekeurd een
overeenkomst met de gemeente Schonebeek, waarbij de gemeente in de nieuw
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aan to leggen weg Schonebeek—Amsterdamse Veld een draaibrug zal leggen,
bestemd voor het zware verkeer, waarvan de bediening berust bij het veenschap
en het onderhoud bij de gemeente.
Echter zijn er in Drente naar schatting 2 a 300 bruggen, die verbetering behoeven.
Aileen in de gemeente Emmen zijn er reeds 160, voor het merendeel eigendom
van maatschappijen, particulieren of waterschappen.
Naar het oordeel van den burgemeester van Emmen zouden ten minste 20 van
die bruggen moeten worden vernieuwd, hetgeen een bedrag van f 300.000.zou moeten kosten.
Inmiddels is door den Minister van Waterstaat een commissie benoemd, die tot
taak heeft een onderzoek in to stellen naar de vraag, op welke wijze verbetering
van de bruggen in Z.O. Drente, voor zover deze daarvoor in aanmerking komen,
kan worden bereikt.

Verbinding met de N.-0. Polder
Een ander brandend vraagstuk, dat velen in de provincie thans bezig houdt,
is de verbindingsweg, welke een deel van de straks gereed komende Zuiderzeewerken, n.l. de N.O. Polder, op het grote verkeersnet moet aansluiten.
Het stro, dat deze polder straks zal opleveren, moet worden vervoerd naar de
strokartonfabrieken in Groningen, tenzij in de polder zelf een strokartonfabriek
wordt opgericht en deze zijn eindproducten naar elders moet kunnen verzenden.
In aanmerking komen dus verbindingen naar Zwolle, Harlingen of Delfzijl.
Geprojecteerd is een weg van Meppel naar Vollenhove, waarmede de polder
onmiddellijk zou zijn aangesloten aan de grote verkeersweg Meppel—AssenDelfzijl. Kwam deze weg tot stand, dan zou hij moeten worden aangelegd dwars
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door het Zwarte Wafermeer, waardoor belangrijk grondwerk zou moeten worden
verricht.
Een tweede mogelijkheid is, een verbindingsweg to maken van de polder naar
Zwolle, terwijI ten slotte de oostelijke binnendijk (dat is dus de vroegere
Zuiderzeekust) zou kunnen worden verbeterd, waardoor een verbindingsweg zou
ontstaan, die bij Lemmer op de grote verkeersweg naar Harlingen zou aansluiten.
In de Provinciale Staten van Overijsel is dit vraagstuk reeds in behandeling
geweest en is besloten tot het aanleggen van de weg naar Zwolle. Uiteraard
stuiten de belangen der verschillende provincies pier op elkaar. Het besluit van
Provinciale Staten van Overijsel is dan ook door de Kroon nog niet goedgekeurd.
Dit wat betreft de verbindingsweg te land.
Er is echter ook nog het vraagstuk van de waterverbinding met Meppel. Indien
n.l. de N.O. Polder zal zijn gereed gekomen, zal de scheepvaart, die thans door
het Meppeler Diep via Zwartsluis en het Zwolse Diep naar het liselmeer gaat,
grote nadelen ondervinden. Volgens deskundigen, zou het water, dat zal ontstaan
fussen de Noordelijke grens van het Kampereiland en de Zuidelijke grens van
de nieuwe polder, niet bevaarbaar zijn, tenzij langs de Zuidelijke grens van de
polder een smallere vaargeul wordt gemaakt, waarfoe een zeer lange strekdam
tot ver in zee zou moeten voeren. Het aanleggen van deze strekdam zou een
werk zijn, dat 2 millioen gulden kost. In een hierbij gevoegde bijlage A zetten
wij een en ander uitvoeriger uiteen.

Waterschappen
Belangrijk werk is in de provincie Drente nog uit to voeren, met befrekking tot
de waterschappen. Een vijftal waterschappen, n.l. de Wold Aa, de Riete Kraak,
de Koekange Aa, Oosterboer en de Ruiner Aa, is thans administratief samengevoegd tot een waferschap, genaamd Wold Aa—Koekanger Aa. Thans moet
worden begonnen met de regeling van de afwatering, het kanaliseren en het
maken van kunsfwerken, een zeer belangrijk en omvangrijk werk, waarbij echter
grote tegenstand van de boeren is te overwinnen.
Ten slofte heeff de totstandkoming van het kanaal Coevorden—Zwinderen een
nieuw vraagstuk aan de orde gesteld. Dit kanaal kan uitwateren naar de Hogeveense vaart of naar Coevorden. Er is besloten, dat de uitwatering in de Hogeveense vaart zal plaats vinden, hetgeen echter tot gevolg heeff, dat deze vaart
overbelast wordt en een afwateringskanaal moet worden gegraven van die vaarf
naar de Reest bij Meppel. Een nieuw werk, dat van grote betekenis kan worden.
Eindelijk nog is in voorbereiding de kanalisatie van de Reest, daar de omgevende
landen regelmatiq onder water !open. Hierbij echter is een tweetal provincies,
n.l. Drente en Overijsel, betrokken, hetgeen uiteraard niet tot een spoedige
afwikkeling leidf.

Andere werken
Overigens is nog een aantal kleinere vraagstukken in de provincie aan de orde.
Wij noemen allereerst het plan, uifgaande van de Centrale Vereniging voor de
Opbouw van Drente, tot het aanleggen van een aantal rijwielpaden. Nadat een
eerste poging, dif werk in werkverschaffing te doen verrichfen, was mislukf,
bekijkt men thans het geval voor elke gemeenfe afzonderlijk en let daarbij
vooral op het verkeersbelang. Immers, een verhard rijwielpad langs de zandwegen
kan van grote betekenis zijn.
Voorts beef,' men ook in de provincie Drente de waterverontreiniging door de
fabrieken uit het veenkoloniale gebied als een belangrijk vraagstuk leren
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beschouwen, waarvoor wij echter mogen verwijzen naar hetgeen daarover
in het overzicht, de provincie Overijsel betreffende, wordt opgemerkt.
Gedacht is ook aan het bouwen in de gemeente Emmen van een Electrische
Centrale, die met turf zou worden gestookt. Men schijnt echter van oordeel,
dat dit niet economisch verantwoord zou zijn, omdat het veengebied behoort
tot de voorzieningsgebieden van de Groningse Centrale, voor zover het ten
Noorden van de Hogeveense vaart ligt en van de lissel-Centrale, voor zover
het betreft het fen Zuiden van de Hogeveense vaart liggende gebied. Het is nu
de vraag, in hoeverre er voor een dergelijke nieuwe Centrale pleats blijkt te zijn
naast de bestaande beide Centreles en in hoeverre het stoken met turf eventueel
goedkoper is dan het stoken met kolen. Een Centrale moet aan de stroomlevering
dienstig worden gemaakt en mag niet uitsluitend worden gebouwd, omdat men
een object voor werkverschaffing of werkverruiming wenst te hebben.
Ten slotte vermelden wij nog, dat voor spoorwegwerken in de provincie een
bedrag van f 52.000.— is uitgetrokken, voor voltooiing van de Staphorsterweg
tot de Pijlbrug f 155.000.— en voor voltooiing van de omgeving Pifibrug
f 100.000.—.
Bij de verschillende hier besproken provinciale vraagstukken vergeleken, hebben
de plaatselijke mogelijkheden — behalve die te Emmen en Meppel — maar
geringe betekenis. Bovendien zijn vele der navolgende punten reeds genoemd in
de hiervoor gegeven opsomming van loonbedragen, welke voor werkverschaffing
zijn uitgetrokken. Toch achten wij het wel dienstig, hier nog enige nadere
gegevens betreffende verschillende gemeenten te noemen.

Assen
In uifvoering is de verbouwing van de Ned. Hervormde Kerk en de bouw van
een telefooncentrale.
Gereed om uifgevoerd te worden is het plan tot de bouw van een nieuwe
marechausseekazerne met aangehorigheden, het plan tot verbouwen van een
Openbare Lagere School, waarvan de kosten op f 25.000.— zijn geraamd, het
plan tot verbouwen van de Ambachtsschool (kosten geraamd op f 80.000.—.)

In voorbereiding is de aanleg van een nieuw marktterrein met opstal (geraamd
op f 75.000.—), de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats, waarvoor
f 125.000.— aan arbeidsloon zal nodig zijn, de bouw van een nieuw raadhuis
en de bouw van een eenvoudig badhuis, begroot op f 15.000.—.

Borger
In uitvoering is de weg Borger—Stadskanaal.
Gereed om uifgevoerd te worden is in Gasselte de straatweg Gasselte—Stadskanaal.
Nog uifgevoerd zou kunnen worden de verbetering van verschillende wegen.

Coevorden
In uitvoering is het kanaal Coevorden—Zwinderen, waar 60 arbeiders aan het
werk zijn, doch dat in de aanvang van het jaar 1939 gereed zal komen; de bouw
van een tribune bij het Sportpark Pampelt, waarvan de kosten worden begroot
op f 16.500.—.
Gereed om uifgevoerd te worden is een plan tot het aanleggen van een nieuwe
weg (Looweg).
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Eelde
In uitvoering is de nieuwe weg van het vliegveld of tot Eelderwolde, waardoor
het vliegveld verbinding krijgt met Groningen. Dit werk is bijna voltooid. De
kosten zijn f 352.000.—, waaronder f 149.000.— aan arbeidsloon.
In voorbereiding is een plan tot aanleg van een weg van 5 km., van de oude
Tuinbouwschool naar het vliegveld, die van een vaste deklaag moet worden
voorzien; een plan tot verbetering van een weg van 5.5 km. langs Bolerdijk,
Hooiweg en Caslerijweg; het bouwen van een nieuw raadhuis, waarvan de kosten
op f 40 a f 50.000.— worden begroot.

Emmen
De toestand in de gemeente Emmen werd door een der autoriteiten, met wien
wij over de provincie Drente spraken, genoemd „het grote Drentse probleem".
Naar algemene maatstaf gemeten, zou er volgens hem in de gemeente Emmen
voor 29.000 inwoners werk zijn te vinden, terwijl het inwonertal 46.000 bedraagt.
Industrie is er in deze gemeente niet veel. Wij vernamen nog, dat er een
confectiefabriek van de Twentse firma Bendien zal komen, waar 80 meisjes werk
zullen vinden.
Overigens beschikken wij over de volgende gegevens.

In uitvoering zijn:
De bouw van 50 arbeiderswoningen voor krotopruiming (f 73.507.—).
De bouw van een vierfal arbeiderswoningen met Rijkssteun (f 6.409.80).
De aanleq van een 4.69 km. lange asfaltbetonweg grens Sleen—WesteneschEmmen f(f 64.000.—).
De aanleg van een 9.68 km. lange asfaltbetonweg Emmen—Dordsebrug
(f 131.000.—).
Het bouwen van een vaste brugbeton to Emmer-Compascum in de weg EmmerCompascum—Munsterseveld—Ter Apel over de z.g. Maatschappijwijk.
Het bouwen van een vaste betonbrug te Munsterseveld in de weg Emmer-Compascum—Munsterseveld—Ter Apel over de z.g. Koppelwijk (tezamen met de
brug te Emmer-Compascum f 14.790.—).
Verwiidering van het veen uif de weq Emmen—Emmer-Erfscheidenveen ter lencrte
van 6100 m. in werkverschaffing (loonbedrag gesubsidieerd f 79.050.—, bijkomende kosten voor rekening van de gemeente f 15.050.—, voor het herstraten
van de weg is toegestaan op de kapitaaldienst f 6.500.—).
Gereed om uitgevoerd te worden, zijn:
De plannen tot de bouw van een brug to Zuidbarge over het Oranjekanaal
(f 24.825.—).
De bouw van een brug in de weg Erica—Klazienaveen over de z.g. Bladderswijk
(f 26.769.—).
Rioleringsplan voor het dorp Emmen (f 300.000.—).
Het aanleggen van een kerkweg te Erica (loon werkverschaffing f 1.505.—, voor
rekeninq gemeente f 3.710.—).
Het hierboven genoemde rioleringsplan is zeer noodzakelijk, femeer omdat de
waterleiding slechts gedeeltelijk uitgevoerd is. Er is een onvolledig buizensfelsel,
waardoor alle rioolwater uitloopt in de Spoorsloot, gelegen aan de nagenoeg
geheel bebouwde Parallelweg, waar het rioolwater moet bezinken.
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In voorbereiding zijn:
De plannen tot uitbreiding kantoorruimte bureau Gemeentewerken Emmen (kamer
voor wethouder (f 1.730.—).
Verharding van de tramsplitsing van Barger-Oosterveld naar Klazienaveen-Noord.
Verharding van het westelijk gedeelte van de weg langs de zuidzijde van
kanaal B. te Emmer-Compascum ter lengte van 1150 m. (f 5.920.—).
Het verharden van de weg vanaf het kantoor der N.V. Turfstrooiselfabriek te
Klazienaveen tot de Smeulveensebrug met klinkers, lengte 700 m., (evens
verbetering van de waterafvoer f (4.400.—).
Aanbrenging van een verharding van straatklinkers over de z.g. Herenstreek te
Nieuw-Dordrecht (f 19.000.—).
Voortzetting verharding weg langs de Gereformeerde Kerk te Klazienaveen
(f 1.400.—).
Verharding met straatklinkers van de weg langs de Kloostermanswijk te BargerOosterveen, tevens verbetering van de waterafvoer; door het waterschap
„Barger-Oosterveen" wordt een bijdrage in de kosten verteend, groot f 560.(f 9.000.—).
Aanleg van de ca. 50 m. trottoir bij het gemeentehuis ter breedte van 1.50 m.
(f 110.—).
Aanleg van ca. 150 m. trottoir rondom de Ned. Herv. Kerk te Emmen ter breedte
van 1.50 m. (f 335.—).
Aanbrengen van een verharding van straatklinkers: a. op de weg langs de
Emmerdennen achter Boschoord; b. op de Roswinkelerweg; c. op de Verlengde
Wolfsbergenweg; d. op de weg langs de spoorbaan der N.O.L.S. op gemeentegrond met verbindingsweg, totaal 1105 m. (f 7.640.—).
Verbreding van de Dordsedwarsstraat, alsmede het aanbrengen van een fundering
van 625 m. 2 gefundeerde klinker (f1.800.—).
Aanbrengen van een keibestrating op de weg langs de boerderij Houwing te
Westenesch, lengte 300 m., breedte 3 m. (f 525.—).
Verharding van het z.g. Dreschje te Emmen, lopende vanaf de Kerkweg tangs
de tuin van het gemeentehuis tot aan de Westenesserstraat, lengte 425 m.,
breedte 4 m. (f 2.104.—).
Verharden van de Zonneweg, lengte 160 m., breedte 4 m. (f 1.000.—).
Verbetering van de Molenstraat fe Emmen (f 4.000.—; hiertegenover staat een
bedrag aan inkomsten van f 1.655.—.
Verbetering van de weg onder het viaduct in de spoorlijn der N.O.L.S. te
Weedinge, Ienkte 205 m., breedte 3 m., alsmede verbreding met vrijkomende
veldkeien (f 1.650.—).
Verharden van de Schimmerweg te Emmen, lengte 1100 m., breedte 4 m.
(f 9.500.—).

Al deze posten, genoemd als „gereed om uitgevoerd te worden" of „in voorbereiding" zijn door de regering geweigerd, omdat de uifvoering — rekening
houdende met de financiele toesfand van de gemeente — niet urgent werd
geachtl
Verder zijn nog in voorbereiding plannen tot verbouw van bezittingen, niet voor
de publieke dienst bestemd:
Bouw van een kamer voor den Griffier bij het Kantongerecht te Emmen
(f 3.400.—).
Bouw van een nieuwe brug over het Ter Apeler kanaal te Munsterseveld
(f 19.380.—).
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Bouw van een nieuwe brug te Barger-Oosterveen bij Van Ommen in de weg
Dordsebrug—Nieuw-Schonebeek (f 8.406.—).
Verbetering van de weg Emmen—Weerdinge---Nieuw-Weerdinge—Ter Apel
(f 150.000.—).
Nieuwe brug over het hoofdkanaal te Nieuw-Weerdinge nabij het 3e Kruisdiep
(f 25.775.— bij een breedte van 6 m. tussen de leuningen en f 32.031.— bij
een breedte van 9 m. tussen de leuningen).
Nieuwe brug over hef 1 e Kruisdiep te Nieuw-Weerdinge (f 20.475.—).
Vervanging van de brug over het 2e Kruisdiep te Nieuw-Weerdinge door een
dam, met verplaatsing van de bestaande brug (f 1.186.—).
Nieuwe brug over het z.g. 4e Kruisdiep fe Nieuw-Weerdinge (f 22.331.—).
Een viertal nieuwe bruggen, gelegen in de weg van Nieuw-Amsterdam naar
Erica (f 68.000.—).
Aanleg van een weg over het aan de gemeenfe behorende terrein van het
Oosting Instituut (f 2.700.—).
Aanleg van een verbindingsweg van Nieuw-Weerdinge met Emmer-Erfscheidenveen in werkverschaffing (f 16.615.—, waarvan f 7.760.— aan arbeidsloon).
Aanleg van een verbindingsweg van Barger-Oosterveen (bocht bij Scholte-Aalbes)
naar Zwartemeer (Kamerlingswijk) f) 110.176.36), waarvan f 93.774.80 aan arbeidsloon); tegenover deze uitgave staat een bedrag van f 51.000.— aan opbrengst
van de turf, benevens een besparing van f 29.000.— op vervoerkosfen van
arbeiders, d:e anders bij de onfginningen buiten de gemeenfe zouden worden
tewerkgesteld en voorts een bijdrage groot f 2.200.— van het waterschap
„Barger-Oosterveen"; aanleg van een begraafplaats voor Barger-Compascum en
Klazienaveen-Noord (beide f 6.270.—).
Het verharden van de Kazerneweg fe Klazienaveen ter lengte van 710 m. en ter
breedte van 4 m. (f 3.600.—).
Verbetering van de aardbaan van de Kazerneweg in werkverschaffing (f 21.170.—,
waarvan f 18.000.— aan arbeidsloon, invalidifeits- en ziekteverzekering).
Uifgevoerd zou nog kunnen worden de bouw van een slachfhuis, de verbouw
van het gemeentehuis dan wel de bouw van een nieuw gemeentehuis, de aanleg
van een nieuwe begraafplaats.
Evenals de riolering is ook de waferleiding slechfs in het centrum van het dorp
gereed. Om industrie naar Emmen fe trekken zou aanleg van riolering en waterleiding door de gehele gemeenfe natuurlijk noodzakelijk zijn, evenals de bouw
van een H.B.S.
Het Amsterdamse Veld zou voor een deel voor landbouw, voor een ander deel
voor bebouwinq volgens een uitbreidingsplan gereed gemaakt moefen worden.
De noodzakelijkheid der verschillende genoemde wegverbeteringen blijkt wel
uit het feif dat een 175 a 200 km. van het plaatselijk wegennet berekend zijn op
het verkeer van voor 25 jaar. Tensloffe \fait op het gebied van arbeiderswoningbouw in deze gemeenfe nog zeer veel fe doen.

Hogeveen
In uitvoering is de verbetering van het fiefspad aan de Kerkhoflaan.
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan tot verbetering van de weg Riegshoogtendijk (f 115.000.—) en het plan tot het bouwen van een nieuw gemeentehuis, begroot op f 96.000.—.

In voorbereiding is de weg Benfinckslaan—Haasjes, een plan van f 8.000.—, de
aanleg van een nieuwe begraafplaats en het makes van een centrale riolering.
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Meppel
Als noodzakelijk uit te voeren werkobject kunnen in de eerste plaats worden
genoemd de rioleringswerken, welke slechts ten dele zijn gereed gekomen,
terwijI het grootste deel van het werk nog op uitvoering wacht. Onderhandelingen hierover zijn gaande met het Werkfonds.
Het loonbedrag, dat met deze werken is gemoeid, kan zelfs bij benadering niet
worden opgegeven.

Een ander zeer belangrijk werk ligt op de gronden langs de Burg. Knopperslaan,
de z.g. Vledderlanden, welke in de winter geheel onder water staan. Deze
gronden moeten worden opgehoogd en bouwrijp gemaakt, terwijI een aanmerkelijk deel ervan is bestemd voor de aanleg van een nieuwe markt.
Voorts zou in verband met een uitbreidingsplan een verbindingsweg tot stand
moeten komen van de Burg. Knopperslaan naar de oude stad, hetgeen tot gevolg
zou hebben, dat naar de gasfabriek een doorbraak moet plaats vinden en een
aantal oude woningen moet worden gesloopt.
Het Land van Rechteren, aan de ceintuurbaan gelegen, moet bouwrijp worden
gemaakt, hetgeen mede een zeer omvangrijk werk zal zijn.
Bij Meppel vloeien de Oude Smilder Vaart en de Wold Aa ineen en vormen dan
het Mallegat, dal in het Meppeler Diep uitmondt. Dit Mallegat behoeft belangrijke verbetering. Het moet n.l. worden uitgediept, terwijI de beschoeiing moet
worden hersteld en ten dele verfraaid.
Indien het plan door Prov. Staten en de Kroon wordt goedgekeurd, zal dit werk
in 1938 worden uitgevoerd en f 55.000.— kosten.

Schoonebeek
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verharding van de Beekweg,

geraamd op f 40.000.—.

Smilde
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het bouwen van 12 arbeiderswoningen, aanbesteed voor f 20.000.— en verbreding van de weg langs de
Drentse Hoofdvaart, een werk, dat f 65.000.— zal kosten.

Vries
In voorbereiding is een plan tot het bewerken van 1600 ha. veen en plassen, die
tot bouw- en weiland zullen worden gemaakt (het Bunderveen).
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BIJLAGE
Betreffende de waterweg van Drente naar het IJselmeer na de inpoldering van de N.O.-Polder
Indien de plannen, zoals deze zijn ontworpen door Zuiderzeewerken, worden
uitgevoerd, zal het scheepvaartverkeer Zwarte Water—liselmeer worden geleid
langs de zuidelijke dijk van de N.O. Polder door het te vormen Zwarte-watermeer, daarna door een te graven verbinding van dit meer met het verbrede
Rechterdiep en het Keteldiep. In het verbindingskanaal Rechterdiep—Zwartewatermeer is een sluis ontworpen. Deskundigen zijn van mening, dat de nadelen
van het plan van Zuiderzeewerken de volgende zijn:
1. Verlenging van de scheepvaartroute van Amsterdam en de Zaan naar het
Zwartewater met 22 km.
2. Van het liselmeer komend moeten alle schepen het Keteldiep opvaren, tegen
de vrij sterke stroom in. Hierbij dient in aanmerking genomen te worden, dat
het Ganzendiep en de Goof zullen worden afgesloten, zodat al het liselwater via
Ketel- en Rechterdiep moet afvloeien. Opgemerkt zij hierbij, dat de zeilvaart,
waaronder begrepen de schepen met z.g. opduwer, thans vrijwel geen gebruik
maakt van het Keteldiep; om b.v. Zwolle te bereiken word! thans de route via
het Zwartewater genomen. Het invaren van het Keteldiep zal voor de kleinere
schepen dikwijls de noodzakelijkheid van slepen met zich meebrengen. Het aantal
schepen, dat jaarlijks van de route gebruik zal maken, wordt door Zuiderzeewerken geschat op 25.000; hiervan behoort een gedeelte tot de zeilvaart.
3. Van het Keteldiep komend met bestemming Zwartsluis moet een schipper
het Rechterdiep invaren, wat grote bezwaren en tevens grote gevaren meebrengt. Aanvankelijk stroomopwaarts varend, moat plotseling een zeer scherpe
bocht worden genomen om in het Rechterdiep stroomafwaarts de weg voort te
zetten. Scheepvaartdeskundigen achten deze overgang naar in tegenovergestelde
richting stromend water buitengewoon moeilijk. Voor een sleep van meerdere
schepen zijn uiteraard de hier rijzende problemen nog van bezwarender aard
dan voor een enkel schip.
4. Na het Rechterdiep ingevaren te zijn krijgt men de overgang naar het te
graven kanaal, dat het Rechterdiep verbindt met het Zwartemeer. Ook deze
overgang heeft zijn moeilijkheden, zij het in mindere mate dan de zo juist
genoemde.
5. Vervolgens komt in dit kanaal een sluis, die den schipper een hinderlijk
oponthoud geeft. Het word! waarschijnlijk geacht, dat deze sluis een groot deel
van het jaar open zal kunnen staan. Te bedenken valt daarbij echter, dat ook een
open sluis oponthoud meebrengt, omdat reeds ver voor de sluis Iangzaam zal
moeten worden gevaren.
6. Uit het kanaal komend zal wederom een moeilijke overgang naar stromend
water in de engte tussen liselmeer en Zwartewatermeer moeten worden
gepasseerd.
Het is zonder meer duidelijk, dat de scheepvaart verre de voorkeur zal geven
aan het plan-Zwartsluis, omdat daarbij alle genoemde hinderpalen vervallen.
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Het gemeentebestuur van Zwartsluis heeft namelijk een oplossing aan de hand
gedaan, waarbij de open-vaart-verbinding kan blijven bestaan, hetgeen voor de
schipperij van het grootste belang is. Dit plan houdt in, om bij de afwateringsgeul een smalle scheepvaartgeul ten zuiden van de Zuidelijke Polderdijk aan to
leggen. Hiervoor is nodig een afzonderlijke strekdam, die zich meerdere km.
verder dan de ontworpen zuidelijke dam van de afwateringsgeul in het Welmeer moet uitstrekken. Ten gevolge van de omstandigheid, dat deze scheepvaartgeul, die uiteraard ook voor de afwatering dienst kan doen, langer is dan de
afwateringsgeul, zullen de stroomsnelheden, die daarin optreden, van geringer
belang zijn, omdat het nivelleren van het verhang tussen het peil in 1.1selmeer en
Zwartewatermeer over grotere afstand geschiedt.
Een situatiekaartje laten wij Kier volgen:
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SAMENVATTING

DRENTE
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus :
Honderden particuliere ontginningen.
Heide-ontginning in de gehele provincie.
Vervening in sneller tempo.
Ontginningswerken in de boswachterijen Smilde en
Appelsga (tezamen 3500 ha.)
Ontginningswerken in de boswachterijen Borger,
Odoorn, Geesterveld.
Ontginningswerken in het Weddeveenseveld (nog
300 ha.).
Ontginning van het Ruiner-, Echtense- en Koegangeseveld.
Ontginning van het Buinerveld.
Verbetering van de Hoogeveensevaart.
Aanleg van een nieuwe weg door Hoogeveen.
Verbetering van zandwegen.
Snellere uitvoering van het Rijkswegenplan in deze
provincie.
Verbreding van bijna alle wegen.
Aanleg van de weg Coevorden — Groningen
Aanleg van de weg Emmen — Ter Apel.
Oplossing van het kanalen- en bruggenvraagstuk.
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Verbetering van een gedeelte van de weg en van
alle bruggen op het traject Meppel—Hoogeveen —
Nieuw Amsterdam — Erica — Klazinaveen — Duitse
grens.
Bouw van 200 nieuwe bruggen.
Aansluiting van de Noord-Oost-polder (Zuiderzeewerken) op het grote verkeersnet.
Het maken van de waterverbinding van Drente
met het liselmeer, eventueel aanleggen van een
strekdam.
Verbetering van een 5-tal waterschappen.
Het maken van een afwateringskanaal van de
Hoogeveensevaart naar de Reest bij Meppel.
Kanalisatie van de Reest.
Aanleg van een aantal rijwielpaden.
Bestrijding van de waterverontreiniging in de Veenkolonien.
Uitvoering van spoorwegwerken.
Voltooiing van de Staphorsterweg.
Voltooiing van de omgeving van de Pijlbrug.

Verbouwing van een openbare school en van de
ambachtsschool en aanleg van een nieuwe begraafplaats te Assen.
Aanleg van een vliegveld en verbetering van een
daarheen leidende weg en bouwen van een nieuw
raadhuis te Eelde.
Talrijke belangrijke openbare werken (zie zeer
uitvoerige opsomming) te Emmen.
Wegverbeteringen, bouw van een nieuw gemeentehuis, aanleg van een nieuwe begraafplaats en
aanleg van een centrale riolering te Hoogeveen.
Rioleringswerken, grondverbeteringen, uitvoering
van een uitbreidingsplan, uitdieping van wateren
te Meppel.
Wegverbetering te Schoonebeek.
Wegverbetering en arbeiderswoningbouw te Smilde.
Ontginning van 1600 ha. veen en plassen te Vries.
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Provincie Overijsel
Voor Overijsel geldt wellicht nog meer dan voor andere provincies, dat het werk
hier niet opraakt, maar dat door het gereed komen van het ene work er des te
meer behoefte ontstaat aan het volgende.
Werken in uitvoering zijn:
De Twente-kanalen, waar de vorige zomer doorlopend 1000 man zijn geplaatst.
Het aantal gaat nu echter verminderen, daar het gedeelte Hattum en Blankevoort
teneinde loopt, terwijI het gedeelte Hillen en Roosen vermoedelijk in Mei 1938
gereed zal zijn.
De Giethoornse inpoldering door de N.V. Land van Vollenhove, waar doorlopend
600 man aan het work zijn.
De Reggewerken, waaraan in het werkplan 1937 met 400 a 500 man f 375.100.—
verloond werd, doch die nu eveneens iangzamerhand gereed zijn.
De Ruilverkaveling Staphorst, eveneens teneinde lopende, doch als gevolg waarvan de herontginning van de verkavelde percelen noodzakelijk werd, waaraan
doorlopend 500 man werken. Dit work is begroot op f 500.000.—, waarvan nogslechts f 95.000.— verwerkt is.
Het Staphorsterbos, waaraan nog gedurende een half jaar door 100 man kan
worden gewerkt.
De Staphorstermaten, waar doorlopend 100 man werken.
De Stuw bij Hancathe wacht nog op uitvoering. Voor dit work is een loonbedrag
van f 132.000.— begroot.
Verbetering van het Waterschap De Noorder Vechtdijken, aan welk work nog
f 35.000.— te verlonen valt en waar geregeld een groepje van 10 a 20 arbeiders
werkzaam is.
Verbetering van het Waterschap Eesveense Hooilanden, welk werk op f 43.000.—
is begroot.
Verbetering van zandwegen in de gemeente Ommen, een plan van f 40.000.—,
waaraan momenteel doorlopend 50 man werken.
Een dergelijk plan is in de gemeente Enschede begroot op f 75.000.—, waarvan
f 7.000.— is verwerkt; in de gemeente Losser op f 63.000.—, waarvan f 18.000.—
is verwerkt; in de gemeente Raalte op f 32.000.—, waarvan nog niets is verwerkt; in de gemeente Wierden op f 12.700.—, hier werken 40 man; en tenslotte bestaat een dergelijk plan in de gemeente Weerselo.
Een rioleringsplan in de gemeente Dalfsen is op f 20.000.— begroot, waarvan
f 3.400.— is verwerkt. Hier werken 40 arbeiders.
Een rioleringsplan in de gemeente Hellendoorn, begroot op f 20.000.—.
Verkaveling van de Stadsweiden in Kampen. Begroot op f 125.000.—, waarvan
f 70.000.— is verwerkt.
Verkaveling van de Bergweide te Deventer. Begroot op f 125.000.—, waarvan
f 80.000.— is verwerkt en waar doorlopend 30 man aan het werk zijn.
Verkaveling van de Koppels in Zwolle. Een werk van f 13.000.—, dat bijna
gereed is.
Verkaveling van de Blokjes en de Geeren to Zwolle, een werk van f 25.000.—,
waaraan nog niet is begonnen.
Bouwrijpmaken van gronden in de gemeente Wierden, eveneens een werk,
waaraan nog niet is begonnen en dat begroot is op f 75.000.—.
Verbetering Rijssense Mors in de gemeente Rijssen, een werk van f
waarvan f 34.000.— is verwerkt.
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Verharding van de wegen:
Vriezenveen — Paterswal. Begroot op f 15.000.—, waarvan verwerkt f 2.000.—.
Vriezenveen — Veenweg. Begroot op f 55.000.—, hieraan is nog niet begonnen.
Wierden — diverse zandwegen. Begroot op f 500.000.—, waarvan slechts
f 38.000.— is verwerkt.
Dempen van de Oude Aa en Rams-Woerthe te Steenwijk. Begroot op f 30.000.—,
waarvan f 9.500.— is verwerkt en waaraan op het ogenblik 25 man werkzaam zijn.

Particuliere ontginningen.
Te Ambt-Hardenberg bedraagt thans het aantal gesubsidieerde aanvragen voor
particuliere ontginningen 89. Met 41 daarvan is reeds een begin gemaakt; het
nog te verlonen bedrag is f 304.050.—. Met 35 objecten moet nog begonnen
worden, die tezamen aan loon begroot zijn op f 623.625.—.
Ten slotte zijn er 13 eenmansontginningen, begroot op een loonbedrag van
f 26.000.—. Het loonbedrag van al deze ontginningen tezamen is dus ca.
f 954.000.—.
De consequentie van deze uitbreidng van het betrouwbaar oppervlak brengt
met zich mee, dat de streek van goede landarbeiders moet worden voorzien,
waartoe ingevolge de Landarbeiderswet een aantal van 88 plaatsjes zal worden
beschikbaar gesteld.
Enige percelen goede grond zijn aangekocht, die in werkverschaffing voor de
toekomstige bewoners in orde zullen worden gemaakt, hetgeen weer een nieuw
werkverschaffingsobject heeft geleverd met f 300.000.— aan loon, waarvan nog
slechts f 14.000.— is verwerkt.
Aansluitend aan bovengenoemde ontginningen, voor het merendeel aan de Van
Royenswijk en Boerendijk en omgeving gelegen, liggen naar het zuiden toe nog
duizenden ha., die successievelijk ontgonnen kunnen worden. De eerste 30 a
40 jaar is hier blijvend werk voor doorlopend 500 man. Op het ogenblik wordt
elke nieuwe aanvrage door de regering geweigerd. Belangrijke werkverruiming
ware hier mogelijk.
Welke gevolgen deze ontginningen echter voor de werkverruiming in dit deel
van het land kunnen hebben, moge blijken uit het volgende:
Tot nu toe zijn in dit gebied 540 ha. ontgonnen, waarvan deze zomer (1937) voor
het eerst 330 ha. met aardappelen waren beplant. Dit leverde in de maanden
Augustus en September van dit jaar bij het rooien werk aan circa 500 man,
gedurende 4i week.
De overige 210 ha. waren bebouwd met halmgewassen en in de maanden Juli en
Augustus hebben bij de oogst daarvan 150 mensen werk gevonden.
Aangenomen mag worden, dat wanneer deze ontginningen nog enige jaren
werden voortgezet, de gemeente Ambt-Hardenberg, althans in de oogsttijd, geen
werkloze arbeiders meer zou hebben. Hetzelfde geldt voor de gemeenten
Avereest en Ommen, in welke laatste gemeente b.v. op de ontginning Adams nog
een bedrag van f 74.000.— te verlonen is op een oppervlakte van 150 ha.
Nog uitgevoerd kan worden:
Verbetering van de benedenloop van de Dinkel, hetgeen wacht op de totstandkoming van een waterschap. Als dit werk gereed kwam, zou de mogelijkheid
zijn geschapen tot vele ontginningen en verbeteringen, dus tot nieuwe werkverruiming.
Verbetering van de Gele Beek.
Deze werken tezamen zullen f 800.000.— kosten, waarvan f 500.000.— aan loon.
Inpoldering van het Waterschap Vollenhove. Nog 6000 ha. moet worden inge-
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polderd voor een bedrag van f 9.000.000.—. De uitvoering van het werk wordt
belangrijk vertraagd door een onbevredigende taxatie van de gronden, die onteigend moeten worden.
Verbetering van de weg Zwolie--Hasselt. Begroot op f 135.000.—.
Verbetering van de ontwatering van Dalmsholte. Begroot op f 130.000.—.
Verbetering van de ontwatering Galgengraven te Ommen. Aanleg van 15 km.
waterleiding in een gebied van 1550 ha. Kosten f 50.000.—.
Verbetering van de Steenwijker-Aa. De kosten van het plan worden begroot op
f 1.300.000.—.
Verbetering van het Waterschap De Molengoot, een plan van f 54.000.—. Wanneer dit werk gereed is gekomen, zullen vele ontginningen en andere verbeteringen hieruit voortvloeien.
Landaanwinning Zwolse Diep. Begroot op f 234.000.—.

Kunstweg Oldemarkt—Blankenhammer—Zeedijk. Begroot op een bedrag van

f 97.000.—.

Bebossing van het Ommerveld, dat 100 ha. groot is. Een begroting van dit werk
is nog niet gemaakt.
Verbetering van de Dortherbeek. Begroot op f 245.000.—.
Het aanleggen van vloeivelden in het Notterveen door de N.V. Overijssel.
Verharding van wegen in Ambt-Hardenberg. Begroot op f 85.000.—.
Aanleg van een vliegveld te Zwolle en het omleggen van Rijkswegen.
In beginsel is besloten tot het overnemen van Overijselse kanalen, waaruit een
verbetering van deze kanalen zal volgen.
De ontwatering van Selland, waarvan de kosten begroot worden op f 3.000.000.—.
Daar men in de laatste twee jaren geen last heeft gehad van hoog water, bestaat
er bij de ingelanden weinig enthousiasme voor dit plan. Dit mag echter geen
reden zijn de uitvoering zo te vertragen. Het Werkfonds kwam niet verder dan
de uitgave van f 5000.— voor het maken van een plant
Een verbeteringsplan is in voorbereiding voor een tweetal aan weerszijden van
de spoorlijn Staphorst—Dedemsvaart gelegen complexen aan de Leidijk, ter
grootte van 60 en 110 ha.
Op de begroting van Provinciale Staten voor 1938 is uitgetrokken voor een
bijdrage in de kosten van uitvoering der werken tot scheiding van het Berkelen Schipbeekgebied een bedrag van f 27.000.—.
Op dezelfde begroting is uitgetrokken voor een bijdrage in de kosten van
verbetering van de Overijselse Vecht een bedrag van f 15.000.—.
Het noorden en het midden van Overijsel zijn nog niet bij het Provinciaal WaterIeidingbedrijf aangesloten.
Op de begroting van het Provinciaal Waterstaatsbedrijf voor 1938 is uitgetrokken
voor:
De weg Meppel—Zwartsluit—Zwolle, gedeelte Zwartsluit—Meppel, een bedrag
van f 10.000.—.
In het gedeelte Zwartsluis—Meppel komen gevaarlijke en hinderlijke bochten
voor. Het is gewenst met de verbetering van deze weg een aanvang te maken.
Voorlopig heeft men echter slechts volstaan met een post voor opmeting en
grondaankoop.
De weg Hasselt—Coevorden, gedeelte Jachthuis—Heemse
f
5.000.—
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Gedeelte Slagharen—Drentse grens

10.000.—

De weg Ommen—Hellendoorn—Goor, gedeelte Rijssen—Hericke
„ 10.000.—
—Goor
De weg Almelo—Bornerbroek—Delden—Bentelo, gedeelte Bornerbroek—Delden
„
5.000.—
De weg Almelo—Fleringen—Ootmarsum—Denekamp
„ 44.000.—
De weg Oldenzaal—Weerselo—Fleringen—Tubbergen—Langeveen—Kloosterhaar—Sibculo, gedeelte Fleringen—Tubbergen
„ 15.000.Gedeelte Tubbergen—Bruinehaar
„ 45.000.—
De weg Enschede—Oldenzaal
„ 15.000.—
De weg Enschede—Haaksbergen—Gelderse grens
„
2.000.—
De weg Berkum—Ommen
„ 120.000.—
Pro Memorie-posten zijn op dezelfde begroting uitgetrokken voor nieuwe deklagen op de navolgende wegen en weggedeelten:
Dalmsholte—Lemererveld; Geesteren—Langeveen door Lankhorst en 1.1horst;
Losser—De Lutte—Beuningen; Marienberg—Drentse grens met zijtak naar de
Krim; Raalte—Wesepe—Brinkgreve; Steenwi jk—Oldemarkt; Vriezenveen—De
Pollen—Bruinehaar; Zonderen—Albergen—Tubbergen.
De telkens voorkomende aanduiding, dat voor het jaar 1938 bedragen voor een
zeker weggedeelte zijn uitgetrokken, wijzen op gedeeltelijke uitvoering van
wegenplannen. Snellere uitvoering zou dus mogelijk zijn!
De talrijke werken, die betrekking hebben op aanleg en verbetering van wegen,
maken een meer samenvattend overzicht hier wel gewenst.
Een kaartje van de plannen tot wegenverbetering in Overijsel in het jaar 1938,
laten wij daarom hieronder volgen:
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Een belangrijk vraagstuk in deze provincie — evenals in de provincie Drente —
is nog de verontreiniging van het water door de fabrieken in het veenkoloniale
gebied. Het geldt hier nog steeds een aangelegenheid, welke velen bezig houdt,
zowel uit een oogpunt van volksgezondheid, als wel in verband met de visstand
in deze wateren.
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Vooral in 1937, toen de aardappelcampagne vroeg is begonnen en de stroom
op de Vecht niet sterk was, heeft men in de omstreken van Ommen ernstig
geklaagd over het verontreinigde water. Ook in Dedemsvaart had men ernstige
klachten.
Kort geleden heeft men overwogen waterbergingsbassins aan te brengen. De
eiwitstoffen laat men in zulke bassins bezinken, waarna het water wordt
afgevoerd.
Op het ogenblik worden proeven genomen met bewerking van het afvalwater.
De eiwitstoffen worden eruit verwijderd, zodat men alleen maar vuil water overhoudt, dat niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid en minder gevaarlijk voor
de vis. Mochten deze proeven slagen, dan zou dit tot meer algemene toepassing
leiden. En dan zou daarin waarschijnlijk weer een flink werkobject steken.
Buiten de hierboven genoemde werken, volgt hier nog een overzicht van de
toestanden in de afzonderlijke gemeenten.

Almelo
In uitvoering is de bouw van 83 woningen („St. Joseph"), waarvan de aanneemsom f 156.000.— bedraagt;
de bouw van een marechausseekazerne, waarvan de aanneemsom f 45.000.—
bedraagt.
Gereed om uitgevoerd te worden zijn plannen tot verbreding en beschoeiing van
de havenkom; dit werk is begroot op f 126.000.—;
verbouwing van de Gasfabriek, begroot op f 305.000.—.

In voorbereiding is de bouw van 32 woningen „Beier wonen", begroot op
f 68.000,—;
de bouw van 84 woningen „Woningstichting Almelo", begroot op f 160.000.—;
de opruiming van noodwoningen en krotten;
de bouw van 60 woningen door „Woningstichting Almelo", begroot op een
bedrag van f 131.000.—;
de bouw van een inrichfing voor zuivering van afvalwater;
de uitvoering van een centraal rioleringsplan voor het Noordelijk stadsgedeelte.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden:
het aanleggen van speeltuinen;
het bouwen van een nieuw Gemeentehuis;
de bouw van een school voor Buitengewoon Onderwijs;
de bouw van een openbare school voor het centrum van de stad ter vervanging
van een bestaande school A;
de doortrekking van een rondweg van de Bornsestraat naar de St. Josephstraat;
de algehele vernieuwing van de bestrating van de hoofdweg Sluitersveld.

Avereest
In uitvoering is: De brug aan de Langeweg en vervoer van zand naar de Brug
Lichtmis.
Gereed om uitgevoerd te worden is de bouw van 15 arbeiderswoningen.
Nog uitgevoerd zou kunnen warden: Verbetering van de Nieuwe Dijk.
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Borne
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het maken van een rondweg
om Borne, begroot op f 80.000.— en een plan tot verbetering van de Rijksstraatweg.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het bouwen van een zweminrichting.

Deventer
In voorbereiding is het inpolderen van het Verlaat.
Begin 1938 wordt de bouw van een nieuw ziekenhuis aanbesteed, een werk,
dat begroot wordt op f 800.000.—.

Diepenveen
Gereed om uitgevoerd te worden is vermoedelijk een plan tot het op peil
brengen van de afwatering.

In voorbereiding is het verharden van 2000 m. weg.
Uitgevoerd zouden nog kunnen worden verschillende plannen tot verharding
en verbetering van wegen.

Enschede
In uitvoering is de bouw van een tunnel onder het station van de Staats-Spoorwegen ter ontlasting van het stadsverkeer, met bijkomende werken, als het aanleggen en pasklaarmaken van de daarop uitkomende straten. Dit werk, dat
f 500.000.— kost, is bijna voltooid.
Gereed om uitgevoerd te worden is: De bouw van 48 woningen, begroot op
f 90.000.—.
Een 5-jarig stratenplan, begroot op f 1.702.000.—, waarin een loonbedrag is
van f 385.000.—.
Het verbouwen van een R.K. ziekenhuis en het bouwen van een nieuw ziekenhuis „Ziekenzorg". Een en ander met inbegrip van interieur en inventaris is
begroot op f 1.250.000.—. Voor het ziekenhuis van „Ziekenzorg", dat 160
patienten zal kunnen opnemen, heeft het Werkfonds toegestemd in een lening
van f 600.000.—. Men hoopt midden 1938 tot aanbesteding te kunnen overgaan.
De bouw en inrichting van een zwem- en openluchtbad, begroot op
f 118.000.—, waarvan eveneens het loonbedrag onbekend is.

In voorbereiding is een rioleringsplan met inbegrip van waterzuivering. Het
rioleringsplan afzonderlijk is begroot op f 620.000.—, waarvan f 330.000.—
arbeidsloon. De kosten van de waterzuivering zijn nog niet bekend.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering en inrichting van het Krimplein, een grote, vierkante oppervlakte in het zuiden van de binnenstad, waar
enkele jaren geleden circa 150 onbewoonbaar verklaarde arbeiderswoningen zijn
verwijderd. De doorbraak van dit plein en de afbraak van omsluitende en
belendende percelen ten behoeve van het verkeer. Het gehele plan wordt
begroot op f 2.000.000.—.
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Genemuiden
Gereed om uit voeren is een plan tot verbetering van de kademuur van de
Haven.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het nieuwe uitbreidingsplan en een plan
tot vergroting van het kerkhof.

Haaksbergen
In voorbereiding is het bouwen van een zwembad.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden plannen tot verbetering van verschillende
zandwegen.

Hasselt
In uitvoering is de verbetering van de Van Nahuijsbrug.
In voorbereiding is de verbetering van enige straatjes.

Hellendoorn
Gereed om uitgevoerd to worden is de aanleg van een nieuwe weg naar de
spinnerij, begroot op f 40.000.—, waarvan f 10.000.— a f 15.000.— aan
arbeidsloon.

In voorbereiding is een plan tot riolering en nieuwe bestrating van een gedeelte
van de Dorpsstraat Hellendoorn, begroot op f 30.000.—, waarvan f 10.000.arbeidsloon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het bouwrijp maken van bouwterrein binnen
het raam van een voor het uitbreidingsplan aangewezen gedeelte. De kosten
hiervan zouden f 50.000.— a f 60.000.— bedragen, waarvan f 20.000.arbeidsloon.

Kampen
In uitvoering is het afgraven en verbeteren van gronden, tot een bedrag van
f 10.000.—, waarin f 9.000.— arbeidsloon is begrepen;
verbetering van erven, waarmee een bedrag van f 20.000.— aan arbeidsloon
is gemoeid.
In voorbereiding zijn verschillende verbeteringen op erven en landerijen van
de gemeente.

Losser
In voorbereiding zijn rioleringswerken tot een bedrag van f 100.000.— en
plannen tot verharding van wegen (Glanerbrug) f 85.000.—.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden verschillende plannen tot verharding
van wegen.
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Steenwijk
In uitvoering is de demping van een haven en het uitbaggeren van een vijver,
welke werken begroot zijn op f 22.000.— arbeidsloon, waarvan nog een vijfde
gedeelte in het jaar 1938 verloond zal worden.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden plannen tot het bouwrijp maken van
gronden, in totaal begroot op f 44.000.—, waarvan f 35.000.— aan arbeidsloon.

Vriezenveen
In voorbereiding is de verbetering van de derde Leidijk; begroot op
f 42.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot verbetering van de Aa-dijk,
vanaf het Overijselse kanaal tot de Schipsloot;
de verharding van de Paterswal; hiervoor wordt een veengebied bereikbaar en
ontginbaar gemaakt, waaraan een mensenleeftijd kan worden gewerkt. Een uitbreidingsplan langs de oostelijke kanaaldijk kan dan ook tot uitvoering komen.

Wierden
In uitvoering is een plan tot verharding van 10 km. zandweg en bestrating
daarvan met klinkers.
In voorbereiding is het bouwrijp maken van een complex gronden in het
uitbreidingsplan.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het plan om enige honderden ha. laagveengronden ten westen van het dorp geschikt te maken voor cultuurgrond.

Wijhe
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden enige rioleringswerken.

Zwolle
In uitvoering is de rondweg (Hortensiastraat—Wipstrikkerallee).
Het vliegveld aan de Brinkhoek is bijna gereed.
Gereed om uit te voeren is het plan tot het maken van een nieuwe brug ter
vervanging van de nieuwe Havenbrug, en het plan tot een nieuwe brug ter
vervanging van de Diezepoortebrug.

In voorbereiding is de bouw van een nieuw Stadhuis.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden: Plannen tot verbetering van landerijen
tot een bedrag van f 50.000.—.
Plannen tot bosbeplanting op het landgoed Kranenburg.
Plannen tot het aanleggen van een nieuwe begraafplaats.
Het gereedmaken van terrein aan het Ruiterplein.
Bebouwing van het nieuwe vliegveld aan de Brinkhoek.
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SAMENVATTING

OVERIJSEL
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus :
Het maken van de stuw bij Hancathe.
Verbetering van de Noorder Vechtdijken.
Verbetering van het waterschap De
Hooilanden.

Eesveense

Verbetering van de zandwegen in de
Enschede.

gemeente

Verbetering van de zandwegen in de
Losser.

gemeente

Verbetering van de zandwegen in de gemeente
Raalte.
Verbetering van de zandwegen in de
Weerselo.

gemeente

Uitvoering van een rioleringsplan in Hellendoorn.
Verkaveling van de Bergweide te Deventer.
Verkaveling van de Blokjes en de Geeren te Zwolle.
Het bouwrijp maken van gronden in de gemeente
Wierden.
Verharding van de Paterswal te Vriezenveen.
Verharding van de Veenweg te Vriezenveen.
Verharding van zandwegen te Wierden tot een
bedrag van f 500.000.
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Snellere uitvoering van particuliere ontginningen
tot een bedrag van f 950.000.
Het bewerken van enige percelen grond voor
plaatsjes ingevolge de Landarbeiderswet, tot een
loonbedrag van f 300.000.
Ontginning van duizenden ha. woeste gronden aan
de van Royenswijk en Boerendijk.
Ontginning van duizenden ha. woeste grond in
Ommen.
Verbetering van de benedenloop van de Dinkel.
Verbetering van de Gele Beek.
Inpoldering van het waterschapVollenhove (6000 ha.)
Verbetering van de weg Zwolle — Hasselt.
Verbetering van de ontwatering van Damsholte.
Verbetering van de ontwatering van Galgengraven
te Ommen.
Verbetering van de Steenwijker Aa.
Kunstweg Oldemarkt—Blankenhammer Zeedijk.
Verbetering van het waterschap De Molengoot.
Landaanwinning Zwolse Diep.
Bebossing van het Ommerveld (100 ha.).
Verbetering van de Dortherbeek.
Aanleggen van vloeivelden in het Notterveen.
Verharding van wegen in Ambt-Hardenberg.
Aanleg van een vliegveld te Zwolle.
Omleggen van Rijkswegen te Zwolle.
Verbetering van de Overijselse kanalen.
Ontwatering van Salland.
Verbetering van 2 complexen grond resp. 60 en
110 ha.) aan de spoorlijn Staphorst — Dedemsvaart.
Werken tot scheiding van het Berkel- en Schipbeekgebied.
Verbetering van de Overijselse Vecht.
Aansluiting van het noorden en midden van Overijsel
aan het Provinciale waterleidingbedrijf.
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Beginnen met of sneller afmaken van plannen tot
wegverbetering :
Meppel — Zwartsluis — Zwolle.
Hasselt — Coevorden.
Ommen — Hellendoorn — Goor.
Almelo — Bornerbroek — Delden — Bentelo.
Almelo — Fleringen — Ootmarsum — Denekamp.
Oldenzaal — Weerselo — Fleringen — Tubbergen —
Langeveen — Kloosterhaar — Sibculo.
Enschede — Oldenzaal.
Enschede — Haaksbergen — Gelderse grens.
Berkum — Ommen.
Bestrijding van waterverontreiniging in de veenkolonien.
Bouw van ca. 1 70 arbeiderswoningen, verbetering
van de haven en verbouwing van de gasfabriek,
uitvoering van het rioleringsplan, bouw van twee
scholen, bouw van een gemeentehuis, wegverbeteringen te Almelo.
Bouw van arbeiderswoningen en dijkverbetering
te Avereest.
Inpoldering van het verlaat en bouw van een
ziekenhuis te Deventer.
Wegverbeteringen en verbetering van de afwatering
te Diepenveen.
Woningbouw, versnelde uitvoering van een stratenplan, dat nu reeds vijf jaar oud is, bouw van een
ziekenhuis, van een openluchtbad, uitvoering van
het rioleringsplan, verbetering van het Krimplein
te Enschede.
Verbetering van een kademuur, uitvoering van een
uitbreidingsplan en vergroting van het kerkhof te
Genemuiden.
Wegverbetering en bouw van een zwembad te
Haaksbergen.
Verbetering van eenige straatjes te Hasselt.
Wegaanleg, straatverbetering, riolering, uitvoering
uitbreidingsplan te Hellendoorn.
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Talrijke grondwerken te Kampen.
Wegverbeteringen en rioleringswerken te Losser.
Bouwrijp maken van gronden te Steenwijk.
Dijkverbetering en verharding van de Paterswal
te Vriezenveen.
Wegverbetering, bouwrijp maken van gronden in
het uitbreidingsplan, ontginning van enige honderden
ha. Iaagveen te Wierden.
Rioleringswerken te Wijhe.
Bouw van twee bruggen, van een nieuw stadhuis,
aanleg van een nieuwe begraafplaats, verbetering
van landerijen, bosbeplanting, bouwrijp maken van
terreinen te ZwoIle.
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Provincie Gelderland
In deze provincie zijn doorlopend 5000 tot 6000 arbeiders op de werkverschaff ingswerken aanwezig. Wat de werkgelegenheid betreft, zou dit getal, naar het
oordeel van ter zake deskundigen, zeker tot 10.000 kunnen worden opgevoerd,
hetgeen wel wijst op de grote mogelijkheden, die in deze provincie nog aanwezig zijn.
Het belangrijkste werk is hier de Maasverbetering, waar doorlopend 1800 man
werken.
Jaarlijks wordt bij dit werk f 1.000.000.— verloond. Op deze sterkte kan nog
worden doorgewerkt in 1938 en 1939. In het plan is nog niet opgenomen de
verbetering van de dijken aan de rechter-Maasoever, hetgeen toch noodzakelijk
is en op den duur wel uitgevoerd zal moeten worden.
Overige werken in uitvoering zijn:
De verbetering van de 's-Gravenweerdsedam (Ioonbedrag 1104.000.—, waarvan
pas verwerkt is f 11.000.—).
Aan de Schipbeek en de Buurser Beek hebben deze zomer doorlopend 500 tot
800 man gewerkt. Er is totaal f 2.000.000.— te verlonen en nog twee jaar werk
voor 300 man. Bij dit werk schijnt het natuurschoon wel zeer ernstig te zijn
geschaad.
Aan de polderwerken in de polder „Millingen Duffelt en Zeeland", een plan van
f 13.000.—, is f 5000.— verwerkt.
Aan de verbetering van de Berke!, een plan van f 120.000.—, waarvan is verwerkt f 21.000.—, is bij het tegenwoordige tempo voorlopig nog voor 150 man
geregeld werk.
Aan de verbetering van de Baakse Beek, een plan van bijna f 27.000.—, waarvan
slechts f 1000.— is verwerkt, is bij het tegenwoordige tempo voorlopig nog
geregeld voor 100 man werk.
Particuliere ontginningen in de omstreken van Ruurlo en Borculo, welke nog
kunnen worden uitgevoerd, zijn van grote omvang.
Het verbeteren van zandwegen in de gemeente Laren is een plan van f 40.000.—,
dal nog verdubbeld zou kunnen worden en waaraan binnenkort wordt begonnen.
Te Middachten zijn uitgetichelde uiterwaarden, die verbeterd moeten worden.
Na afgraving door een steenfabriek zouden ze met klei bedekt worden, teneinde
er cultuurland van te maken, doch na faillissement van de fabriek zijn deze landen
woest blijven liggen. Het plan, waar binnenkort aan begonen zal worden, kost
f 130.000.—. Dergelijke mogelijkheden doen zich tangs de rivieren veel voor.
In uitvoering is een plan tot het aanleggen van rijwielpaden door de Bond van
Rijwielpadenverenigingen „Oostelijk Gelderland". Reeds is voor f 400.000.—
aangelegd.
Er is nog een plan van f 200.000.— voor paden in de buurt van Bergh en Wisch.
Te Winterswijk bestaat een plan voor verbetering van zandwegen tot een bedrag
van f 72.000.—. Zo zijn er ook nog plannen voor Aalten en Didam.
In Apeldoorn is men nog steeds met de riolering bezig (18 bestekken). De eerste
helft is klaar, de tweede helft wordt uitgevoerd met een bijdrage uit het Werkfonds van f 700.000.—. Er is in totaal nog te verwerken f 1.200.000.—. Vijftig
man werken hier doorlopend aan, terwijl bij de betonloods 160 man aan het werk
is, in de Loenermark 250 man en aan de teerwegen 100 man.
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Het Orderbos, dat thans door de Staat gekocht is, biedt nog vele werkmogelijkheden. Voor grint- en leemgraven, bosverplegen enz. is direct een plan op te
maken van f 600.000.— aan loon.
Voor het Nationale Park „De Hoge Veluwe" te Ede, was voor 1937 f 150.000.—
uitgetrokken. Hier is ook in de toekomst veel te doen. De totale oppervlakte
bedraagt 5000 ha. Het werk bestaat uit bebossing, bosverpleging, wegenaanleg,
bouw van een groot museum.
Te Ede bestaat een plan tot verbetering van de riolering.
Barneveld heeft veel particuliere ontginningen, waar ook arbeiders uit Nijkerk
plaats kunnen vinden. Er zijn ook nog zandwegen te verbeteren.
In Ermelo zijn veel boswerkzaamheden te verrichten door Staat en gemeente
(aankoop landgoed „Het Ronde Huis"). De Iandaanwinningen langs het liselmeer
zouden zijn uit te breiden. Er zijn tevens veel grintgroeven. Het maken van een
behoorlijke afwatering voor de Gelderse Vallei (Rijnkanaal) is een plan van
f 700.000.—. Dit zou bespoedigd moeten worden, daar het te langzaam gaat.
Daarna zullen tal van verbeteringen van zijwaterleidingen in Barneveld, Ede en
Veenendaal volgen. Hier ligt een onuitputtelijke werkvoorraad.
Te Arnhem bestaat voor de overzijde van de Rijn, in de polder Malburgen, een
plan tot bouwrijp-maken van gronden tot een bedrag van f 170.000.—. Hiervan
is reeds verwerkt f 60.000.—. Op de bezittingen van de Ver. Gelders Landschap
zijn boswerkzaamheden te verrichten.
Een plan voor verbetering van veerwegen in Rhenen is begroot op f 70.000.—.
Het maken van opritten voor een brug te Zevenaar is begroot op f 100.000.—.
De brug zelve komt voor rekening van het Werkfonds en is aanbesteed voor
f 187.000.—.
Een brug over de Oude Use! bij Terborg is begroot op f 60.000.—.
Voor Velp bestaat een asphalteringsplan en een rioleringsplan.
Nijmegen heeft een plan voor het stadspark „De Goffert".
Een plan tot verbetering van het polderdistrict „Lijmers" is begroot op
f 170.000.—.
In de Betuwe bestond reeds v6Or de crisis een zeer slecht afwateringssysteem,
daar gedurende de laatste ca. 70 jaar de sloten waren dichtgeraakt en vervangen
door paaltjes met prikkeldraad.
Gedurende de laatste jaren is men er toe overgegaan, dit afwateringssysteem in
werkverschaffing te verbeteren: de oude sloten werden weer opengelegd. Veel
werk is dan ook in dit opzicht reeds gedaan, maar loch is nog lang niet alles in
orde en zouden in particuliere ontginning nog zeer veel verbeteringen kunnen
worden aangebracht.
In het Land van Maas en Waal is in uitvoering een verbetering van enige hoofdwafergangen, welk werk ongeveer f 100.000.— zal kosten.
Nog uit te voeren werken:
Als voortzetting van de aanleg van Twente-kanalen komt in aanmerking: de
verbetering van de Gelderse Vallei; een plan van naar schatting f 10.000.000.—.
De Oude Wel van Doeinchem naar Dinxperlo is te klein; ze voert veel water van
Duitsiand of en verbetering is voor het waterschap niet te betalen.
Het Departement van Waterstaat heeft een plan a f 2.000.000.—, doch na uitvoering daarvan is er geen scheepvaart meer mogelijk. Het waterschap wil de
scheepvaart behouden. Een oplossing van dit vraagstuk dient bespoedigd te
worden.
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Uit de dichting van de Baakse Overlaat bij Zutphen zal voortvloeien, dat daarna
vele beekjes zullen moeten worden bemalen. Het plan hiertoe is begroot op
f 1.500.000.—. Er komt hier dan veel werkverruiming door het maken van
bemalingsinstallaties. Een gevolg zal ook zijn, dat de Brummense bandijk moet
worden verzwaard, waarvan de kosten f 230.000.— zullen zijn.
De landsdijken bij Pannerden zullen moeten worden verhoogd, wat f 185.000.zal kosten.
De Rijndijk Arnhem—Velp (Rijksweg) dient eveneens verbeterd te worden; de
kosten zijn begroot op f 200.000.—.
Er is een plan tot verbetering van de Apeldoornse Grift van f 230.000.—. Apeldoorn, Heerde en Epe waren er bij betrokken. Het is echter misgelopen, doordat
de genoemde gemeenten over de kostenverdeling geen overeenstemming konden
bereiken. Dit mag geen aanleiding zijn dit werk nog langer onuitgevoerd te laten.
Een plan tot verbetering van de Linge is begroot op vijf millioen gulden. Op de
grondslag van het rapport van de Linge-Commissie voorziet inmiddels een kleiner
plan in de eerste plaats in de bouw van een nieuw gemaal en een uitwateringssluis te Steenenhoek. De oprichting van een of twee nieuwe waterschappen,
(waarin dan het bestaande waterschap voor de Linge-uitwatering zal zijn opgenomen) is echter noodzakelijk. Over een en ander is overleg gaande tussen
de provinciale besturen van Gelderland en Zuid-Holland en het bestuur van het
bestaande waterschap. Deze onderhandelingen schijnen niet zeer te vorderen.
Partiele verbeteringen, die hier en daar aan de Linge worden uitgevoerd, zijn
uiteraard van weinig nut. Er dienen maatregelen te worden getroffen dat de
uitvoering van zulk een belangrijk werk niet !anger door onderhandelingen wordt
opgehouden.
Verbetering van zandwegen to Zelhem en van stadsbezittingen te Doesburg is
nog nodig en mogelijk.
Een plan tot verbetering van het Nijkerkse Veen werd begroot op f 27.000.—.
De verzwaring van de Angerlose bandijk (laatste bandijkverzwaring in Gelderland,
een uitvloeisel van de overstroming in 1926), is begroot op f 117.000. Aan dit
werk kan binnenkort worden begonnen.
Tenslotte zijn er de rijkswegen-plannen Nijmegen—Arnhem, Apeldoorn—Zwolle.
Voor dijkverbetering is op de provinciale begroting voor 1938 een bedrag
uitgefrokken van f 135.300.—; het betreft hier de dijken te Herwerden, Aerdt
en Pannerden, de Lijmers, de Baarbroeksedijk en de Angelose Zomerdijken,
het Rijk van Nijmegen, Maas en Waal en de Bommelerwaard boven de Meidijk.
Op de Provinciale Begroting voor 1938 werd uitgetrokken voor de uitvoering
van het „Aanvullend Interlocaal Wegenplan" een bedrag van f 78.000.
Voor bijdrage in de kosten van verbetering van andere wegen f 10.000.—.
Evenals in de twee voorafgaande jaren werd f 6000.— bestemd voor deelname
in een op te richten Naamloze Vennootschap of Stichting, die zich ten doel stelt
de aanleg en exploitatie van een vliegveld te Elst.
Voor het ontwerpen van streekplannen voor de Neder-Betuwe, Nijmegen en
omgeving en de Veluwe (met uitzondering van Arnhem en omgeving) is nog een
bedrag van f 6.600.— gereserveerd. Voor het ontwerpen van deze drie streekplannen tezamen is in totaal f 16.000.— geraamd, waarvan bovengenoemde
f 6.600.— het laatste deel vormen. Het uitvoeren van deze plannen zou ongetwijfeld een belangrijke werkverruiming tengevolge hebben.
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In de Betuwe is in tal van gemeenten nog veel verbetering van wegen nodig en
mogelijk, hetgeen echter afstuit op financiele moeilijkheden, die beletten, dat
deze in den regel arme gemeenten de gebruikelijke 10 % in de kosten aan de
provincie bijdragen. Rijk of provincie behoren hier in te grijpen.
Wet de dijkverzwaringen betreft: deze zijn in de Betuwe bijna alle voltooid en
er zijn dus nog slechts enkele werkobjecten van deze aard over. Van enige
betekenis is nog de verbetering van de Dijk Waardenburg—Gorcum, die een
paar ton zal kosten. In de Bommelerwaard bestaat het plan tot verzwaring van
de Waaldijk, dat in 1938 zal worden uitgevoerd en begroot is op f 60.000.—.
Hier zijn op den duur meer verzwaringen noodzakelijk.
In voorbereiding is in de Bommelerwaard een groot ontwateringsplan, dat op
f 300.000.— is geschat, waarvan f 250.000.— werkverschaffingsloon.
Wat de hoofdwatergangen betreft is het voornaamste gedeelte gereed. Voor
het resterende gedeelte zijn verschillende bestekken gemaakt, die nog in studie
zijn en tussen welke blijkbaar moeilijk een keuze kan worden gedaan. Dit betreft
echter, gelijk reeds gezegd, de hoofdwatergangen; het hier bovenbedoelde plan
van f 300.000.— is detailwerk.
Daarnaast is bovendien het vernieuwen van sluizen en gemalen dringend nodig.
Komt het moment, waarop dit niet langer kan wachten, dan spreekt het vanzelf,
dat men er weinig voor zal voelen, sluizen en gemalen aan te brengen in
watergangen, die toch binnenkort zelf verbeterd en veranderd moeten worden,
zodat de noodzakelijkheid deze werken te vernieuwen, wel stimulerend zal
werken op de uitvoering van de verbetering der watergangen zelf.
In de Tielerwaard bestaat een plan tot verbetering van de ontwatering, dat door
de samenwerkende polders zal moeten worden uitgevoerd en op f 250.000.—
wordt begroot.
In de polder Culemborg is een plan tot verbetering van de ontwatering reeds
in uitvoering. Op het ogenblik werken hier regelmatig 150 man; in de zomermaanden kan dit aantal worden opgevoerd tot 300; gedurende de gehele zomer
van 1938 zal er nog werk zijn.
Het plan omvat slechts verbetering van de hoofdwatergangen; de gevolgen
daarvan echter zijn, dat tal van particuliere watergangen en sloten noodzakelijk
ook verbeterd moeten worden, hetgeen niet alleen opnieuw een belangrijk werkobject met zich zou brengen, maar bovendien zou kunnen leiden tot blijvende
werkverruiming, door verbetering van de bestaande gronden en in vele gevallen
door omvorming tot cultuurgronden. Het betreft hier een gebied van 2000 ha.
Van het Rijkswegenplan zal dit jaar (1938) worden aanbesteed het weggedeelte
van Vianen naar Zalt-Bommel. Van de Oost-West verbinding moet nog uitgevoerd
worden het gedeelte van Zalt-Bommel naar Elst.
Tot zover de grote provinciale en werkverschaffingswerken. Thans volgen hier
nog enige gegevens, de verschillende gemeenten betreffende.

Apeldoorn
In uitvoering is de verbouwing van een school voor zwakzinnigen, waarvan de
kosten f 22.000.— bedragen en de verbouwing van een ambachtsschool, waarvan de kosten f 100.000.— bedragen.
Gereed om uitgevoerd te worden is de verbouwing van het badhuis, f 20.000.—,
de bouw van een toonzaal voor de gasfabriek f 40.000.— en de bouw van een
wachthuisje voor de autobussen f 5000.—.
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In voorbereiding is de bouw van een Hogere Burgerschool en het maken
een tunnel in „Berg en Bos".

VEM

Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van een aantal wegen er
de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Brummen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de bouw van een nieuw gemeentehuis, de
bouw van een nieuwe school; rioleringswerken te Brummen en Eerbeek, en
enige wegverbeteringen.

Culemborg
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot riolering en bestrating van de
Hondstegen. Dit plan schijnt reeds meer dan 20 jaar hangende te zijn.
In voorbereiding is het maken van een rijweg van Culemborg naar de nieuwe
verkeersweg Vianen—Waardenburg.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een rioleringsplan voor de gemeente
Culemborg, begroot op f 200.000.—.

Doetinchem
In uitvoering zijn werken aan de waterleiding, die echter bijna geheel gereed
zijn, evenals een brug over de Oude Wel.
Gereed om uit te voeren is een plan tot kanalisering van de Oude IJsel, dat
reeds enkele jaren aanhangig is en waarmede een bedrag van f 1.200.000.—
gemoeid zou zijn, een plan tot verbetering van zandwegen, dat f 30.000.— zal
kosten en voorts plannen tot verbetering en verbreding van de Gaswal, de
Loswal, de Verheulstraat en de Waterstraat, een en ander in aansluiting aan de
nieuwe Uselbrug.

In voorbereiding is een plan tot uitbreiding van de riolering, dat 150.000.—
zou kosten en de bouw van een nieuw gemeentehuis, waarmede f 80.000.—
gemoeid is.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot omlegging van de Rijksweg
buiten de kom van de gemeente.

Druten
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan tot verbetering van de weg
Druten—Rossum.

Ede
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het maken van een vloeiveld
te Bennekom.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot aanleg van sportvelden, een
plan tot verbetering van wegen en tot demping van de Grift in Gelders
Veenendaal.
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Elst (O.B.)
In uitvoering is het graven van watergangen voor de Dorpspolder Elden.
In voorbereiding is het aanleggen van een vliegveld.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden verschillende wegverbeteringswerken.

Ermelo
In uitvoering is de weg van Harderwijk naar het Uddelermeer en het omleggen
van deze weg buiten de buurtschap Leuvenum en Staverden. Dit kost per jaar
f 30.000.—, voorlopig voor de tijd van 3 jaar.

In voorbereiding is de verbetering van de Oosteinderweg, die aan loon f 8.500.—
kost.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de reorganisatie van het plaatselijk
wegennet.

Geldermalsen
In uitvoering is het spitten van ruim 2 ha. grond als proefveld voor fruitteelt.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbetering van de Willem de
Zwijgerweg, dat f 4.000.— aan arbeidsloon kost en een rioleringsplan, waarin
f 3.000.— loon is inbegrepen.

In voorbereiding is de aanleg en verbetering van verschillende wegen en de
verbetering van een kademuur.

Harderwijk
In uitvoering is de demping van de Bleekgracht en de ontginning van bosgrond.
In voorbereiding is de aanleg van een grote speelplaats.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot verbetering van verschillende
wegen in de stad en tot verbetering en verharding van wegen te Hierden,
gemeente Harderwijk.

Hattem
In voorbereiding is de bouw van een gewapend betonbrug met bijkomende
grondwerken, begroot op f 17.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de restauratie van het gemeentehuis, dat
een monumentaal gebouw is, en waarvan de kosten volgens deskundigen
f 50.000.— zullen bedragen.

Heerde
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot bosontginning bij
bosbeheer en bij een particulieren grondeigenaar.

het Staats-

Herwen, Aerdt en Lobith
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het maken van een brug over
de Oude Rijn met bijbehorende weg en oprit, waarmede f 200.000.— is gemoeid.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de egalisatie van binnenpolders en de
aanleg van wegen, aansluitende op het wegennet naar de Betuwe.
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Herwijnen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van enige polderwegen, waarvan er een tenminste 400 m. te laag Iigt.

Kesteren, Lienden, Opheusden, Echteld
In deze vier gemeenten zijn een aantal wegen van locaal belang in uitvoering
die voor deze gemeenten tezamen begroot zijn op f 150.000.—.

Lochem
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan tot het maken van een openluchttheater.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden plannen tot het bouwen van een school
en een volksbad.

Nijkerk
In uitvoering is het maken van een schoeiing aan de Havenkade, aangenomen
voor f 72.000.—; het verbreden van de Havenmond en het leggen van tegels in
enige voetpaden.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van een badinrichting, van een
waterzuiveringsinstallatie op de riolering en het aanleggen van een sportterrein.

Nijmegen
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot de bouw van 88 arbeiderswoningen, kosten f 211.000.—, het bouwen van een overdekte veemarkt, kosten
f 219.000.—, en het bouwen van een overdekte badinrichting, waarvan de
kosten f 210.000.— zijn.

In voorbereiding is het bouwen van twee bruggen over de spoorlijn aan
de Graafseweg, waarvan de kosten f 300.000.— zijn, de aanleg van wegen en
voetpaden, waarvoor op de begroting van 1938 een bedrag van f 20.000.— is
uitgetrokken en uitbreiding van de straatverlichting, waarvoor ruim f 56.000.—
is uitgetrokken.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de riolering van Hatert, Brakkenstein, Flees
en Neerbos (begroot op f 1.900.000.—), het vergraven van de havenmond en de
restauratie van de Stephenskerk.

Paten
In voorbereiding is de aanleg van een nieuwe weg om het dorp, waarvan de
kosten bedragen f 61.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het verharden van verschillende wegen en
het bouwen van gemeentewoningen.

Renkum
In voorbereiding is de aanleg van golfterreinen.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden rioleringswerken, aanleg van radiodistributie en een plan tot het verharden van de verbindingsweg over Wolfheze
naar de Utrechtseweg bij Heelsum, welke weg ongeveer 7 km. lang is.
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Rheden
In uitvoering is de riolering te Velp, het gelijkmaken van kleigaten te Rheden en
De Steeg.
Gereed om uitgevoerd te worden is het Iaatste deel van een plan tot aanleg
van een begraafplaats, waarvan de totale kosten f 70.000.— zijn, doch waar reeds
zoveel van is verwerkt, dat het laatste bestek nog slechts f 8.000.— bedraagt,
bijna uitsluitend arbeidsloon.
In voorbereiding is het verharden van zandwegen en de aanleg van plantsoenen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot het aanleggen van een bosbad.

Tiel
In uitvoering is het bouwen van een grote centrale van de P.G.E.M., en de
uitbreiding van de ambachtsschool.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot demping van een kolk.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de bouw van arbeiderswoningen; het voltooien van het rioleringsplan, dat slechts ten dele is uitgevoerd, en het maken
van een nieuwe beg raafplaats, die op f 30.000.— is begroot.

Valburg
Gereed om uitgevoerd te worden zijn enige plannen tot het verbeteren van
wegen.

In voorbereiding is de aanleg van een nieuw kerkhof.

Voorst
In voorbereiding is het uitdiepen van wateren en ontginningswerken.
Nog uitgevoerd kunnen worden het aanleggen van een weg, het bouwen van
arbeiderswoningen, het maken van een zwembad en een sportveld.

Wageningen
In uitvoering is op het ogenblik het maken van een afweg van het Heusdense
Veer en het egaliseren van de terreinen „Oranje Nassau-Oord".
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan tot verbeteren van de Holleweg
(de weg van Leskensveer tot Diedenweg), welk plan voor 80 man een jaar werk
geeft en begroot is op f 1 00.000. .
—

In voorbereiding is de verbetering van wegen binnen de gemeente, wat
f 18.000.— arbeidsloon met zich brengt en het doortrekken en verbeteren van
de verkeersweg Arnhem—Grebbe.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de bouw van een nieuwe openbare lagere
school, de bouw van een nieuw politiebureau en de bouw van een gymnastieken verenigingsgebouw, alsmede een gebouw voor de Arbeidsbeurs en voor
Maatschappelijk Hulpbetoon. Voorts wordt gedacht aan de bouw van 24
arbeiderswoningen.

Wamel
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan „Veerweg", een werk van enige
tienduizenden guldens.
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Winterswijk
In uitvoering is de verbetering van diverse wegen, waaronder de Mister- en
Vredenseweg, waartoe in 1935 werd besloten en waarvan de kosten toen
beraamd werden op f 112.000.—. Op deze thans verbeterde Misterweg moet een
wegdek worden aangebracht, waarvan de kosten beraamd zijn op f 110.000.—.
Op de begroting is verder uitgetrokken voor de aanleg en verbetering van
straten f 16.000.—, voor de aanleg en verbetering van wegen f 18.000.—, welke
plannen dus bespoedigd kunnen worden.
Gereed om uitgevoerd to worden is het plan tot de bouw van een nieuw
gemeentehuis, dat f 100.000.— zal kosten.

In voorbereiding is de ontginning van het Meddose Veen, dat aan arbeidsloon
f 160.000.— zal kosten, alsmede het maken van een ringweg.
Op de begroting van 1938, is voor normalisatie van de Whemerbeek en voor
restauratie van de toren nog niets uitgetrokken. Laatstgenoemde restauratie is
begroot op f 30.000. .
—

Zaltbommel
In voorbereiding is een rioleringsplan.

Zutphen
In uitvoering is het maken van een brug, begroot op f 15.000.—; het verbouwen
van de gasfabriek; het bouwen van resp. 24 en 23 arbeiderswoningen, aangenomen voor f 52.000.— en f 52.000.—.

In voorbereiding is het bouwen van een nieuw gemeentehuis.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de gehele of gedeeltelijke sanering van
verschillende volkswijken.
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SAMENVATTING

GELDERLAND
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus :

De Maasverbetering.
Verbetering van de dijken aan de Rechter Maasoever.
Verbetering van de 's-Gravenweerdsedam.
Verbetering van de Schipbeek.
Verbetering van de Buurserbeek.
Verbetering van zandwegen in Laren.
Polderwerken in „Millingen — Duffelt en Zeeland".
Verbetering van de Berkel.
Verbetering van de Baakse Beek.
Particuliere ontginningen te Ruurlo en Borculo.
Uittichelen van uiterwaarden te Middachten.
Uittichelen van vele andere uiterwaarden.
Aanleggen van rijwielpaden in Oostelijk Gelderland.
Aanleggen van rijwielpaden te Berg en Wisch.
Verbetering van zandwegen te Winterswijk.
Verbetering van zandwegen te Aalten en Didam.
Verdere uitvoering van rioleringswerken te Apeldoorn.
Boswerkzaamheden in het Ordebos te Apeldoorn.
Bebossing, bosverpleging, wegenaanleg.
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Bouw van een museum in het Nationale Park
„De Hoge Veluwe".
Verbetering van de riolering te Ede.
Particuliere ontginningen te Barneveld.
Boswerkzaamheden te Ermelo, o.a. door aankoop
van het landgoed „Het Ronde Huis".
Landaanwinningen langs het 1.1selmeer.
Uitgraven van grintgroeven.
Ontwateringswerken in de Gelderse Vallei.
Verbetering van zijwatergangen in Barneveld, Ede
en Venendaal.
Bouwrijp maken van gronden in de polder Malburgen,
gemeente Arnhem.
Boswerkzaamheden op bezittingen van „Het Gelders
Landschap".
Verbetering van de veerwegen te Rhenen.
Bouwen van een brug met opritten te Zevenaar.
Bouwen van een brug te Terborg.
Asfalteringswerken en rioleringswerken te Velp.
Uitvoeringen van het plan voor het stadspark De
Goffert te Nijmegen.
Verbetering in de polder „Lijmers".
Verdere verbetering van het afwateringssysteem
in de Betuwe.
Verbetering van enige hoofdwatergangen in het
Land van Maas en Waal.
Grote verbetering van de Gelderse Vallei.
Verbering van de Oude Wel van Doetinchem naar
Dinxperlo.
Dichting van de Baakse Overlaat en bemaling van
enige daarop aansluitende beken; bouw van daarbijbehorende bemalingsinstallaties.
Verzwaring van de Brummense bandijk.
Verhoging van de landsdijken bij Pannerden.
Verbetering van de Rijndijk Arnhem — Velp.
Verbetering van de Apeldoornse Grift.
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Verbetering van de Linge.
Verbetering van zandwegen te Zelhem.
Verbetering van stadsbezittingen te Doesburg.
Verbetering van het Nijkerkse Veen.
Verzwaring van de Angerlose bandijk.
Verdere uitvoering van het Rijkswegenplan :
Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, Zwolle.
Dijkverbeteringen in Herwerden Aerdt en Pannerden,
de Lijmers, de Baarbroeksedijk, de Angerlose Zomerdijken, het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas
en Waal.
Uitvoering van het„aa nvullend interlocaal wegenplan".
Verbetering van enige andere wegen.
Aanleg van een vliegveld te Elst.
Ontwerpen en uitvoeren van streekplannen voor
de Neder-Betuwe, Nijmegen en omgeving en de
Veluwe.
Verbetering van wegen in vele gemeenten in de
Betuwe.
Verzwaring van de dijk Waardenburg — Gorcum.
Verzwaring van de Waaldijk.
Verzwaring van enige andere dijken in de
Bommelerwaard.
Uitvoering van het ontwateringsplan in de Bommelerwaard.
Vernieuwing van sluizen en gemalen aldaar.

Verbouwing van een badhuis, bouw van een toonzaal voor de gasfabriek, bouw van een H. B. S.,
bouw van een tunnel, verbetering van wegen en
bouw van een nieuw gemeentehuis te Apeldoorn.
Bestratingswerken, rioleringswerken, wegaanleg te

Culemborg.

Kanalisering van de Oude Use!, wegverbeteringen,
rioleringswerken, omlegging van de Rijksweg, bouw
van een gemeentehuis te Doetinchem.
Verbetering van de weg Druten — Rossum te Druten.
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Het maken van een vloeiveld, aanleg van sportvelden, wegverbetering en demping van de Grift
te Ede.
Wegverbeteringen te Elst.
Snelle uitvoering van de verbetering van de weg
van Harderwijk near het Uddelermeer, verbetering
van de Oosteinderweg, reorganisatie van het
plaatselijk wegennet te Ermelo.
Wegverbetering, verbetering van een kademuur en
uitvoering van een rioleringsplan te Geldermalsen.
Wegverbeteringen en ontginningen van bosgrond
te Harderwijk.
Bouw van een brug, restauratie van het monumentale
gemeentehuis te Hattem.
Bosontginning te Heerde.
Bouw van een brug, wegaanleg en egalisatie van
binnenpolders te Herwen, Aerdt en Lobith.
Verbetering van enige polderwegen te Herwijnen.
Verbetering van locale wegen te Kesteren, Lienden,
Opheusden en Echteld.
Het maken van een Openluchttheater, het bouwen
van een school en een volksbad te Lochem.
Het maken van een badinrichting, van een waterzuiveringsinstallatie en het aanleggen van een
sportterrein te Nijkerk.
Het bouwen van 88 arbeiderswoningen, van een
overdekte veemarkt, van een badinrichting, van 2
bruggen over de spoorlijn aan de Graafseweg,
aanleg van wegen en voetpaden, uitbreiding van
de straatverlichting, uitvoering van bijna twee millioen
kostend rioleringsplan, vergraven van de havenmond
en restauratie van de Stephenskerk te Nijmegen.
Aanleg van een nieuwe weg, verschillende wegverbeteringen en bouw van arbeiderswoningen te
Putten.
Aanleg van golfterreinen, uitvoering van rioleringswerken, aanleg van een radiodistributie-installatie,
wegverbeteringen te Renkum.
Wegverbeteringen te Rheden.
Bouw van een electrische centrale, uitbreiding van
de ambachtsschool, voltooiing van het rioleringsplan,
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bouw van arbeiderswoningen, aanleg van een nieuwe
begraafplaats te Tiel.
Aanleg van een nieuwe begraafplaats, wegverbeteringen te Valberg.
Wegverbeteringen, bouw van een school, van een
politiebureau, van een verenigingsgebouw, van een
gebouw voor de Arbeidsbeurs en Maatschappelijk
Hulpbetoon en van 24 arbeiderswoningen te

Wageningen.

Verkeersverbeteringen, bouw van een nieuw gemeentehuis, ontginning van het Meddose Veen,
normalisatie van de Wehmerbeek en restauratie
van een toren te Winterswijk.
Uitvoering van een rioleringsplan te Zalt-Bommel.
Het maken van een brug, verbouwing van de gasfabriek, bouw van arbeiderswoningen, bouw van
een nieuw gemeentehuis, sanering van enige yolkswijken te Zutfen.
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Provincie Utrecht
Aan het Amsterdam—Rijnkanaal is nog vijf jaar werk indien men in het tegenwoordig tempo doorgaat; men is thans bezig aan het gedeelte Wijk bij Duurstede--Jutphaas. Nog uitgevoerd moet worden een spoorbrug, die uiteraard niet
in werkverschaffing wordt gemaakt.
Tussen Maarssen en Zuilen is men begonnen aan een brug over het Merwedekanaal, dat, als onderdeel van de Amsterdam—Rijnverbinding wordt verbreed.
De brug wordt 200 m. lang en de kosten zijn f 350.000.—.
Binnenkort zal worden uitgevoerd het kanaal-gedeelte van Houten tot aan de
spoorlijn Utrecht—Den Bosch. Dit gedeelte is ruim 4 km. lang. De voorbereidende
werkzaamheden worden in werkverschaffing uitgevoerd. In vrij werk wordt met
een baggermolen het kanaal op diepte gebracht. Op de provinciale begroting
voor 1938 is voor dit werk een bedrag van f 100.000.— uitgetrokken.
De Rijksweg Den Haag—Utrecht is in uitvoering, doch zal moeten worden doorgetrokken tot Arnhem. Aileen het trace van het gedeelte Utrecht tot het station
Driebergen is vastgesteld, met het overige is nog geen voortgang gemaakt.
Het provinciaal wegenplan wordt in zeer langzaam tempo uitgevoerd. Van de
7 millioen gulden, die hieraan nog kunnen worden besteed, wordt per jaar
slechts f 300.000.— verwerkt.
In de westelijke helft van de provincie, vooral in de zuid-westhoek, zijn de wegtoestanden levensgevaarlijk. Uitvoering van het provinciaal wegenplan zou stimulerend kunnen werken op de verbetering van veel gemeentelijke en andere
wegen.
Door Gedeputeerden is spoed toegezegd met de weg Schoonhoven—Lopik
(Lopiker Voordijk). Deze behoort tot het provinciaal wegenplan. Getracht wordt
hiervoor steun van het Werkfonds te verkrijgen.
Het grote plan, de Gelderse Vallei betreffende, is begroot op f 1.450.000.—,
waarvan pas 3i ton is verwerkt. Voor 1938 is 4 ton uitgetrokken.
Indien dit werk eenmaal gereed zal zijn, zal hiervan de consequentie zijn, dat
ook in Utrecht veel detailwerk zal moeten worden uitgevoerd, daar het plan
alleen de hoofdwatergangen betreft en de kleinere watergangen zich daarbij
uiteraard hebben aan te passen.
In de noord-westhoek van de provincie zijn nog veel ontginnigswerken uit te
voeren, in het bijzonder in de jonge polders Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis,
waar ge8galiseerd moet worden en waar in vele gevallen de slechte grond ondergewerkt en de goede naar boven gebracht moet worden.
Een weg door de Vinkeveense plassen (behorende tot het Provinciaal wegenplan)
zal f 1.700.000.— kosten. De Provinciale Staten hebben het plan in de vergadering van December 1937 vastgesteld. Voor de uitvoering zal getracht worden
steun van het Werkfonds te verkrijgen.
In de oostelijke helft zijn veel boswerkzaamheden in voorbereiding, hoofdzakelijk
in particuliere ontginning. Hieronder valt vooral to rekenen het aanbrengen van
brandgangen.
In de Eemnesserpolder moet een verbetering pleats vinden, die slechts een gevolg
kan zijn van een voorafgaande ruilverkaveling. Wegenaanleg, geheel nieuwe
opzet van de ontwatering, afrastering, woningbouw en ten slotte blijvende werkruiming zullen hiervan het gevolg zijn.
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Het gebouw van de P.U.E.M. in de stad Utrecht, een groot provinciaal werk, is
in uitvoering en zal f 300.000.— kosten. Gedurende het gehele jaar 1938 zal
hieraan nog gewerkt worden.
Hier volgt thans de opgave, enige gemeenten betreffende:

Amersfoort
Gereed om uitgevoerd te worden is een brug, welke f 28.000.— zal kosten en
verband houdt met de aanleg van het Gelderse Vallei-kanaal.

In voorbereiding is:
Modernisering van het plaatselijk wegennet (verbreding en
naadloos wegdek)
Verkeerstunnel verbinding Soesterkwartier (w.o. aankopen tot
een bedrag van pl.m. f 150.000.—
Nieuw politiebureau (w.o. pl.m. f 20.000.— grond)
Nieuw bureau Maatschappelijk Hulpbetoon
Afdoende restauratie na-oorlogswoningen
Nieuwe brug Kampstraat en Verkeersplein
Biologische reinigingsinstallatie afvalwater
Brug over de Eem bij Erdalfabriek met aansluitende weg (pl.m.
17.000 m. 2 (op Rijks-Noordweg (tot afvoerkanaal Geld. Vallei).
Zonder grondaankoop begroot op
Nieuw Raadhuis, met behoud van de gebouwen achter Davidshof,
incl. grond
Viaduct met aansluifende wegen (pl.m. 12.000 m. 2 ) over de
spoorlijn Utrecht—Amersfoort
Doorbraak vanaf Stationstraat tot Weijerstraat met brug over de
Beek

f

500.000.—

„
„

„

600.000.—
125.000.30.000.—
200.000.—
40.000.—
150.000.—

„

125.000.-

„

350.000.—

„

200.000.—

„

80.000.—

„

Totaal f 2.400.000.—
Ten slotte worden ons nog genoemd een jeugdherberg en een openluchtbad,
welke als objecten voor jeugdige werklozen dienen te worden beschouwd.

De BiIt
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbreding van de Soestdijkseweg, waarvan het arbeidsloon op f 15.000.— is begroot.

In voorbereiding is een rioleringsplan, begroot op f 1h millioen, dat gedurende
4 jaar aan 50 arbeiders werk zou verschaffen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van een tunnel aan de Julianalean
en de verbreding van enkele wegen.

Driebergen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een roleringsplan en de aanleg van enkele
wegen op voor woningbouw bestemde terreinen.
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Soest
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbreding van de Rijksstraatweg Soestdijk—Amersfoort.

In voorbereiding is de verbouwing van het gemeentehuis.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de riolering voor de gehele gemeente.

Utrecht
In uitvoering is:
Spoorwegwerken
Amsterdam—Rijnkanaal
Renbanen Mereveld
Bouw brug bij de Westerdijk
Gereed om uitgevoerd te worden:
Centrale riolering (gedeelte in het noorden
van de stad)
Rioolwaterzuivering
Stratenplannen Pijlsweert en Kromme Rijn
Nieuwe vleugel stadhuis
Doortrekken Alex. Numankade

In voorbereiding is:
Bouw brug Merwedekanaal
Bouw brug bij de Hommel
Ombouw electrisch net (het 220 volt gelijkstroomnet en het 125 volt draaistroomnet in
66n uniform 220 volt draaistroomnet).
Zweminrichting Oog in Al
Badhuis Rivierenwijk
Riolering Wittevrouwensingel, Biltstraat, Poortstraat, Biltse Grift
Nieuwe Schouwburg
Kinderspeelplaats Rivierenwijk
Bouw Nieuwe Weerdbrug
Koelhuis voor boter en eieren, bij het Veilinggebouw

Thiele kosten

Loonbedrag

f 2.250.000.—
„ 1.154.770.—
75.410.—
„
„ 190.000.—

f 985.000.—
„ 778.000.—
„ 47.000.—
„ 65.000.—

„
„

244.000.—
414.000.—

„ 125.000.—
„ 180.000.—

„
„

135.000.—
17.150.—

„
„

„
„

300.000.—
300.000.—

„ 135.000.—
„ 135.000.—

„

200.000.—
39.000.—

„
„

„
„
„
„

43.500.—
850.000.—
6.700.—
195.000.—

„ 27.000.—
„ 290.000.—
„
1.250.—
„ 70.000.—

„

250.000.—

„

45.000.—
9.500.—

95.000.—
14.000.—

90.000.—

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Verbetering van de Biltstraat.
Restauratie torens Nicolaikerk, Buurtoren en Jacobitoren.
Asphaltering van verschillende straten.
Bouw van goede en goedkope arbeiderswoningen.
Verplaatsing gasfabriek en reiniging.
Uitbreiding van de Jaarbeurs.

Veenendaal
In uitvoering is het dempen van een sloot achter de Hoofdstraat, ter lengte
van 500 m.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het aanleggen van een nieuwe
straat, ter lengte van 200 m.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van een sportpark, van een
zwembad en van enige urinoirs.
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Zeist
Nog uifgevoerd zou kunnen worden:
Loon

Verbetering van het 3e gedeelte v. h. Zeister Bos
Ophoging enz. van de Stuifheuvel.
Restauratie van het Walkartpark
Plantsoen voor de Nieuwe Begraafplaats
Beplanting achter de Nepveulaan
Afgraven van grasbermen
Verbetering van de Prof. Lorentzlaan van de
Woudenbergseweg tot Fr. v. d. Puttelaan
Aanleggen van een voetpad langs de Koelaan
Aanleggen van een rijwielpad langs de Panweg
Verbetering van de Boulevard
Verbetering van het plantsoen aan de Boulevard
Aanleggen van voet- en rijwielpaden langs de
Verl. Slotlaan
Verbetering van de rijbaan langs de Verl. Slotlaan
Aanleg van wegen in Bos en Duin (Paltzerweg)
Diverse werkzaamheden aan gebouwen, wegen,
plantsoenen (uitgest. onderhoud), bladharken enz.
Restauratie van het Slot
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Maferiaal

f

2.300.—

f

9.500.—

„
„

4.300.—
2.380.—

II

,,
„

1.190.—

it

2.060.—

„

„
,,
,,
„
„

3.870.—
1.700.—
1.200.—
9.600.—
1.700.—

„ 6.518.—
„ 1.513.—
„ 1.050.„ 16.100.„ 4.358.—

„
„
„

2.688.—
576.—
3.456.—

„
„
„

4.032.864.—
6.500.—

„ 38.500.—
„ 6.000.—

„
„

8.000.9.000.—

f 94.980.—

f 65.845.—

Ig

2.240.—
880.—
380.—
1.270.-

SAMENVATTING

UTRECHT
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:
Versnelde aanleg van het Amsterdam—Rijnkanaal
met nog uit te voeren spoorbrug.
Brug over het Merwedekanaal tussen Maarssen en
Zuilen.
Doortrekking van de Rijksweg Den Haag — Utrecht —
Arnhem.
Versnelde uitvoering van het Provinciaal wegenpian,
in het bijzonder van de weg door de Vinkeveense
Plassen.
Versnelde uitvoering van de ontwatering van de
Gelderse Vallei.
Ontginningswerken in de polder Vinkeveen.
Ontginningswerken in de polder Mijdrecht.
Ontginningswerken in de polder Wilnis.
Ruilverkaveling in en verbetering van de Eemnesser
polder.
Wegverbeteringen, bruggenbouw, bouw van een
verkeerstunnel, bouw van een viaduct, woningverbeteringen, bouw van een politiebureau, bouw
van een bureau voor maatschappelijk hulpbetoon,
bouw van een raadhuis te Amersfoort
Wegverbeteringen, uitvoering van een rioleringsplan en bouw van een tunnel te De Bilt.
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Wegaanleg en uitvoering van een rioleringsplan
te Driebergen.
Wegverbetering, riolering, bouw van een gemeentehuis te Soest.
Verkeersverbeteringen, uitvoering van stratenpiannen,
bruggenbouw, rioleringsplannen, bouw van een
nieuwe vleugel aan het raadhuis, bouw van een
nieuwe schouwburg, ombouw van het electrische
net, bouw van een zweminrichting, van een badhuis, van een koelhuis op de veiling, restauratie
van een 3-tal torens, bouw van arbeiderswoningen
te Utrecht.
Verbeteringen van bos, park en plantsoen, zeer
belangrijke wegverbeteringen, restauratie van het
Slot te Zeist.
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Provincie Noord-Holland
Polderwerken
De landerijen in de polder Geestmerambacht, gelegen ten noorden van Alkmaar
en 5.000 ha. groot, zijn geheel door water omgeven en alleen per schuit bereikbaar. Daardoor vindt hier slechts eenzijdige groententeelt pleats (verbouwing van
kool). Fruitteelt is onmogelijk, daar de verzorging van de zeer verspreid liggende,
slecht bereikbare percelen, te grote moeilijkheden zou opleveren. Voor deze
cultuur immers is het noodzakelijk, dat het land bij de huizen ligt. Sommige
grondgebruikers echter hebben vier uren nodig om hun verschillende kleine
perceeltjes achtereenvolgens te bezoeken. Om in deze toestand verbetering te
brengen is het noodzakelijk, dat er een weg komt, dwars door deze polder
Iopende, van Alkmaar over Huiswaard naar Warmenhuizen. Hiermede gepaard
zou dan gaan het dempen van alle sloten, hetgeen een landaanwinst van 20 O
zou betekenen. Een daarbij aansluitende ruilverkaveling en het maken van een
nieuwe afwatering zouden het werk voltooien. In samenwerking van Rijk, Provincie en de 8 belanghebbende Gemeenten zou dit plan kunnen worden uitgevoerd.
Men is echter nog niet verder gekomen dan tot een besluit van Provinciale Staten
tot het maken van een tweetal proefpolders:
De Westelijke polder, groot 32 ha., en gelegen in de gemeente Oudkarspel, ten
zuiden grenzende aan de nieuwe provinciale weg door het Ambacht. Binnen dit
aangegeven complex liggen 78 percelen, welk aantal na de verkaveling tot 16
zal zijn teruggebracht.
De Oostelijke proefpolder, groot 38 ha., en gelegen in Zuid-Scharwoude, fen
noorden grenzende aan het z.g. Kerkepad, ten zuiden aan de Corn. Boersloot.
Binnen de aangegeven begrenzing van deze polder liggen 259 percelen, welk
aantal na de verkaveling zal zijn teruggebracht tot 14.
In dit project is opgenomen de verbetering van het Kerkepad, zowel als het
stichten van een los- en laadplaats van de Ringvaart van de Heerhugowaard,
waardoor dus de ligging van deze polders, zowel voor het vervoer der producten
als voor bezoek van belangstellenden zeer gunstig is te noemen. Dit laatste is
van belang met het oog op de mogelijkheid, de proefpolders ten dele als
demonstratiebedrijf in te richten. Aileen de waterbouwkundige werken en de
verbetering van het Kerkepad zijn begroot op f 278.000.—.
Het aanleggen van beide polders zal gedurende een jaar aan 400-500 arbeiders
werk verschaffen.
Met deze proefpolders stelt men zich ten doel: ervaring te verkrijgen voor de
verkaveling van het gehele Ambacht, waarbij in de naaste toekomst een duizendtal arbeiders gedurende een aantal jaren zou kunnen worden geplaatst en waarvan
de kosten enige tientallen millioenen zouden bedragen.
Nadat wegenaanleg en verkaveling hebben pleats gehad, zullen bruggenbouw,
bouw van gemalen, woningbouw, outillage der bedrijven, moeten volgen en alle
nieuwe werkgelegenheid met zich mede brengen. Daarna kan gedifferentieerde
groententeelt worden toegepast, het meest gaande in de richting van fruitteelt.
Men denkt aan druivencultuur, zaadteelt en conservengroente. Wellicht zou een
jam- en conservenfabriek hier kunnen worden gevestigd. In de eerste overgangsperiode zou misschien maisteelt in aanmerking komen.
Een ontwikkeling in deze richting is noodzakelijk geworden, omdat de kool geen
afzetgebied meer heeft. De export van kool zal zich nooit meer herstellen, nu
de landen, die dit product vroeger importeerden, in hun eigen behoefte zijn gaan
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voorzien. Het is derhalve economisch niet langer verantwoord, met deze eenzijdige groententeelt in dezelfde omvang door te gaan. Van de f 12.000.000.—,
die per jaar worden besteed voor steun aan de Iandbouw, komt slechts
f 2.500.000.— ten goede aan de gedifferentieerde tuinbouw, die nog exportmogelijkheden heeft en een plaats vindt op de buitenlandse markt. De resterende
bijna f 10.000.000.— worden besteed aan die vijf of zes producten, die telkenjare
wegens gebrek aan afzetmogelijkheden grotendeels weer worden vernietigd.
Soortgelijke plannen, als hierboven uiteengezet, bestaan voor de „Vier Noorder
Koggen", waarbij Wervershoof, Oostwoud, Abbekerke, Twisk en Nibbikswoud de
belanghebbende gemeenten zijn. De hier aan te leggen weg zou moeten lopen
van Wervershoof naar Oostwoud en Nibbikswoud en van Oostwoud naar Sybekarspel. Nu het kanaalplan Hoorn—Medemblik voor goed van de baan is, staan
ook aan de uitvoering van dit polderplan geen belemmeringen meer in de weg.
De omvang van dit gebied is minstens zo groot als van het Geestmerambacht.
De omstandigheden zijn vrijwel dezelfde en ook hier zullen de gemeentebesturen trachten in samenwerking zowel de cultuur-technische als de verkeersproblemen tot een oplossing te brengen, hetgeen dan tevens in hoge mate de
blijvende werkverruiming ten goede zal komen.
Met de droogmaking van gronden, behorende tot de Veenderij „De Eendracht"
bij Halfweg, is een aanvang gemaakt. Men gebruikt een hulpgemaal. De bouw
van het definitieve gemaal is aanbesteed; het aantal arbeiders zou binnenkort
kunnen worden opgevoerd. Het loonbedrag is op f 767.000.— geschat.

Plannen van de Rijkscommissie van Advies
De „Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming en Werkverschaffing in
Noord-Holland" behandelde blijkens een note van Gedeputeerden aan de
Provinciale Staten in de periode van midden-September 1937 tot midden-September 1938 de onderstaande werkverschaffingsplannen, waaromtrent advies aan
den Minister van Sociale Zaken werd uitgebracht.
Uit deze indrukwekkende lijst blijkt op zich zelf reeds, welk een grote hoeveelheid werk er in Noord-Holland nog ligt to wachten.
Voor de met een + gemerkte objecten is zelfs door den Minister van Sociale
Zaken nog geen bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds toegezegdl
ENKHUIZEN
Uitvoeren sloot- en baggerwerk.
Loonbedrag f 11.000.—.
Uitvoeren van diepspitwerk.
Loonbedrag f 4.500.—.
-I- ENKHUIZEN
Verbeteren van een vijver.
Totale kosten f 16.500.—, waarvan f 15.500.— aan arbeidslonen.
MIDDELIE
Herstellen van een school.
Totale kosten f 9.000.—, waarvan f 6.000.— aan arbeidslonen.
WERVERSHOOF
Afgraven gedeelte Bullendijk.
Totale kosten f 5.000.—, waarvan f 4.500.— aan arbeidslonen.
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WESTWOUD
Uitvoeren slootwerk.
Totale kosten f 1.209.—, waarvan f 1.061.— aan arbeidslonen.
UITHOORN
Uitvoeren baggerwerk.
Loonbedrag f 3.100.—.
Baggerwerk en diepspitten tuingrond.
Loonbedrag f 3.250.—.
ZANDVOORT
Ophogen en egaliseren terrein, ophogen weg.
Lonen f 3.500.—. Andere kosten f 22.000.—. (Aanvullend plan.)
AALSMEER
Aanbrengen van verharding op Mijnsherenweg.
Lonen f 898.—. Andere kosten f 202.—.
+ EDAM
Baggeren en vervoeren gebaggerde grond.
Totale kosten f 22.500.—, waarvan f 19.500.— aan arbeidsloon e.d.
Plantsoenaan leg.
Totale kosten f 11.600.—, waarvan f 9.450.— aan arbeidslonen e.d.
+ URK
Verharden van wegen.
Totale kosten f 3.935.10, waarvan f 2.095.10 aan arbeidslonen e.d.
Vernieuwen van bestrating.
Totale kosten f 7.604.15, waarvan f 2.142.90 aan arbeidslonen e.d. Van laatstgenoemd bedrag zal f 1.105.55 worden verwerkt door jeugdige werklozen.
ST. PANCRAS
Aanleggen nieuwe begraafplaats.
Totale kosten f 16.700.—, waarvan f 13.500.— aan arbeidslonen e.d.
CALLANTSOOG
Verfraaiing van Natuurmonument „Het Zwanenwater" door aanleg van bos enz.
Totale kosten f 1.650.—, waarvan f 1.250.— aan arbeidslonen e.d.
AKERSLOOT
Uitbreiding jachthaven.
Totale kosten f 6.280.—, waarvan f 5.120.— aan arbeidslonen e.d.
BROEK OP LANGENDIJK
Uitbaggeren van de Burggracht en de sloten achter de huizen.
Totale kosten f 7.297.92, waarvan f 6.418.60 aan arbeidslonen e.d.
HOORN
Uitdiepen van sloten.
Totale kosten f 7.200.—, waarvan f 6.000.— aan arbeidslonen e.d.
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TEXEL
Aanbrengen van een waterkering in de polder Waal en Burg.
Totale kosten f 600.—, waarvan f 490.— aan arbeidslonen e.d.
HAARLEMMERMEER
Werkzaamheden ten behoeve van derden.
Lonen f 40.000.—. Geen bijkomende kosten.
GROOT LIMMERPOLDER
Vebeteren van een tochtsloot.
Totale kosten f 1.555.—, waarvan f 1.124.50 aan arbeidslonen e.d.
KOEDIJK
Grondvernieuwen in kassen en diepspitten.
Totale kosten f 1.234.— uitsluitend arbeidslonen e.d.
HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Verbeteren van wegen in de gemeente Winkel.
Totale kosten f 9.100.—, waarvan f 2.900.— aan arbeidslonen e.d.
POLDER OUDORP
Verbetering van watergangen en sloten.
Totale kosten f 7.187.—, waarvan f 5.762.— aan arbeidslonen e.d.
BANNE OUDORP
Verbeteren van sloten.
Totale kosten f 1.044.—, waarvan f 761.— aan arbeidslonen e.d.
BANNE EN POLDER URSEM
Verbeteren van wegen.
Totale kosten f 5.750.—, waarvan f 3.054.— aan arbeidslonen e.d.
BOVENKARSPEL
Diepspitten en zandgraven.
Op begroting voor 1937 uitgetrokken f 1.500.— voor arbeiders en f 12.000.—
voor kleine tuinders. Op de begroting voor 1936 nog beschikbaar resp. f 500.—
en f 4.500.—.
WOGNUM
Uitbaggeren van sloten.
Totale kosten f 10.000.—, waarvan f 8.700.— aan arbeidslonen e.d.
LANDSMEER
Steken van graszoden en opnieuw leggen daarvan op de begraafplaats.
Totale kosten f 190.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
Aanbrengen van een beschoeiing.
Totale kosten f 494.—, waarvan f 240.— aan arbeidslonen e.d.
Maken opbergkast op de secretarie.
Totale kosten f 94.—, waarvan f 64.— aan arbeidslonen e.d.
BOVENKARSPEL
Aanbrengen nieuw wegdek op de weg langs de buitenhaven to Broekerhaven.
Totale kosten f 4.720.—, waarvan f 3.850.— aan arbeidslonen e.d.
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TEXEL
Uitvoeren van werken in verband met de herziening der grensregeling van de
Rijkszeewering to Oudeschild.
Totale kosten f 39.000.—, waarvan f 30.000.— aan arbeidslonen e.d.
HAARLEM
Plantsoenwerk en in orde maken braakliggende gronden op het terrein van de
nieuwe algemene begraafplaats.
Totale kosten f 35.247.34, waarvan f 28.967.12 aan arbeidslonen e.d.
SCHOORL
Aanleggen rijwielpad aan de duinzijde van grens Schoorl/Bergen of tot
Camperduin.
Totale kosten f 33.750.—, waarvan f 10.100.— aan arbeidslonen e.d.
VENHUIZEN
Afgraven perceel land, vervoeren van de afkomende grond per schuit naar een
stuk land, behorende bij de algemene begraafplaats to Venhuizen en egaliseren
van opgebrachte grond tot op het niveau der bestaande begraafplaats.
Totale kosten f 1.779.—, waarvan f 1.518.— aan arbeidsloon e.d.
WIERINGERWAARD
Uitdiepen Molensloot.
Totale kosten f 655.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
ZUID-SCHARWOUDE
Dempen sloot, leggen riolering, met bijkomende werken en maken van een pad.
Totale kosten f 850.—, waarvan f 454.20 aan arbeidslonen e.d.
SCHAGEN
Verbeteren Burghornerweg.
Totale kosten f 33.400.—, waarvan f 14.400.— aan arbeidslonen e.d.
SPANBROEK
Uitvoeren van bagger- en slootwerk, in samenwerking met Ambacht van Westfriesland, genaamd De Vier Noorder Koggen en met particulieren.
Totale kosten f 2.000.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
HEEMSKERK
Maken van wandelpaden, uitdiepen en baggeren van sloten en vijvers, snoeien
van bomen en heesters en spitten en stompen rooien van pl.m. 1 ha. bosland
in het wandelpark Marquette.
Totale kosten f 5.000.—, waarvan f 4.680.— aan arbeidslonen e.d.
Uitbaggeren van de vijvers rondom kasteel Assumburg.
Totale kosten f 511.—, waarvan f 439.60 aan arbeidslonen e.d.
+ HILVERSUM
Bouwen woning bij de loodsen aan de Sporthaven door jeugdige werklozen.
Vergoeding f 380.—. Andere kosten f 1.140.,
HILVERSUM
Maken zuiveringsinrichting voor rioolwater op Liebergerheide.
Lonen f 162.500,—. Andere kosten f 74.500,—.
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HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Verlagen gedeelte Westerdijk van de Vier Noorder Koggen.
Totale kosten f 39.900.—, waarvan f 33.400.— aan arbeidslonen e.d.
HOORN
Verbeteren van wegen.
Totale kosten f 22.500.—, waarvan f 14.500.— aan arbeidslonen e.d.
ENKHUIZEN
Vervangen Botlaan door nieuwe laan, met bijkomende werken in Plantsoen en
aanbrengen trottoirs en riolering.
Totale kosten f 11.100.—, waarvan f 7.500.— aan arbeidslonen e.d.
HEERHUGOWAARD
Spitten, bezaaien en beplanten terrein achter het Gemeentehuis.
Totale kosten f 100.—, waarvan f 54.— aan arbeidslonen e.d.
Uitsloten van een sloot aan de N.W.-zijde van de Middenweg.
Totale kosten f 1.357.—, waarvan f 1.280.— aan arbeidslonen.
MIDWOUD
Verwijderen van kroos, bagger enz. uit scheidingssloten.
In 1936 nog te verwerken f 423.46, uitsluitend arbeidslonen e.d.
Op de begroting voor 1937 is een bedrag van f 4.600.— voor werkverschaffing
geraamd.
+HOORN
Verbeteringen in de plantsoenen en elders in de gemeente.
Totale kosten f 32.000.—, waarvan f 26.000.— aan arbeidslonen e.d.
WERVERSHOOF
Planten van heesters langs de Lagendijk en dorpsweg.
Totale kosten f 1.220.—, waarvan f 945.— aan arbeidslonen e.d.
WATERSCHAP DE PURMER
Uitdiepen en op wijdte brengen van tochten en sloten.
Totale kosten f 25.900.—, waarvan f 22.000.— aan arbeidslonen e.d.
+WIERINGEN
Aanleggen nieuwe algemene begraafplaats te Hippolytushoef.
Totale kosten f 10.353.67, waarvan f 4.746.96 aan arbeidslonen e.d., f 3.034.21
voor bijkomende kosten en f 2.572.50 voor aankoop van grond.
OOSTZAAN
Aanbrengen betonschoeiing in de Haal.
Totale kosten f 17.064.55, waarvan f 9.753.10 aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren van een weg en bermen in de Haal.
Totale kosten f 7.064.61, waarvan f 5.390.64 aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren gedeelte wegdek aan de Kerkstraat.
Totale kosten f .123.94, waarvan f 1.123.05 aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren en aanbrengen van bestratingen.
Totale kosten f 5.088.95, waarvan f 3.743.50 aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren van een schoolplein.
Totale kosten f 1.542.85, waarvan f 898.44 aan arbeidslonen e.d.
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Dempen gedeelte sloot bij openbare lagere school in Zuideinde.
Totale kosten f 711.25, waarvan f 374.35 aan arbeidslonen e.d.
Aanleggen van een weg door landerijen van he Gemeentelijk Grondbedrijf.
Totale kosten f 40.534.52, waarvan f 27.109.20 aan arbeidslonen e.d.
Uitbaggeren poldersloten.
Totale kosten f 21.361.28, waarvan f 18.592,80 aan arbeidslonen e.d.
EGMOND-BINNEN
Verbeteren van de Egmondbinnervaart.
Totale kosten f 9.000.—, waarvan f 7.500.— aan arbeidslonen ex!.
Verbeteren van de Hoevervaart.
Totale kosten f 15.750.—, waarvan f 13.250.— aan arbeidsloon e.d.
NOORD-SCHARWOUDE
Dempen en rioleren van sloot naast de Spoorstraat.
Totale kosten f 9.133.60, waarvan f 5.721.10 aan arbeidslonen e.d.
MIDWOUD
Baggerwerk in dorpssloot, benoorden Oostwoud.
Totale kosten f 1.200.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
AALSMEER
Slootgraven, slootschieten, slootdempen en grondverwerken.
Lonen f 6.000.—.
ILPENDAM
Aanleggen van een woonwagenkamp.
Totale kosten f 1.920.—, waarvan f 1.600.— aan arbeidslonen e.d.
KWADIJK
Plantsoenaanleg.
Totale kosten f 500.—, waarvan f 250.— aan arbeidslonen e.d.
HOOGHEEMRAADSCHAP WATERLAND
Verbeteren van watergangen.
Totale kosten f 29.718.30, waarvan f 23.355.15 aan arbeidslonen e.d.
ENKHUIZEN
Verbeteren weg aan de Zuiderdijk.
Totale kosten f 3.020.—, waarvan f 1.025.— aan arbeidslonen e.d.
BERGEN (N.H.)

Maken van een aardbaan voor het traject van de Nesdijk tot de Noordlaan voor
de verkeersweg Alkmaar—Bergen—Schoorl en de Langedijken en maken behardingswerken voor rijweg en rijwielpaden daarop.
Totale kosten f 150.325.—, waarvan f 48.770.— aan arbeidslonen e.d.
ALKMAAR
Plantsoenwerk.
Totale kosten f 17.000.—, waarvan f 13.000.— aan arbeidslonen e.d.
Uitbaggeren van grachten, vaarten en sloten.
Totale kosten f 10.000.—, waarvan f 6.804.— aan arbeidslonen e.d.
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Verlagen van bermen en herstellen van beschoeiingen.
Totale kosten f 5.000.—, waarvan f 1.722.— aan arbeidslonen e.d.
Verder bestraten van het oude ziekenhuisterrein.
Totale kosten f 2,200.—, waarvan f 840.— aan arbeidslonen e.d.
Maken beschoeiing langs Helderse weg tussen Texelse brug en veilingsgebouw.
Totale kosten f 5.000.—, waarvan f 3.360.— aan arbeidslonen e.d.
Vernieuwen riool in Krebbesteeg tussen Langestraat en Breedstraat.
Totale kosten f 1.280.—, waarvan f 840.— aan arbeidslonen e.d.
Schoonmaken van riolen.
Totale kosten f 2.000.—, waarvan f 1.365.— aan arbeidslonen e.d.
Maken tweede speelplaats bij school in Victoriepark.
Totale kosten f 700.—, waarvan f 462.— aan arbeidslonen e.d.
PURMEREND
Gereedmaken weiland voor ophoging met huisvuil. Graven sloot en aanleg
aarden wal.
Totale kosten f 1.872.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
HEERHUGOWAARD
Dempen sloot en aanleg bestrating.
Totale kosten f 600.85, waarvan f 427.65 aan arbeidslonen e.d.
Dempen sloot en aanleg bestrating.
Totale kosten f 8.517.82, waarvan f 5.754.— aan arbeidslonen e.d.
HILVERSUM
Aanleg vliegveld.
Arbeidslonen f 52.717.—. Andere kosten f 12.283.—.
BOVENKARSPEL
Afgraven van een stuk land.
Totale kosten f 3.300.—, waarvan f 3.050.— aan arbeidslonen e.d.
ENKHUIZEN
Voortzetting uitgraven en geschikt maken voor stortplaats van afval van het
z.g. „poldertje".
Totale kosten f 14.500.—, waarvan f 12.000.— aan arbeidslonen e.d.
VELSEN
Buitengewoon onderhoudswerk in park Velserbeek.
Totale kosten f 3.218.14, waarvan f 2.418.60 aan arbeidslonen e.d.
N.V. ONTGINNINGSMAATSCHAPPIJ „NOORD-HOLLAND"
Werkzaamheden in verband met blootleggen van een gedeelte van de fundamenten van het Slot Egmond.
Totale kosten f 16.300.—, waarvan f 9.000.— aan arbeidsloon.
HAARLEMMERMEER
Ontwateringswerken in de Haarlemmermeerpolder.
Arbeidslonen f 45.000.—. Andere kosten f 10.050.—.
+ HAARLEMMERMEER
Diverse plantsoenwerkzaamheden.
Arbeidslonen f 11.000.—. Andere kosten f 1.600.—.
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HOOGWOUD
Verbreden van de Zuiderpade.
Totale kosten f 10.500.—, waarvan f 6.500.— aan arbeidslonen e.d.
ENKHUIZEN
Verbetering van het bannewater het Zuidervoert.
Totale kosten f 4.100.—, waarvan f 3.400.— aan arbeidslonen e.d.
Uitdiepen bannesloten, waarin banne bijdraagt.
Totale kosten f16.000.—, waarvan f 15.000.— aan arbeidslonen e.d.
Uitdiepen van bannesloten, waarin de banne niet bijdraagt.
Totale kosten f 19.700.—, waarvan f 18.600.— aan arbeidslonen e.d.
+URK
Ophogen van een sportterrein.
Maken van een verharding op twee bestaande zandwegen.
Vernieuwen van drie bestaande harde wegen door het dorp.
Totale kosten f 19.800.—, waarvan f 9.300.— aan arbeidslonen e.d.
LAREN
Voltooiing Schoutenbosje.
Arbeidslonen f 354.—. Andere kosten f 785.—.
Verbetering wegprofiel Klaaskampen.
Arbeidslonen f 410.—. Andere kosten f 500.—.
Riolering Heideveldweg.
Arbeidslonen f 1.455.—. Andere kosten f 3.145.—.
Klinkerbestrating Mauvezand.
Arbeidslonen f 950.—. Andere kosten f 960.—.
DIRECTIE VAN DE ZUIDERZEEWERKEN
Beplanten gedeelte Rijksweg No, 9 tussen Hippolytushoef en Den Oever.
Totale kosten f 6.500.—, waarvan f 3.200.— aan arbeidslonen e.d.
+ZIJPE (N.-H.)
Ontginnen van een perceel bos.
Totale kosten f 270.—, waarvan f 250.-- aan arbeidslonen e.d.
ZIJPE (N.-H.)
Verbeteren perceel land aan de Bosweg to 't Zand.
Totale kosten f 270.—, waarvan f 250.— aan arbeidslonen e.d.
HOOGWOUD
Verbeteren van sloten voor het Ambacht van Westfriesland, genaamd De Vier
Noorder Koggen.
Totale kosten f 1.655.—, uitsluifend arbeidslonen e.d.
BOVENKARSPEL
Opruimen van vuilnis door gebruik voor verbetering walkanten.
Totale kosten f 970.—, waarvan f 870.— aan arbeidslonen e.d.
BOVENKARSPEL
Verbeteren van sloten ten behoeve van particulieren.
Totale kosten pl.m. f 3.000.—, uitsluitend arbeidslonen.
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Verbeteren van gedeelten weg op Zuiderdijk van Drechterland, alsmede van
opritten tegen die dijk.
Totale kosten f 22.540.—, waarvan f 10.600.— aan arbeidslonen e.d.
POLDER WAARD NIEUWLAND OP WIERINGEN
Uitmalen kosten tochtsloot en verdiepen gemaalkolk.
Totale kosten f 1.621.70.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
ANDIJK
Verbeteren verbindingssloot Melksloot—Molensloot.
Totale kosten f 7.425.—, waarvan f 5.600.— aan arbeidslonen e.d.
AND IJ K
Vervoeren van specie, afkomstig van verbeterde doorvaartsloten.
Totale kosten f 3.075.—, waarvan f 2.525.— aan arbeidslonen e.d.
POLDER DE OOSTERKOOG
Verbeteren van sloten.
Totale kosten f 3.768.45, waarvan f 2.769.82 aan arbeidslonen e.d.
AALSMEER
Snijden van tenen op percelen langs spoorlijn Aalsmeer—Haarlem en Aalsmeer
—Amsterdam.
Lonen f 60.—, andere kosten f 9.—.
+OUDER-AMSTEL
Verkavelen van laagveengrond, voor aanleg sportterrein voor N.V. Veenderij
„De Toekomst".
Lonen f 304.000.—, andere kosten f 134.000.—.
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND
Verdiepen Duikersloot in gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Totale kosten f 1.600.—, waarvan f 1.200.— aan arbeidslonen e.d.
N.V. ONTGINNINGSMAATSCHAPPIJ „NOORD-HOLLAND"
Verwijderen van dood en onderdrukt hout en bewerken van grond in beboste
terreinen onder Castricum, Bakkum, Egmond en Bergen.
Totale kosten f 63.000.—, waarvan f 55.000.— aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren van toegangswegen tot duinterrein Castricum.
Totale kosten f 5.800.—, waarvan f 3.600.— aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren bebost terrein to Bennebroek.
Totale kosten f 2.000.—, waarvan f 1.600.— aan arbeidslonen e.d.
ENKHUIZEN
Aanbrengen van verbeteringen in gemeentelijke plantsoenen.
Totale kosten f 12.700.—, waarvan f 10.500.— aan arbeidslonen e.d.
+ANDIJK
Verbeteren van gronden in z.g. Koopmanspolder.
Totale kosten f 100.445.—, waarvan f 90.545.— aan arbeidslonen e.d.
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HOORN
Verbeteren van ferreinen.
Totale kosten f 17.200.—, waarvan f 14.500.— aan arbeidslonen e.d.
ILPENDAM
Ophogen en afwerken van bermen.
Verbeteren van wegen, beplantingen enz.
Verbreden, uifdiepen en dempen van sloten.
Totale kosten f 2.825.—, waarvan f 2.500.— aan arbeidslonen e.d.
DEN HELDER
Planten van bomen en heesters, beschikbaar gesteld door Ned. Sierfeelfcentrale.
Totale kosten f 10.987.94, waarvan f 3.880.44 aan arbeidslonen e.d.
SCHERMERHORN
Afgraven van grond en vervoeren hiervan naar een to maken opschepingsplaats.
Totale kosten f 630.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
ZIJPE- EN HAZEPOLDER
Bagger- en slootwerk.
Totale kosten f 5.357.—, waarvan f 4.398.— aan arbeidslonen e.d.
POLDER DE ZIER
Verbeteren hoofdwatering in de polder.
Totale kosten f 2.596.15, waarvan f 1.996.55 aan arbeidslonen e.d.
PURMEREND
Dempen van een nief meer in gebruik zijnde houthaven met bijkomende werkzaamheden.
Totale kosten f41.500.—, waarvan f 29.000.— aan arbeidslonen e.d.
AALSMEER
Voltooiing beplanting van plantsoen in de Stommeerpolder.
Lonen f 280.—. Andere kosten f 120.—.
AALSMEER
Onderhoud plantsoen in de „Sfommeerpolder".
Lonen f 400.—. Andere kosten f 50.—.
+UITHOORN
Uifbaggeren bad- en zweminrichting „Het Zijdelmeer".
Lonen f 475.—. Andere kosten f 65.—.
ZANDVOORT
Ophogen langs de duinvoet en zo nodig aanbrengen van beschoeiing.
Verwijderen overtollig zand op boulevards. Aanbrengen en herstellen van afrasteringen en bezetten met helm.
Opruimen van het resterende gedeelte van Belfterrein.
Maken of verbeteren van zandpaden in beplantingen en aanbrengen van bordjes
en banken.
Leeghalen vuilwaferbassins.
Snoeien en verwijderen van dood of overtollig hout in beplantingen.
Kloppen en verwerken van puin.
Lonen f 37.000.—. Andere kosten f 6.000.—.
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DE RIJP
Planten van bomen en struiken, beschikbaar gesteld door Ned. Sierteeltcentrale.
Totale kosten f 540.—, waarvan f 240.— aan arbeidslonen e.d.
NIEUWE NIEDORP
Verplaatsen en in orde brengen woonwagenkamp.
Totale kosten f 1.105.—, waarvan f 485.— aan arbeidslonen e.d.
+ALKMAAR
Uitvoeren van verbeteringswerken in het gemeentelijk sportpark.
Totale kosten f 10.000.—, waarvan f 6.000.— aan arbeidslonen e.d.
U ITGEEST
Leggen van 100 m. riolering en vernieuwen bestrating.
Totale kosten f 2.640.—, waarvan f 1000.— aan arbeidslonen e.d.
NIEDORPERPOLDER
Verbeteren van hoofdwatergangen.
Totale kosten f 6.874.50, waarvan f 5.595.90 aan arbeidslonen e.d.
+HUIZEN
Ontgraven van zand aan de Sijsjesberg.
Inpolderen van kuststroken langs het Llselmeer.
Met gebruik van steenglooiing:
Lonen f 276.110.—. Andere kosten f 228.945.—.
Met gebruik van asfaltglooiing:
Lonen f 193.132.—. Andere kosten f 207.993.—,
WIERINGEN
Verbeteren voetbalterrein to Hippolytushoef.
Totale kosten f 3.363.—, waarvan f 2.430.— aan arbeidslonen e.d.
+HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Verlagen van een gedeelte Westerdijk van de Vier Noorder Koggen.
Totale kosten f 41.500,—, waarvan f 34.100.— aan arbeidslonen e.d.
+CASTRICUM
Uitvoeren rioleringsplan.
Totale kosten f 150.500.—, waarvan f 56.000.— aan arbeidslonen e.d.
+ALKMAAR
Aanleggen wandelbos met vijver op terrein bij de Bergerweg.
Totale kosten f 670.000.—, waarvan f 560.000.— aan arbeidslonen e.d.
CALLANTSOOG
Bestrating zandpad.
Totale kosten f 175.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
+ HILVERSUM
Aanleg van een moerbezieveld.
Lonen f 2.070.—. Andere kosten f 415.—.
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OOSTZAAN
Bagger- en dempingswerk aan de Braak.
Totale kosten f 6.610.—, waarvan f 5.789.— aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren nieuwe rijweg en bermen.
Totale kosten f 5.723.—, waarvan f 4.203.— aan arbeidslonen e.d.
-I- HEERHUGOWAARD
Verbeteren van het Kabelpad.
Totale kosten f 3.209.—, waarvan f 1.934.— aan arbeidslonen e.d.
HEERHUGOWAARD
Verbeteren van de hoek Middenweg—Hasselaarsweg.
Totale kosten f 1.036.50, waarvan f 789.— aan arbeidslonen e.d.
HOOGKARSPEL
Aanleggen van een toegangsweg naar de Alg. Begraafplaats.
Totale kosten f 2.652.—, waarvan f 425.— aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren van de Algemene en R.K. Begraafplaats.
Totale kosten f 725.—, uitsluitend arbeidslonen e.d.
DEN HELDER
Verbeteren terrein voor lichamelijke opvoeding bij Openbare Lagere school to
Julianadorp.
Totale kosten f 1.200.—, waarvan f 1.040.— aan arbeidslonen e.d.
DEN HELDER
Omleggen en verbeteren voetbalterrein.
Totale kosten f 3.250.—, waarvan f 2.500.— aan arbeidslonen e.d.
POLDER DE ZEEVANG
Verbeteren van poldersloten en vaarten.
Totale kosten f 72.500.—, waarvan f 60.500.— aan arbeidslonen e.d.
TERSCHELLING
Verbetering van de afwatering van de Terschellingerpolder.
Totale kosten f 1.400.—, waarvan f 1.180.— aan arbeidslonen e.d.
PURMEREND
Dempen van een sloot met zand.
Totale kosten f 4.776.—, waarvan f 2.376.— aan arbeidslonen e.d.
WIMMENUMMERPOLDER
Verbeteren hoofdwatergangen.
Totale kosten f 1.449.—, waarvan f 973.20 aan arbeidslonen e.d.
DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEERPOLDER
Aanleggen van buizennet voor de waterleiding in de Wieringermeerpolder.
Totale kosten f 426.500.—, waarvan f 67.407.50 aan arbeidslonen e.d.
+GROOTEBROEK
Aanleggen verbindingsweg tussen primaire weg Hoorn—Enkhuizen en de Zesstedenweg in de gemeente Grootebroek.
Totale kosten f 80.000.—, waarvan f 35.000.— aan arbeidslonen e.d.
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HAARLEMMERMEER
Dempen sloot te Hoofddorp, ten zuiden van de spoorbaan Haarlem—Aalsmeer en
ten Oosten van de Draverslaan.
AALSMEER
Verbeteren sportterreinen bij de Stoommeerpolder.
Lonen f 115.52, materialen f 186.—, te betalen door de voetbalvereniging
„Alkmaar".
Werkverschaffing: Lonen f 449.20, sociale lasten en toezicht f 95.80.
HOOGWOUD
Verbreden bermen van de Westermienakker.
Totale kosten f 1.600.—, waarvan f 1.300.— aan arbeidslonen e.d.
+HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Verbreden weg op Waterlandse Zeedijk over een lengte van 700 m.
Totale kosten f 8.340.—, waarvan f 5.040.— aan arbeidslonen e.d.
+ HOOGKARSPEL
Afgraven en verbeteren Nieuweweg, aismede afgraven bermen langs die weg.
Totale kosten f 1.680,—, waarvan f 1.080.— aan arbeidslonen e.d.
+ WERVERSHOOF
Spitten van tuingrond.
Totale kosten f 2.500.—, waarvan f 2.362.50 aan arbeidslonen e.d.
+BANNE BERKHOUT
Verbeteren van hoofdwatergangen.
Totale kosten f 5.793.—, waarvan f 4.746.40 aan arbeidslonen e.d.
+ CALLANTSOOG
Verlagen en egaliseren van gronden van particulieren.
Totale loonkosten f 1.000.—.
ZIJPE
Verbeteren van land, toebehorend aan een particulier.
Totale kosten f 400.—, waarvan f 365.— aan arbeidslonen e.d.
ZIJPE
Verbeteren van land, toebehorend aan een particulier.
Totale kosten f 300.—, waarvan f 280.— aan arbeidslonen e.d.
+HOOGHEEMRAADSCHAP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER
Verbeteren en gedeeltelijk omleggen weg Uitgeest—Akersloot.
Verbeteren en gedeeltelijk omleggen weg Uitgeest—Akersloot.
Totale kosten f 52.400.—, waarvan f 16.700.— aan arbeidslonen e.d.
Verbeteren Limmerweg Uitgeest—Limmen.
Totale kosten f 20.000.—, waarvan f 7.250.— aan arbeidslonen e.d.
Verharden gedeelte weg op de Schoorlse zeedijk tussen de Slapersluis en de
Groeterbrug onder de gemeente Schoorl.
Totale kosten f 3.350.—, waarvan f 1.500.— aan arbeidslonen e.d.
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+ZUID- EN NOORD-SPAARNDAMMERPOLDER
Verbreden en verdiepen Ringsloot in de Noord-Spaarndammerpolder.
Totale kosten f 6.700.—, waarvan f 4.850.— aan arbeidslonen e.d.
Verbreden en verdiepen Veliertocht in de Noord-Spaarndammerpolder.
Totale kosten f 8.600.—, waarvan f 7.200.— aan arbeidslonen e.d.
+N.V. ONTGINNINGSMAATSCHAPPIJ „NOORD-HOLLAND"
Aanleggen demonstratietuin voor fruitteelt to Haarlemmermeer.
Lonen f 15.000.—. Andere kosten f 11.500.—.
Hier volgen thans nog opgaven van een aantal werken in verschillende
gemeenten, voorzover die werken in de hierboven genoemde opsomming van de
„Rijkscommissie van Advies" nog niet zijn genoemd:

Aalsmeer
In voorbereiding is het doortrekken van de Van Cleefkade naar de Oosteinderweg; de noodzakelijke onteigeningsprocedure houdt dit werk reeds langer dan
een jaar op.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het dempen van een sloot aan de Uiterweg.

Alkmaar
In voorbereiding is de bouw van een gymnasium, begroot op f 60.000.—, het
omwerken van een polder tot bouwterrein voor villa-bouw; dit werk is begroot
op f 480.000.—, waarvoor men echter een termijn van niet minder dan 6 jaar
heeft aangenomen.
Nog zou uitgevoerd kunnen worden het maken van een tunnel aan de Bergerweg,
de aanleg van een weg, lopende van de Omval naar de stad en in verband
daarmede het bouwen van een nieuwe brug over het Noordhollands Kanaal.

Amsterdam
Bij de Memorie van Antwoord op het Verslag der afdelingen van de Gemeenteraad over de begroting voor 1938 is gevoegd een bijlage, inhoudende „Opgave
van de stand van zaken in October 1937 ten aanzien van de werken, welke zijn
genoemd in de nota inzake plan van werkverruiming van 24 Juli 1936, No. 410."
Blijkens deze opgave was in October 1937 nog een groot aantal werken in
uitvoering of in voorbereiding, welke hieronder volgen. Werken, die blijkens de
nota in October reeds „in vergevorderd stadium van uitvoering waren", zijn hier
weggelaten.
Werkfondswerken in uitvoering.
Het voortzetten van werkzaamheden betreffende het rioleren van de kern der
binnenstad. Geraamde kosten f 600.000.—; aantal manweken 5400.
B. en W. schrijven hierover in hun M.v.A.: „Dat het onderhoud der riolering
„heel slecht" zou zijn, kan uit het jaarverslag van de Dienst der Publieke Werken
niet worden opgemaakt. Wel is het een felt, dat als gevolg van de tijdsomstandigheden in verschillende delen van de stad in de laatste jaren aan het onderhoud niet die zorg kon worden besteed, welke onder normale omstandigheden
er aan zou zijn gewijd.
Het verder uitvoeren van terreinwerkzaamheden in en op het terrein van het
Wilhelminagasthuis. Geraamde kosten f 82.000.—; aantal manweken 1125.
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Het verbeteren van de walmuur van 't Rokin tussen Muntplein en Spui. Geraamde
kosten f 48.000.—; aantal manweken 350.
Vernieuwing van de brug No. 238 over de Nieuwe Herengracht voor de Weesperstraat. Geraamde kosten f 150.000.—; aantal manweken 1930.
Het vernieuwen en verbreden van de 5 bruggen over het Jacob van Lennepkanaal, waarvan er in October 1937 drie waren voltooid. Voor de vijf bruggen
geraamde kosten f 400.000.—; aantal manweken 3300.
Bouw van een sluis in het Nieuwe Meer met bijkomende werken. Geraamde kosten f 2.900.000.—; aantal manweken 28.020.
Verkeersverbetering Rokin, aansluitende op hetgeen met steun uit het Werkfonds
reeds is uitgevoerd. Geraamde kosten f 341.000.—; aantal manweken 2560.
Bouw nieuw Hoofdbureau van Politie. Geraamde kosten f 1.177.000.—; aantal
manweken 16.000.
Werkfondswerken, in verschillend stadium van voorbereiding.
Bouw van een viaduct over de Haarlemmerweg, met wegen aansluitende op
Bos en Lommer en op de nog te maken verbindingsweg met de nieuwe Rijksweg
Amsterdam—Velsen. Geraamde kosten f 550.000.—; aantal manweken 4.050;
voorlopig afgevoerd, omdat de Regering geen bijdrage wenst te geven.
Het verbreden van de Prins Hendrikkade met de bouw van 5 steigers in het
Oosterdok. Geraamde kosten f 1.050.000.—; aantal manweken 9.100. In onderhandeling met het Werkfonds; kosten van het gehele werk te stellen op
f 2.000.000.—.
Het maken van een verbinding tussen de Van Baerlestraat en de Constantijn
Huygensstraat. Geraamde kosten f 240.000.—; aantal manweken 2.250.
Het tot stand brengen van de verbinding Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Markensteeg, Lazarussteeg, Waterloplein tot Blauwbrug. Geraamde kosten f 315.000.—,
zonder kosten van onteigening; aantal manweken 4.000.
Verbreding van de Binnen-Amstel tussen Blauwbrug en Muntplein. Geraamde
kosten, zonder kosten van onteigening, f 455.000.—; aantal manweken 4.100.
Verbreding Van Hallstraat en aansluiting aan Haarlemmerweg tot de spoorwegovergang. Geraamde kosten f 150.000.—; aantal manweken 650.
Verdere bouw van het Academisch Ziekenhuis:
a.
b.
c.
d.
e.

Werkplaats
Desinfectiegebouw
Kliniek
Directeurswoning
Terreinwerken

85.000.—
f
„ 115.000.—
„ 600.000.—
„ 25.000.—
„ 275.000.—

1.215
1.645
8.570
375
3.930

Aanbouw Paviljoen III Wilheimina-Gasthuis.
Geraamde kosten f 79.000.—; aantal manweken 1.130.
Verbouwing van het Stedelijk Museum. f 1.000.000.—; aantal manweken 14.300.
Bouw van een nieuw verzorgingshuis voor ouden van dagen. Geraamde kosten
f 3.000.000.—; aantal manweken 12.000.
Werkverschaffing in uitvoering:
a. Voor volwassenen.
Het restaureren van de toren te Ransdorp. Geraamde kosten f 115.000.—; aantal
manweken 1.700.
Verdere outillage van de roeibaan en uitvoering van het Bosplan. Geraamde
kosten f 10.835.000.—; aantal manweken 270.872. (Aan het Bosplan werken geregeld meer dan 1.000 werklozen in werkverschaffing).

94

b. Voor jeugdigen.
Open zwembad in „West". Geraamde kosten f 225.000.—; aantal manweken
16.000.
250 zitbanken op diverse plaatsen. Geraamde kosten f 7.800.—; aantal manweken 1.125.
Werkverschaffing in voorbereiding:
Voor jeugdigen:
Het maken van een nieuw hek met bijkomend grondwerk aan de Zaanstraat.
Geraamde kosten f 18.500.—; aantal manweken 2.444. Aanvrage is bij de
Regering in behandeling.
Bovendien is er een groot aantal werkverschaffingswerken voor jeugdigen, uit te
voeren met steun van de gemeente door particuliere verenigingen, hetzij in
uitvoering, hetzij in voorbereiding.
Werken, niet met steun van het Werkfonds, en niet in werkverschaffing, doch op
andere wijze met rijkssteun te financieren; in voorbereiding.
De bouw van een raadhuis. Geraamde kosten f 10.000.000.—; aantal manweken
110.000.
De bouw van een tunnel, verbinding der IJ-oevers. Geraamde kosten f 18.000.000;
aantal manweken 180.000.
Overige werken:
a. In uitvoering:
Spoorwegwerken in Oost. Geraamde kosten f 3.996.000.—; aantal manweken
43.200.
Gereed maken van de terreinen van Bos en Lommer. Geraamde kosten
1 3.000.000.—; aantal manweken 22.000.
Uitbreiding inrichting zuivering rioolwater in West. Geraamde kosten 1 500.000.—;
aantal manweken 6.000.
Verbreding Amstelveenseweg. Geraamde kosten f 820.000.—; aantal manweken
3.550.
Gereedmaken van het voormalig marktterrein aan de Marnixstraat, 1 e deel. Geraamde kosten f 300.000.—; aantal manweken 1.500.
Verbeteren van de rioleringstoestanden in Watergraafsmeer. Geraamde kosten
f 65.000.—; aantal manweken 700.
Vernieuwen walmuren binnenstad. Geraamde kosten f 218.000.—; aantal manweken 4.000. Uit te voeren in vijf jaar. Totale kosten f 75.000.—. Eerste termijn
van f 150.000.— stond op de begroting 1937.
Vernieuwen van speeltuinbodems. Geraamde kosten f 22.000.—; aantal manweken 230.
Uitbreiding betonverharding op het landingsterrein (4 ha.). Geraamde kosten
f 1.000.000.—; aantal manweken 14.000.
Werken ten behoeve van het abattoir. Geraamde kosten 1 874.000.—; aantal
manweken 11.816.
Het bouwen van een garage, werkplaats en centraal magazijn op het terrein
van de stallen aan de Kwakersstraat hoek Bilderdijkkade (Stadsreiniging). Geraamde kosten f 400.000.—; aantal manweken 5.000.
Plan tot aankoop van verspreiding krotwoningen. Geraamde kosten 1171.400.—;
aantal manweken 1.500.
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Bouw van 247 woningen door de Woningbouwvereniging Zuid. Geraamde kosten
f 507.000.—; aantal manweken 643.
Het veranderen van het natuurkundig laboratorium van prof. Clay. Geraamde
kosten f 37.300.—; aantal manweken 500.
b. In voorbereiding.
Het aanleggen van een toegangsweg tot het park Nieuwe Diep. Geraamde kosten
f 91.500.—; aantal manweken 500.
Het voltooien van het Jan van Galenpark, Eerste gedeelte. Geraamde kosten
f 100.000.—; aantal manweken 500.
Verbreding en verbetering van de Kattenburgerkade (Voorlopig uitgesteld in
afwachting van het gereed komen van de spoorwegwerken-Oost). Geraamde
kosten f 60.000.—; aantal manweken 400.
Verbreding Durgerdammerdijk. Geraamde kosten f 35.000.—; aantal manweken
300.
Aanleg sport- en tevens parkeerterrein ten Zuiden van de Stadiongracht. Geraamde kosten f 56.000.—; aantal manweken 400.
Aanleg van een weg in Watergraafsmeer van de Duivendrechtselaan naar de
brug over de Amstel voor de Amstellaan. Geraamde kosten f 800.000.—; aantal
manweken 4.000.
Het gereed maken van bouwterrein aan de Ranonkelkade. Geraamde kosten
f 30.000.—; aantal manweken 160.
Het gereed maken voor bebouwing van het Zuidelijk reserve-terrein der Centrale
Markt. Geraamde kosten f 268.000.—; aantal manweken 1.750.
Verdere aanleg industrie-kanalen op Landlust. Geraamde kosten f 65.000.—; aantal manweken 650.
De ontpoldering van Sloten, 1e gedeelte. Geraamde kosten f 180.000.—; aantal
manweken 2.000.
Bouw van een ontvangstgebouw op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Geraamde
kosten f 80.000.—; aantal manweken 800.
Stoppen en voegen van steengloofingen. Geraamde kosten f 10.000.—; aantal
manweken 270.
Asfalteren van rijwegen. Geraamde kosten f 361.800.—; aantal manweken 3.600.
Roestvrij maken en schilderen van bruggen. Geraamde kosten f 139.000.—; aantal manweken 3.000.
Vernieuwen van de bovenbouw van de Blauwbrug. Geraamde kosten f 55.100.—;
aantal manweken 452.
Het ophalen van verzakte straatriolen. Geraamde kosten f 200.000.—; aantal manweken 3.400.
Uitvoering van herstel- en schilderwerk aan schuttingen, rasterwerk enz. aan
diverse gebouwen. Geraamde kosten f 20.000.— aantal manweken 380.
Vernieuwen van gymnastiekvloeren. Geraamde kosten f 7.300.—; aantal manweken 95.
Het voor bebouwing gereed maken van de uitbreiding van Tuindorp Nieuwendam
ten N.W. van het bestaande Tuindorp, inclusief het aanleggen van een verbindingsweg met Tuindorp Buiksloot. Geraamde kosten f 614.000.—; aantal manweken
4.145.
Werken ten behoeve van de ziekenhuizen en de gemeentelijke geneeskundige
dienst:
a. Keukengebouw. Geraamde kosten f 1.500.000.—; aantal manweken 21.430.
b. Centrale polikliniek met opname en eerste hulp. Geraamde kosten f 1.500.000;
aantal manweken 21.430.
c. Administratiegebouw, laboratorium. Geraamde kosten f 500.000.—; aantal
manweken 7.145.
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Zittinglokalen van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Geraamde kosten
f 480.000.—; aantal manweken 6.520.
Verbouwen van scholen, Nieuwe Achtergracht 123 tot 125 tot gebruik als scheikundig laboratorium. Geraamde kosten f 322.500.—.
Het uitbreiden van het anatomisch laboratorium aan de Mauritskade. Geraamde
kosten f 400.000.—; aantal manweken 5.715.
Het vervangen van de houfen H.B.S. aan de Jozef Isragiskade door een definitief
gebouw. Geraamde kosten f 500.000.—; aantal manweken 7.100.
Vernieuwen van het kraanspoor aan de Handelskade en aanleg van electrische
kabels. Geraamde kosten f 55.000.; aantal manweken 490.
Herstelling en wijziging stenen hoofd en loods bij de Westerdoksdijk. Geraamde
kosten f 22.000.—; aantal manweken 308.
Herstellingen aan loods F, Javakade. Geraamde kosten f 70.000.—; aantal manweken 980.
Verlenging Fordhaven. Geraamde kosten f 270.000.—; aantal manweken 3.780.
Vernieuwing gedeelte walbeschoefing G.H.E. Cruquiusweg. Geraamde kosten
f 50.000.—; aantal manweken 700.
Het bouwen van een vliegtuigloods E met platform op Schiphol. Geraamde kosten f 421.000.—; aantal manweken 5.894.
Het bouwen van een vliegtuigloods op Schiphol ten behoeve van de Luchtvaartafdeling. Bijdrage der gemeente in de kosten f 140.000; aantal manweken 1.960.
Het bouwen van een garage voor automobielen op Schiphol. Geraamde kosten
f 100.000.—; aantal manweken 1.400.
Herstellen van ca. 30 ha. drainering op tegenwoordig Iandingsterrein van Schiphol. Geraamde kosten f 45.000.—; aantal manweken 630.
Werken, uit to voeren in verband met de samenvoeging van politie en brandweer. Geraamde kosten f 1.500.000.—; aantal manweken 20.000.
Bouw van een keuken voor Kindervoeding. Geraamde kosten f 286.500.—; aantal
manweken 1.100.
Vernieuwen van de kamers van een viertal ovenblokken ten behoeve van Gem.
Gasfabrieken. Geraamde kosten f 240.000.—; aantal manweken 3.000.
Vernieuwing van de schoeiing fangs het terrein der Gasfabrieken aan het distributie-station „Oost", grenzende aan de Ringvaart. Geraamde kosten f 16.900.—;
aantal manweken 200.
Herstellen van de kademuur fangs de Haarlemmervaart. Geraamde kosten
f 72.000.—; aantal manweken 900.
Aanleg van een reinwaterkelder ten behoeve der Gemeente Waterleiding.
Geraamde kosten f 450.000.—; aantal manweken 4.700.
Partiéle onteigeningen Jordaan en Joden Houttuinen. Geraamde kosten
f 2.328.000.—; aantal manweken 9.100.
Bouw van pl.m. 450 gemeentewoningen o.a. in lage bouw in Watergraafsmeer.
Geraamde kosten f 1.144.500.—; aantal manweken 12.200.
Bouw van 77 woningen aan de Ranonkelkade. Geraamde kosten f 199.200.—;
aantal manweken 2.010.
Bouw van 500 woningen op Bos en Lommer. Geraamde kosten f 1.200.000.—;
aantal manweken 13.000.
Bouw van 385 eensgezinshuizen op een terrein, gelegen tussen de tuindorpen
Nieuwendam en Buiksloot. Geraamde kosten f 959.000.—; aantal manweken

10.000.
Bouw van 100 woningen voor ouden van dagen op terreinen van Bos en Lommer.
Geraamde kosten f 180.000.—; aantal manweken 2.600.
Bouw van 75 woningen door de CoOperatieve Bouwvereniging Rochdale aan de
Kamperfoelieweg ten noorden van het 1.1. Geraamde kosten f 147.500.—; aantal
manweken 1.950.
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Bouw van 76 woningen door de Woningstichfing De Dageraad aan de Kamperfoelieweg ten noorden van het I1. Geraamde kosten f 159.200.—; aantal manweken 1.950.
Bouw van 179 woningen in Zuid door de Algemene Joodse Woningbouwvereniging. Geraamde kosten f 680.000.—; aantal manweken 7.254.
Bouw van 100 woningen in Bos en Lommer door de Algemene Coop. Woningbouwvereniging, de CoOp. Woningbouwvereniging Ons Belang en de Woningstichting De Dageraad. Geraamde kosten f 720.000.—; aantal manweken 7.200.
Bouw van 100 woningen door de Stichting Handwerkers Vriendenkring in Landlust
en Watergraafsmeer.
Bouw van 84 woningen voor ouden van dagen in Watergraafsmeer door de
Stichting Strijdersrust. Geraamde kosten f 129.000.—; aantal manweken 2.200.
Verlenen van voorschot of premie in verband met het verbeteren en onderhouden
van woningen en andere objecten door particulieren, waarover onderhandeld
wordt met de regering.

Samenvaiiing Amsterdam
I. Werkfondswerken:
Voltooid is voor f 1.900.000.— (28.000 weken werk);
bijna voltooid f 2.000.000.— (25.000 weken werk);
in uitvoering f 4.700.000.— (50.000 weken werk);
in onderhandeling f 5.600.000.— (61.000 weken werk).
II. Werkverschaffing:
Voltooid is voor f 2.300.000.— (46.000 weken werk), terwijl het Bosplan in
voile uitvoering is. Er werkten gedurende het gehele jaar pl.m. 1000 man; eind
September was dit aantal 1167.
III. Werk voor jeugdige werklozen:
Voltooid is voor f 200.000.— (15.000 weken werk);
in uitvoering voor f 350.000.— (25.000 weken werk);
in onderhandeling voor f 37.000.— (4.000 weken werk).
IV. Werk der gemeente zonder rijkssteun:
Voltooid is voor f 3.000.000.— (25.000 weken werk);
in uitvoering voor f 10.000.000.— (95.000 weken werk);
in voorbereiding voor uitvoering f 2.500.000.— (32.000 weken werk);
in voorbereiding f 12.500.000 (130.000 weken werk).
V. Woningbouw:
Voltooid 1300 woningen voor f 2.500.000.— (36.000 weken werk);
in voorbereiding 2500 woningen voor f 5.800.000.— (63.000 weken werk).

VI. Andere plannen:
Als grate projecten, waarvan de voorbreiding vordert, zijn to noemen het
Tunnelplan (18 millioen) en de bouw van het nieuwe raadhuis (10 millioen).

Andijk
In voorbreiding is de weg van Andijk naar Grootebroek.
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Beemster
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan, enig baggerwerk aan de Oosthuizerweg betreffende.

Bergen
In uitvoering is het gedeeltelijk omleggen en het maken van een aarden baan
van de Bergerweg, waarvoor het arbeidsloon begroot is op ruim f 17.000.—, en
het uitdiepen van de Ringvaart.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het maken van een weg langs
de trambaan vanaf de Nafteweg naar de Van Borselenlaan.

In voorbereiding is het maken van een verbindingsweg fussen de Bergerweg
de Fransman.

Beverwijk
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Verbetering van de Velserweg, (6 m. verbreding), begroot op f 25.000.—.
Het maken van een 120 m. lenge betonnen beschoeiing in de haven, begroot
op f 18.000.—. De belangen van 4 fabrieken zijn hiermede gemoeid, die bereid
bleken f 2.500.— in de kosten bij te dragen; niettemin is de zaak al van Maart
1937 of slepende gehouden.
Het maken van een nieuwe vuilnisbelt; de tegenwoordige kan niet worden
uitgebreid, daar men dan in botsing komt met de belangen van Defensie.
Besloten is tot verplaatsing naar de overkant van de pijp (de haven). De kosten
van dit werk zouden, werd het op normale wijze uitgevoerd, f 10.500.—
bedragen. In verband met de heersende werkioosheid besloot het gerneentebestuur tot uitvoering in handenarbeid, hetgeen betekende, dat het object
f 26.000.— zou moeten kosten. Het Rijk ging wel accoord met uitvoering in
handenarbeid, doch alleen wanneer het plan in werkverschaffing werd uitgevoerd, omdat er f 20.000.— loon is inbegrepen en het plan zelf de gemeente
dus maar f 6.000.— zou kosten. De gemeente was daartoe aanvankelijk niet
bereid, omdat zij meende, dat hier normaal werk betrof zodat deze zaak pas
na Iangdurige onderhandelingen tot een oplossing is gebracht in de door de
gemeente gewenste zin.
Een hoofdrioleringsplan, begroot op f 312.000.— met een bijbehorende waterzuiveringsinrichting, begroot op f 285.000.—, uit fe voeren in vier bestekken en
in twee jaar tijds. De aanwezige gedeeltelijke riolering mondt uit in de haven,
die in het midden van de gemeente is gelegen. Daar een zuiveringsinrichting
f hens nog ontbreekt, heeft dit uiteraard zijn ernstige bezwaren. Nieuwe aansluitingen op riolering kunnen dan ook niet worden aangebracht, daar de haven
reeds overbelast is. De uitvoering van het uitbreidingsplan wordt door een en
ander eveneens opgehouden. Als de hoofdriolering eenmaal tot stand zou zijn
gekomen, zou hieruit volgen de aansluiting op de verschillende percelen, waarmede nog wel een gelijk bedrag als boven genoemd zal zijn gemoeid.

Bussum
In uitvoering is de bouw van een voetgangerstunnel en de aanleg van de
Vlietlaan.
Gereed om uitgevoerd te worden:
de Landstraat met riolering f 46.000.—;
de Brinklaan met riolering f 24.000.—; dit laatste object wordt sterk opgehouden door Iangzaam vorderende onteigeningsprocedure;
gedeelfelijke uitvoering van het Spiegelplan tot een bedrag van f 125.000.—.
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Nog uitgevoerd kan worden:
de bouw van vele arbeiderswoningen, daar hier in 4 jaar geen arbeiderswoningen
zijn gebouwd en niet aan enig uitbreidingsplan is gewerkt;
het Spiegelplan, in zijn geheel begroot op f 1.200.000.—, terwijl het Oostelijk
gedeelte er van, begroot op f 415.000.—, zeer urgent is;
demping van de haven;
aanleg van een nieuwe haven;
doortrekken van de Brediusweg;
op de riolering kunnen nog pl.m. 3000 percelen worden aangesloten; de kosten
hiervan worden begroot op f 300.000.—;
bouw van garages en andere gebouwen voor de reiniging, voor openbare
werken en voor de brandweer, bouw van een tunnel onder de spoorweg bij de
Nassaulaan, begroot op f 203.000.—;
bouw van een gemeentehuis;
bouw van een zweminrichting aan de Huizerweg.

Diemen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot grondige verbetering van de
wegen en bestrating, alsmede tot verbetering van de riolering.

Edam
In voorbereiding is enig beschoeiingswerk, rioleringswerken, uitbreiding van de
begraafplaats, begroot op f 20.000.—; de bouw van een U.L.O.-school, van een
jachthaven te Volendam, begroot op f 12.000.— en van enig bestratingswerk.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot bestrating en riolering, begroot
op f 17.500.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden verbreding van de Burg. Versteeghsingel,
waarvoor het noodzakelijk zou zijn een gracht te dempen, en het maken van een
verkeersweg achter Volendam.

Enkhuizen
In uitvoering is een plan tot verbetering van straten en wegen, van poldersloten
en enig baggerwerk.
Gereed om uitgevoerd te worden is een stratenplan en een plan tot verbetering van de riolering, samen begroot op f 15.000.—.

Haarlem
In voorbereiding zijn twee rioleringswerken, begroot op f 60.000.— en de bouw
van een gebouw voor de geneeskundige dienst, begroot op f 114.000.—.
Gereed om uitgevoerd te worden is het plan tot de bouw van een nieuwe
vleugel aan het raadhuis, begroot op f 150.000.—, het aanleggen van sportterreinen met bijbehorende sporthaven aan het Zuiderbuitenspaarne, het maken
van een sporthaven en kanohaven aan het Noorderbuitenspaarne en het aanleggen van sportterreinen aan de Kleverparkweg.

In voorbereiding is het aanleggen van haven- en industrieterreinen, begroot op

f 500.000.—; het maken van een nieuwe riolering voor de gehele stad, met
bijbehorende waterzuiveringsinstallatia, een werk, dat begroot is op 6 jaar en
4i millioen gulden zal kosten; het omhoog-brengen van de spoorbaan met
inbegrip van het maken van 4 nieuwe viaducten en het aanleggen van een
nieuw goederen-emplacement, een en ander begroot op f 3.700.000.—.
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Gereed om uitgevoerd te worden is het verbeteren van de Schalkwijkerweg.

Haarlemmermeer
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van belangrijke rioleringswerken
in Zwanenburg.

In uitvoering is het verbouwen van het gebouw voor de centrale boekhouding,
begroot op f 20.000.—.

Den Helder
Gereed om uitgevoerd te worden is het verbouwen van een school.
In voorbereiding is het maken van een nieuwe brug over het Helderse Kanaal;
het saneren van oude stadsgedeelten; het bouwen van twee openbare scholen;
het maken van een tunnel onder de spoorweg, resp. ingrijpende veranderingen
van het spoorweg-emplacement, welke begroot zijn op f 1.000.000.—; het
bouwen van een nieuw postkantoor; het maken van een begraafplaats; het
bouwen van een openbare leeszaal; het bouwen van een internaat voor de
Zeevaartschool, begroot op f 100.000.—; het bouwen van een centraal dienstgebouw voor de gemeentebedrijven, begroot op f 100.000.—.

Hoorn
Gereed om uitgevoerd te worden is de verbetering van de Drieboomlaan en
van de Draafsingel, tezamen begroot op f 8.000.— loon; het maken van een
nieuwe ophaalbrug aan de Bierkade, begroot op f 7.000.—; werkzaamheden aan
walmuren en grachten in verband met de verlaging van het waterpeil in het
1.1selmeer.

In voorbereiding is de verbetering van het woonwagenkamp, waarvan het loon
begroot is op f 1.300.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van sportterreinen en
plantsoenen; de bouw van een toren, begroot op f 10.000.— en enige straatverbeteringen, begroot op f 9.000.—.

Koog aan de Zaan
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van de brug in de „Westzijde".

Krommenie
Gereed om uitgevoerd te worden is een rioleringsplan, begroot op f 300.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanbrengen van een 2 km. lange
betonnen beschoeiing langs de Militaireweg en Uitweg.

Medemblik
In uitvoering is het aanleggen van een park rondom het kasteel Radboud.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot afgraving van een dijk fangs
de Westerhaven on het maken aldaar van een wandelpad.
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In voorbereiding is de verharding van een deel van de Nieuwstraat en de bouw
van een stadhuis.
Nog uitgevoerd zouden kunnen worden het verbeteren van enige straten en de
bouw van arbeiderswoningen.

Nieuwer-Amstel
In uitvoering is het aanleggen van riolering en van plantsoenen, begroot op
f 70.000.— arbeidsloon.
In voorbereiding is het bouwen van een raadhuis.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanleggen van riolering door de gehele
gemeente.

St. Pancras
In voorbereiding is het maken van een stratenpian to Noord-Scharwoude, welk
plan thans reeds enige jaren oud is.

Purmerend
In uitvoering is het maken van een begraafplaats.
Gereed om uitgevoerd to worden is het bouwen van een ziekenhuis.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanleggen van een sportterrein en het
verbreden van het Jisperdijkje.

Schagen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de uitbreiding van de begraafplaats, welke
op f 8.000.— begroot is, buiten de kosten van grond-aankoop.

Schoorl
In voorbereiding is het maken van een wandelpad.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanleggen van een snelverkeersweg
achter het dorp om, welk plan begroot is op f 100.000.—.

Terschelling
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanleggen van een sportterrein, het
maken van een vliegveld, het indijken van poldergronden en het tot stand
brengen van een ruilverkaveling.

Uitgeest
Gereed om uitgevoerd to worden is de verbetering van de weg UitgeestAkersloot, waarvan de kosten f 50.000.— zullen zijn, waarin f 13.000.— arbeidsloon is; verbetering van de weg Uitgeest—Limmen, begroot op f 20.000.—,
waarvan f 6.400.— arbeidsloon.
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Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van een jachthaven; verbetering van de vaargeul in de Uitgeestermeer; verbetering van de weg van het
dorp naar de Jachthaven; verbetering van de vaargeul naar het gemeentelijk
opslagterrein en het maken van een beschoeiing langs dit terrein, welk plan
reeds in 1934 aanhangig werd gemaakt.

Velsen
In uitvoering zijn gemeentelijke rioleringswerken met daarbij behorende kunstwerken (pompstation en persleiding).

In voorbereiding is de bouw van een slachthuis, begroot op f 300.000.—, waarvan f 75.000.— arbeidsloon, de bouw van een politiebureau, begroot op
f 105.000.—, waarvan f 30.000.— arbeidsloon is.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van straten en pleinen en
het maken van nieuwe verbindingen, begroot op f 250.000.—, waarvan
f 100.000.— arbeidsloon; het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, waarvan
het arbeidsloon op f 5.000.— is begroot; het herstellen van oude en het maken
van nieuwe rioleringswerken, begroot op f 100.000.—, waarin ongeveer
f 30.000.— arbeidsloon.

Wieringen
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een ruilverkaveling op grote schaal en het
bouwen van een nieuw raadhuis.

Wormerveer
Gereed om uitgevoerd to worden is het plan tot het bouwen van de Zaanbrug,
begroot op f 70.000.—.

Zaandam
In uitvoering is het bouwen van een nieuwe schutsluis, begroot op f 188.000.—.
In voorbereiding is het maken van een brug over de Zaan, die begroot is op
f 330.000.— en waarschijnlijk aan het einde van dit jaar zal worden aanbesteed;
het maken van een brug, ter vervanging van de bestaande Mallegat-brug op de
grens van Koog a. d. Zaan, welke brug begroot wordt op f 70.000.—; een
sedert enige jaren aanhangig gemaakt rioleringsplan, dat in gedeelten zou
moeten worden uitgevoerd en waarvan het eerste gedeelte op f 700.000.— is
begroot.

Nog uitgevoerd zou kunnen worden de bouw van 400 arbeiderswoningen,
begroot op f 800.000.— met daarbij behorende stratenaanleg en andere noodzakelijke stratenaanleg, tezamen begroot op f 200.000.—; een plan tot verbetering van de haveninrichting; de bouw van een nieuw stadhuis; de bouw
van een nieuw lyceum; de bouw van een schouwburg; van een sportfondsenbad,
dat op f 80.000.— wordt begroot; verbetering van twee bestaande bruggen over
de Zaan bij de Wilhelminasluis, welke verbetering op een millioen gulden wordt
begroot.
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Zandvoorf
Gereed om uitgevoerd fe worden is een plan tot het aanleggen van enige voetpaden, het maken van bezinkingsvelden en het planten van bomen.
In voorbereiding is het aanleggen van wegen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de verbetering van de riolering, het bouwen
van een tunnel naar plan-Noord en het bouwen van een aula.

Zijpe
In uitvoering is het aanleggen van een weg vanaf de Stolpervlotbrug naar Anna
Paulowna-polder.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het aanleggen van een weg over de duinen
langs Petten.
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SAMENVATTING

NOORD-HOLLAND
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:
Verbetering van de polder Geestmerambacht (wegenaanleg, maken van een nieuwe afwatering, ruilverkaveling, bruggenbouw, bouw van gemalen, woningbouw, outillage der bedrijven).
Verbetering van de polder „Vier Noorder Koggen"
op soortgelijke wijze.
Droogmaking van de veenderij „De Eendracht".
Beplanten gedeelte Rijksweg no. 9 in de Wieringer-

meer.

Verbeteren van wegen (gemeente Winkel), verlagen
gedeelte van een dijk, verbeteren van weggedeelten,
het maken van opritten, verbeteren en gedeeltelijk
omleggen van wegen, verharden van een weggedeelte,
verbreden van een weg in het Hoogheemraadschap
Noordhollands Noorderkwartier.
Verdiepen van een duikersloot in het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Verbeteren van wateringen in het Hoogheemraadschap van Waterland.
Werkzaamheden slot Egmond, verwijderen van dood
en onderdrukt hout, bewerken van grond in verschillende gemeenten, verbeteren van toegangswegen,
verbeteren van bebost terrein, aanleggen demonstratietuin voor fruitteelt door Ontginningsmaatschappij

Noord-Holland.
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Uitdiepen en op wijdte brengen van tochten en sloten
in het waterschap „De Purmer".
Verbeteren van sloten in de polder „De Ooster-

koog".

Verbeteren van wateringen, verbeteren van sloten in

de polder „Oudorp".

Verbetering van poldersloten en vaarten in de

polder „De Zeevang".

Verbetering hoofdwatering in de polder „De Zien".
Uitmalen gedeelte tochtsloot, verdiepen gemaalkolk
in de polder „Waard Nieuwland" op Wieringen.
Aanleggen van een buizennet, verbeteren hoofdwateringen in de Wimmenummerpolder.
Bagger- en slootwerk in de Zijpe en Hazepolder.
Verbreden en verdiepen ringsloot, verbreden en verdiepen Velsertocht in de Zuld- en Noord-Spaarn-

dammerpolder.

Verharden van een weg, diverse werkzaamheden aan
sloten, grondwerken, werkzaamheden langs spoorIijnen, beplanting en aanleg van plantsoen, verbetering van sportterreinen, doortrekken van een weg,
dempen van een sloot te Aalsmeer.
Plantsoenwerk, uitbaggeren van vaarten, grachten en
sloten, verlagen van bermen, herstellen van beschoeiingen, bestratingen, vernieuwen en schoonmaken van
riolen, maken van een speelplaats, verbeteringswerken gemeentelijk sportpark, aanleggen van een
wandelbos bouw van een gymnasium, bouwrijp maken
van een terrein, aanleggen van een tunnel, aanleggen
van een weg, bouw van een brug te Alkmaar.
Verbeteren van een verbindingssloot, vervoeren van
specie, verbeteren van gronden, aanleg van een weg
naar Grootebroek te Andijk.
Uitbreiding jachthaven te Akersloot.
Bouw van een viaduct over de Haarlemmerweg, verbreding van de Prins Hendrikkade, maken van een
verbinding tussen Van Baerlestraat en Const. Huygensstraat, verbinding Foeliestraat — Waterlooplein —
Blauwbrug, verbreding van een deel van de BinnenAmstel, verbreding van de Van Hallstraat, verdere
bouw van het Academisch ziekenhuis, aanbouw van
Paviljoen aan het Wilhelminagasthuis, verbouwing
van het Stedelijk Museum, bouw van een nieuw tehuis
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voor Ouden van Dagen, bouw van het Raadhuis,
bouw van een tunnel onder het Y, aanleggen van een
toegangsweg tot het park Nieuwediep, voltooiing van
het Jan van Galenpark, verbetering van de Kattenburgerkade, verbreding van de Durgerdammerdijk,
aanleggen van een sport- en parkeerterrein ten zuiden
van de Stadiongracht, aanleggen van een weg in de
Watergraafsmeer, gereedmaken van bouwterrein aan
de Ranonkelkade, bebouwinq van het zuidelijk reserveterrein van de Centrale Markt, verdere aanleg van
industriekanalen op Landlust, ontpoldering van Sloten,
bouw van een ontvangstgebouw op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, stoppen en voegen van stenen glooiingen, asfalteren van rijwegen, schilderen van bruggen,
vernieuwen van de bovenbouw van de Blauwbrug,
ophalen van verzakte riolen, gereedmaken van bouwterrein voor uitbreiding van tuindorp Nieuwendam,
aanleggen van een weg tussen tuindorp Nieuwendam
en tuindorp Buiksloot, werken ten behoeve van de
ziekenhuizen, bouw van zittingslokalen voor de Gemeentelijke geneeskundige dienst, verbouwing van
scholen tot een scheikundig laboratorium, uitbreiding
van het anatomisch laboratorium, bouw van een
H.B.S., vernieuwing Kraanspoor aan de Handelskade,
verbouwing stenen hoofd en loods Westerdoksdijk,
herstelling van loods F Javakade, verlenging Fordhaven, vernieuwing walbeschoeiing Cruquiusweg,
bouw van een vliegtuigloods E, bouw van een vliegtuigloods ten behoeve van de luchtvaartafdeling, bouw
van een garage op Schiphol, herstellen van de draineringswerken op Schiphol, werken in verband met
samenvoeging van politie en brandweer, bouw van
keuken voor kindervoeding, vernieuwing aan de gemeente-gasfabrieken, vernieuwing beschoeiIng langs
terrein der gasfabriek Oost, herstel kademuur Haarlemmervaart, aanleggen van een reinwaterkelder,
onteigening Jordaan en Joden Houttuinen, bouw van
450 woningen in de Watergraafsmeer bouw van 77
woningen aan de Ranonkelkade, bouw van 500 woningen Bos en Lommer, bouw van 386 een-gezinswoningen, bouw van 100 woningen voor ouden van
dagen, bouw van 75 woningen aan de Kamperfoelieweg, bouw van 76 woningen aan de Kamperfoelieweg, bouw van 279 woningen in Zuid, bouw van 100
woningen op Bos en Lommer, bouw van 100 woningen op Landlust en in de Watergraafsmeer, bouw
van 84 woningen voor ouden van dagen in de
Watergraafsmeer, to Amsterdam.
Verbeteren van een verbindingssloot, vervoeren van
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specie, verbeteren van gronden, aanleg van een
weg naar Grootebroek te Andijk.
Verbeteren van hoofdwateringen te Banne Berkhout.
Verbeteren van sloten te Banne Oudorp.
Verbeteren van wegen te Banne en polder Ursum.
Maken van een aardebaan, maken van behardingswerken voor rijweg en rijwielpaden, wegaanleg langs
de trambaan, het maken van een verbindingsweg
tussen de Bergerweg en de Fransman te Bergen.
Wegverbetering, havenbeschoeiing, aanleg van een
nieuwe vuilnisbelt, uitvoering van het grote rioleringsplan met bijbehorende watervoorzieningsinrichting
te Beverwijk.
Diepspitten en zandgraven, aanbrengen van een
nieuw wegdek, afgraven van een stuk land, opruimen
vuilnis door gebruik voor verbetering walkanten,
verbeteren van sloten te Bovenkarspel.
Uitbaggeren van een gracht, uitbaggeren van sloten
te Broek op Langendijk.
Aansluiten van 3000 percelen aan de riolering, bestratingswerken, rioleringswerken, uitbreidingsplan,
bouw van arbeiderswoningen, demping van de haven,
aanleg van een nieuwe haven, bouw van enige garages voor openbare diensten, bouw van een nieuw
gemeentehuis, bouw van een zweminrichting te
Bussum.
Verfraaiing van Natuurmonument door aanleg van
bos enz., bestrating van een zandpad, verlagen en
egaliseren van gronden te Callantsoog.
Uitvoering van een rioleringsplan te Castricum.
Planten van bomen en struiken te De Rijp.
Verbetering van wegen en bestratingen, verbetering
van rioleringen te Diemen.
Baggeren en vervoeren van grond, plantsoenaanleg,
beschoeringswerken, rioleringswerken, bestratingswerken, bouw van een school, aanleg van een jachthaven, verbreding van een singel, demping van een
gracht te Edam.
Verbeteren van vaarten te Egmond-Binnen.
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Vernieuwing van een laan, aanbrengen van trottoirs,
aanbrengen van riolering, verbetering van een weg,
verbetering van een water, uitdieping van sloten, verbetering van plantsoenen, uitvoering van een bestratingsplan, verbetering van de riolering te Enkhuizen.
Aanleggen van een verbindingsweg te Grootbroek.
Verbeteren van een tochtsloot te Groot Limmerpolder.
Plantsoenwerk, werkzaamheden op begraafplaats,
rioleringswerken, bouw van een gebouw voor de geneeskundige dienst, bouw van een nieuwe vleugel aan
het Raadhuis, aanleg van een sportterrein en sporthaven, aanleggen van een sporthaven en kanohaven,
aanleggen van haven- en industrieterreinen, uitvoering
van grote rioleringsplannen met bijbehorende waterzuiveringsinstallatie, omhoogbrengen van een spoorbaan en het maken van 4 nieuwe viaducten, aanleggen
van een nieuw goederen-emplacement te Haarlem.
Verbetering van een weg te Haarlemmerliede.
Werkzaamheden ten behoeve van derden, ontwateringswerken, uitvoering van rioleringswerken, dempen
van een sloot Haarlemmermeer.
Maken van wandelpaden, uitdiepen en baggeren van
sloten en vijvers, snoeien van bomen en heesters,
spitten en stompen rooien, uitbaggeren van vijvers
rondom kasteel Assumburg te Heemkerk.
Diverse terreinwerkzaamheden, uitdiepen van een
sloot, dempen van sloten, aanleggen van bestrating,
verbeteren van een pad, verbetering van de hoek
Middenweg — Hasselaarsweg te Heerhugowaard.
Planten van bomen en heesters, verbeteren van sportterrein, omleggen en verbeteren voetbalterrein, verbouwing van de Centrale Boekhouding, verbouwing
van een schoolgebouw, bouw van een nieuwe brug,
sanering van oude stadswallen, bouw van 2 scholen,
bouw van een tunnel, bouw van een nieuw postkantoor, aanleg van een begraafplaats, bouw van een
openbare leeszaal, bouw van een internaat voor de
zeevaartschool, bouw van een centraal dienstgebouw
voor de gemeentebedrijven te Den Helder.
Bouwen van woningen, maken van een zuiveringsinrichting, aanleggen van een vliegveld, aanleggen
van een moerbezieveld te Hilversum.
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Aanleggen van een toegangsweg naar de algemene
begraafplaats, verbeteren van de algemene en R.K.
begraafplaats, afgraven en verbeteren van een weg,
afgraven van bermen langs die weg te Hoogkarspel.
Verbreden van de Zuiderpade, verbeteren van sloten,
verbreden van bermen te Hoogwoud.
Uitdiepen van sloten, verbetering van een Iaan, verbetering van een singe!, bouw van een nieuwe brug,
verbeteringen aan walmuren en grachten, verbetering
van het woonwagenkamp, verbetering van sportterreinen, verbetering van plantsoenen, bouw van een
toren, verbetering van straten, verbetering van wegen,
verbetering van terreinen te Hoorn.
Ontgraven van zand, inpolderen van kuststroken aan
het IJselmeer te Huizen.
Aanleggen van een woonwagenkamp, ophogen en
afwerken van bermen, verbeteren van wegen, beplantingen te Ilpendam.
Vernieuwing van grond in kassen, diepspitten te
Koedijk.
Verbetering van een brug te Koog aan de Zaan.
Uitvoering van een rioleringsplan, aanbrengen van
een betonnen beschoering te Krommenie.
Plantsoenaanleg te Kwadijk.
Diverse werkzaamheden ten behoeve van begraafplaats, aanbrengen van een beschoeiing te Landsmeer.
Voltooiing Schoutenbosje, verbetering wegprofiel,
aanleggen van riolering, maken van klinkerbestrating
te Laren.
Herstellen van een school te Middelie.
Verbetering van bestrating, bouw van arbeiderswoningen te Medemblik.
Reiniging van sloten, baggerwerk te Midwoud.
Verbetering van hoofdwateringen in de Niedorperpolder.
Aanleggen van riolering, aanleggen van plantsoen,
bouw van een raadhuis te Nieuwer-Amstel.
Verplaatsen en in orde brengen van woonwagenkamp
te Nieuwe Niedorp.
Aanleggen van betonbeschoeiing, verbeteren van
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wegen en bermen, verbetering gedeelte wegdek, verbeteren en aanbrengen van bestrating, verbetering
van een schoolplein, dempen van een sloot, aanleggen
van een weg, uitbaggeren van poldersloten, baggeren dempingswerk te Oostzaan.
Verkavelen van Iaagveengrond voor aanleg sportterrein te Ouder-Amstel.
Aanleggen van een nieuwe begraafplaats, uitvoering
van een bestratingsplan te St. Pancras.
Werkzaamheden op een weiland, graven sloot, aanleg aarden wal, dempen van een haven, bouw van een
ziekenhuis, aanleggen van een sportterrein, verbreding
van een dijkje te Purmerend.
Verbeteren van een weg, uitbreiding van de begraafplaats te Schagen.
Afgraven van grond en vervoeren hiervan naar te
maken opschepingsplaats te Schermerhorn.
Aanleggen van een rijwielpad, aanleggen van een
wandelpad, aanleggen van een snelverkeersweg te
Schoorl.
Uitvoeren van bagger- en slootwerken te Spanbroek.
Verbetering van de afwatering, uitvoering van een
uitbreidingsplan, aanleggen van een sportterrein, aanleggen van een vliegveld, indijken van poldergronden,
uitvoering van een ruilverkaveling te Terschelling.
Aanbrengen van een waterkering, diverse werken in
verband met herziening grensregeling op Texel.
Leggen van 1 00 m. riolering, vernieuwen van bestrating, verbetering van wegen, verbetering van een
jachthaven, verbetering van wateren, maken van een
beschoeiing te Uitgeest.
Uitvoeren van baggerwerk, diepspitten van tuingrond
te Uithoorn.
Verharden van een weg, vernieuwing van bestrating,
ophogen van een sportterrein, verharding van zandwegen, vernieuwing van drie harde wegen te Urk.
Afgraven van land, vervoeren van afkomende grond,
egaliseren opgebrachte grond tot op het niveau der
bestaande begraafplaats te Venhuizen.
Planten van heesters, spitten van tuingrond, afgraven
gedeelte Bullenwijk te Werfershoof.
Uitvoeren van slootwerk te Westwoud.
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Aanleggen van een begraafplaats, verbeteren van een
voetbalterrein, bouw van een nieuw raadhuis, uitvoering van ruilverkaveling op Wieringen.
Uitdiepen van een sloot te Wieringerwaard.
Uitbaggeren van sloten te Wognum.
Bouw van een brug te Wormerveer.
Bouw van een brug over de Zaan, bouw van een brug
bij Koog aan de Zaan, uitvoering van een rioleringsplan, bouw van 300 a 400 arbeiderswoningen, straten aanleggen, verbetering van de haveninrichting,
bouw van een nieuw stadhuis, bouw van een nieuw
lyceum, bouw van een schouwburg, bouw van twee
bruggen, bouw van een sluis te Zaandam.
Ophogen en egaliseren van terrein, ophogen van een
weg, aanleg van voetpaden, aanleg van bezinkingsvelden, planten van, bomen, aanleg van wegen, verbetering van een riolering, bouw van een tunnel, bouw
van een aula, ophogen en aanbrengen van beschoeiing, verwijderen overtollig zand op boulevards, aanbrengen en herstellen van afrasteringen, opruimen
van het Beltterrein, maken of verbeteren van zandpaden en beplantingen, aanbrengen van bordjes en
planken, leeghalen vuilwaterbassins, snoeien en verwijderen van dood of overtollig hout in beplantingen,
kloppen en verwerken van puin, diepspitten van verschillende terreinen te Zandvoort.
Dempen van een sloot, rioleringswerkzaamheden,
maken van een pad te Zuid-Scharwoude.
Ontginnen van een perceel bos, verbeteren van Ianderijen, aanleggen van wegen te Zijpe.
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Provincie Zuid-Holland
Land- en Waterwegen
Voor het Rijkswegenplan wordt in deze provincie in het jaar 1938 voor ongeveer
f 12.000.000.— verwerkt.
Het Provinciale wegenplan zal in totaal ongeveer 60 millioen gulden kosfen,
waarvan in de jaren 1938 f.m. 1942 echter slechts 25 millioen gulden zal worden
verwerkt, met inbegrip van de wegen in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.
Voor deze laatsfen is na lang wachten eindelijk de medewerking der Regering
verkregen. De kosten bedragen 10 millioen gulden, welke dus in bovengenoemd
bedrag van 25 millioen zijn inbegrepen.
In 1943 zullen dus van de 60 millioen gulden, welke het Provinciale wegenplan
kost, nog slechts 52 millioen gulden verwerkt zijn.
In voorbereiding is een rijwielpad van Scheveningen naar de Noord-Hollandse
grens ter breedfe van 3 m., waarvan de kosfen op f 300.000.— zijn begroot.
Tal van andere rijwielpaden naar recreatie-oorden kunnen nog worden aangelegd.
Nog uitgevoerd kan worden een plan tot verbetering van 700 km. tertiaire
wegen, waarvoor echter op de begroting voor 1938 slechts f 10.000.
zijn
uitgetrokken.
Zoals bekend is, zullen, indien de betreffende Rijkswet tot stand komt, gelden
voor deze tertiaire wegen beschikbaar worden gesteld.
—

In voorbereiding is de verbetering van de vaarweg Amsterdam—Gouda—Rotterdam. Hiervoor is voor 1938 een bedrag van f 440.000.— uitgetrokken.
Voor verbetering van de ZijI is gerekend op een bedrag van f 70.000.—.
Een bochtafsnijding in de Hollandse lissel bij Ouderkerk is begroot op f 35.000.—.

Duinbebossing
Sedert 1931 is door de sociaal-democrafische fractie in de Provinciale Staten
aangedrongen op bebossing van duinen.
De voordelen daarvan zijn, dat de duinen worden vastgelegd, dat zij als
recreafie-oord worden verbeterd, terwijI bebossing ook een gunstige invloed op
het klimaat schijnt to hebben.
Langdurige aandrang heeft ten gevolge gehad, dat eind 1936 besloten is, tot
bebossing van een terein, groot 150 ha., onder Wassenaar.
Verder zijn plannen in bewerking tot bebossing tussen Katwijk en Noordwijk, op
terreinen van 200 ha.
Ten noorden van Noordwijk zal op een particulier terrein 10 ha. bebost worden.
De gemeente Leiden neemt 8 ha. bij het Wassenaarse Slag voor zijn rekening,
terwijl de gemeente Monster zal zorgen voor een terrein van het Hoogheemraadschap Delfland, ter grootte van 55 ha.
Snellere uitvoering van deze plannen ware wel gewenst.

Plannen van de Rijkscommissie
Door den Minister van Sociale Zaken zijn tot September 1937 295 plannen
goedgekeurd van de Rijkscommissie van Advies voor Werkverschaffing en Werkverruiming. Deze plannen, die in het verslag niet afzonderlijk worden genoemd,
omvatten in tofaal 147.000 manweken, met een loonbedrag van f 2.145.000.—.
Het verdient aanbeveling, dat deze plannen met de groofst mogelijke spoed
tot uitvoering worden gebracht.
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Polderwerken
De Noordse Buurterpolder onder Zevenhoven, ter grootte van 300 ha., kan naar
het oordeel van de Cultuur-technische Dienst te Utrecht geheel worden drooggelegd. Echter is slechts besloten tot drooglegging van een gedeelte, groot 50 ha.
Er is thans een Stichting Landverbetering in het leven geroepen, welke echter
haar werkzaamheden nog slechts zo kortgeleden heeft aangevangen, dat van
haar plannen nog geen nadere mededelingen kunnen worden gedaan.
Haar taak zal zijn het bevorderen van inpolderingen, Iandaanwinning, verbetering
van afwatering en grondverbetering.
Als voorbeeld van werken, welke voor onderzoek door deze Stichting in aanmerking komen, noemen wij de toestand aan het Kruiningergors.
De polder Kruiningergors bij Rockanje is 80 ha. groot en ligt geheel onbeschermd.
Sedert jaren is men hier overgegaan tot buitendijkse bebouwing; sommige
woningen en plaatsjes van landarbeiders zijn zelfs met Rijksvoorschot gebouwd.
Bij vloedstand komt het zeewater wel tot aan een ver naar binnen gelegen zanddijkje en sedert de laatste jaren is er, blijkens het rapport van den hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, voortdurend afname.
De toestand ter plaatse is dan ook zeer gevaarlijk te noemen. Verbetering kan
verkregen worden door de dijk van het Hoogheemraadschap Voorne, die daar
ver naar binnen buigt, door te trekken. De kosten daarvan zouden f 500.000.—
bedragen, een som, die deze arme polder zelf niet kan opbrengen, zodat Rijk
of Provincie zullen moeten optreden.
Dijkverzwaring in de polder Het Molengors te Goedereede brengt f 14.000.—
kosten aan arbeidsloon met zich mede, maar is noodzakelijk gebleken.
Om het buitengors van de polder Het Groot Koninkrijk te 's-Gravendeel moet
een kade aangebracht worden, die f 34.000.— aan arbeidsloon vordert.
Het eiland Rozenburg moet worden ingepolder.
Ten behoeve van de Wilhelmina-polder moet een complex goezen ter grootte
van 75 ha. worden ingedijkt.

Overige werken
Tenslotte bleek men van deskundige zijde van oordeel, dat in enige steden en
in tal van dorpen in Zuid-Holland wegen, straten en pleinen, alsmede woningtoestanden nog dringend verbeterd moeten worden.
Wij laten hieronder nog opgaven volgen betreffende een aantal gemeenten.

Abbenbroek
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De noodzakelijke verbetering van enige watergangen.

Alblasserdam
In uitvoering zijn:
De verbetering van enige straten en de aanleg van trottoirs, alsmede de verbetering van de waterstand in de Stekpolder.
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Het plan tot het afwerken van de begraafplaats, een werk, dat op ruim f 0.000.
is begroot.
Verbetering van straten, aanleg van een plein, de aanleg van riolering, tezamen
begroot op f 38.000.—, waarvan f 30.000.— arbeidsloon.

—
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Het uitdiepen van sloten, waarvan het arbeidsloon op f 6.000.— begroot is.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De bestrating van de Westkinderdijk, begroot op f 15.000.—.
De verbefering van het wandelpark, begroot op f 3.500.—.
Het bouwen van een nieuw raadhuis en het restaureren van een oude kerkforen.

Alphen a/d. Rijn
In uitvoering zijn:
De bouw van een nieuw Raadhuis, begroot op f 140.000.—.
Het omleggen van de Rijksweg, begroot op f 50.000.—.
Sluis- en bruggenbouw, begroot op f 100.000.—.
Verbetering van een brug en een kanaal.
Gereed om uitgevoerd to worden:
Een plan tot riolering, begroot op f 600.000.—.
Een plan tot gedeeltelijke aanleg van een wandelpark, begroot op f 47.000.—.
De aanleg van 3 km. weg, lopende van het kanaal naar de Herenweg.
Het maken van een kademuur.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De bouw van een badhuis.
Vernieuwing van het waterleidingsnef.
De bouw van een brug in de Sint Jorissfraat.
De verbreding van een der hoofdstraten en de bouw van arbeiderswoningen.

Bodegraven
In voorbereiding is:
De bouw van een bad- en zweminrichting.

Boskoop
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Verbetering en ophoging van straten en pleinen, een werk, dat begroot is op
f 50.000.—.

Capelle a/d. Ussel
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het dempen van een aanfal sloten en het aanbrengen van een riolering.

Delft
In uitvoering zijn:
Grote rioleringswerken, waarvan de kosten bedragen f 1.300.000.—; (dit werk
wordt in gedeelten uitgevoerd en zal eerst in 1940 klaar zijn, zodat er wel aanleiding bestaat, op bespoediging aan to dringen).
De verbouwing van het stadhuis, waarvan de kosten f 100.000.— bedragen.
De versterking van bruggen, een werk dat begroot is op f 35.000.—.
De aanleg van enige straten en de bouw van een honderdtal woningen, begroot
op f 500.000.—.
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Gereed om uitgevoerd to worden:
Een plan tot het aanleggen van straten en de bouw van 88 arbeiderswoningen,
begroot op f 300.000.—.
De bouw van een abattoir, begroot op f 550.000.—.

In voorbereiding is:
De verbouwing van het Prinsenhof tot Nationaal Museum, waarvan de kosten
zijn begroot op f 300.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het omhoog brengen van de spoorbaan, een werk van 5 millioen gulden.

Dordrecht
Gedurende de laatste paar jaren zijn hier reeds enkele belangrijke werken tot
stand gekomen, welke blijkbaar ten gevolge hebben, dat de uitvoering van
nieuwe werken enigszins wordt vertraagd.
Zo werd in 1936 het Wantijpark met daarbij gelegen zweminrichting aangelegd,
terwijI in 1937 een spoorwegtunnel werd gemaakt.
Een open riool, de Vuile Vliet, werd overwelfd, en de Leuvebrug werd gebouwd.
In uitvoering (doch bijna gereed gekomen) is:
De spoorbrug over de Oude Maas.

In voorbereiding is:
Een voetbrug naast de spoorbrug, die bij Baanhoek over de Merwede ligt en
die voor het snelverkeer de verbinding zal vormen met Sliedrecht, Gorinchem
en de gehele Alblasserwaard.
Tevens moeten dan de toegangswegen tot deze brug worden aangelegd. Het
gehele plan, dat in totaal f 1.200.000.— zal kosten, waarin de gemeente
f 800.000.— bijdraagt, is at enkele jaren hangende en maakt tot nu toe geen
voortgang.
Verder is in voorbereiding het maken van een Sportfondsenbad, waarmede een
bedrag van ongeveer f 100.000.
gemoeid is; en het bouwen van 100 arbeiderswoningen.
—

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De bouw van een nieuw politiebureau, dat f 100.000.
zou kosten en waaraan
een zeer dringende behoefte bestaat.
De bouw van een schouwburg.
De bouw van een nieuw stadhuis.
Dit laatste is urgent, daar, ten gevolge van de beperkte ruimte in het thans in
gebruik zijnde stadhuis, de verschillende gemeentediensten over de stad verspreid
zijn, hetgeen een goede gang van zaken niet bevordert.
Aanleg van een bos in de West-Merwedepolder, arbeidsloon f 40.000.—.
—

Gorinchem
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De aanleg van wegen, die zullen aansluiten op de nieuwe rijkswegen.
Het maken van een gemeentelijke zweminrichting en een gemeentelijk sportterrein.
Demping van de Scheluinse Vliet.
Aanleg van een plantsoen.
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Gouda
In uitvoering is:
Hef maken van een nieuwe brug met riolering, waarvan de kosten op f 15.000.—
zijn begroot.
Het maken van een nieuwe brug bij het Postkantoor, begroot op f 26.000.—.
De aanleg van sportvelden.
Gereed om uitgevoerd to worden:
Een plan tot demping van de nieuwe haven, waarin een riool gelegd zal worden.

In voorbereiding is:
De bouw van een funnel bij de spoorwegovergang Spoorstraat—Ridder v. Catsweg, begroot op f 500.000.—, waarvan f 105.000.— loon.

Verbreding van de Bleekers- en Fluwelensingel, begroot op f 209.000.—, waarvan f 73.000.— loon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het maken van een zwembad en het bouwen van een nieuw politiebureau.
De aanleg van een voorlopige waterkering en bebossing van de Uiterwaard.
De aanleg van een nieuwe begraafplaats aldaar.
Begraafplaats, bebossing en waterkering worden tezamen begroot op f 304.000.waarvan f 250.000.— loon.

's-Gravenzande
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De aanleg van een rijwielpad van Scheveningen naar Hoek van Holland.

Den Haag
In uitvoering is:
Stratenplan Oud-Scheveningen
Stratenplan Hoogwerf (part.)
Escamplaan en brug
1e deel Van Alkemadelaan
Overkluizing Vaillantplein
Transformatorstation Jan Wapstraat
Riolering Laan van Poot
Riolering Kijkduin
Van Alkemadelaan
Verbetering Vaillantlaan

70.000.—
f
,, 335.000.—
„ 439.000.—
63.000.—
245.000.—
II
177.000.—
II
48.000.—
112.000.—
,,
,, 227.000.—
127.000.—
/I
II

II

f 1.843.000.—
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Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Inrichting algemene markt
Profielswijziging Hobbemaplein
Brug Dierentuin
Sportterrein Laan van Poot
Aanleg Veluweplein en gedeelte Zuiderpark
Schakelstation voor kabel Rotterdam
Prof ielswijziging Laan van Nieuw Oost Indie
Profielswijziging Boslaan
Prof ielswijziging Prinsegracht
Viaduct aan de Weteringkade
Verbreding van de Schenkkade
Aanleg wegen Hubertuspark
Verbreding Raamweg

f

139.000.—
58.000.—
II
125.000.—
II
66.000.—
ll
,, 128.000.—
600.000.—
II
,, 425.000.—
70.000.—
I/
„
158.000.—
900.000.—
II
375.000.—
II
92.000.—
II
If 145.000.—

Saneringsplannen en bouw van arbeiderswoningen in OudScheveningen:
Bouw van 181 gemeente- en 86 verenigingswoningen
Bouw van ± 162 arbeiderswoningen door particulieren

II
II

704.000.—
426.000.--

Tezamen f 4.411.000.—

H.1.-Ambacht
In voorbereiding is:
De verbreding en verharding van een der hoofdwegen, begroot op f 49.000.—,
waarvan f 30.000.— arbeidsloon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden.
Het maken van rioleringswerken en de verbetering van wegen.

Katwijk
Gereed om uitgevoerd te worden:
Riolerings- en bestratingsplannen te Katwijk aan de Rijn.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Een plan tot opruiming van de krotten en de bouw van nieuwe arbeiderswoningen.
De aanleg van een zeehaven.

Krimpen a/d. Lek
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Een plan voor de bouw van een nieuw raadhuis en een bewaarschool.

In voorbereiding is:
De verbetering van de toegangswegen tot de nieuwe Rijksweg.
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Krimpen a/d. Ussel
In uitvoering is:
Een plan tot verbetering van de straten en wegen.
De ontginning van rietgronden.
Gereed om uitgevoerd fe worden:
Een plan tot de aanleg van een weg op de Rietgronden.
Verbetering van de begraafplaats.
Aanleg van plantsoentjes.
Aanleg van een weg en verbetering van straten.
Ophoging van Rietgronden.
Aanbrenging van diverse beplantingen.

In voorbereiding is:
De uitvoering van een uitbreidingsplan.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het recht trekken van bochten in de dijk van de Krimpenerwaard.

Leerdam
In voorbereiding is:
Een plan tot egalisering van verschillende ferreinen.

Leiden
In uitvoering is:
Darmwasserij en riolering Openbaar Slachthuis, tezamen met de
nog uit to voeren werken
Bouw Gymnasium
Bouw stadhuis (gedeelte afbouw)
Rioolwaterzuiveringsinrichting (gedeeltelijk)
Verkeersweg met bruggen bij Katoenfabriek
Inrichting nieuw militair oefenterrein met voetbalveld

f 276.500.—
„ 216.000.—
„ 317.525.—
„ 184.000.—
„ 78.000.—
„ 54.000.-

Gereed om uitgevoerd fe worden:
De verdere afbouw Stadhuis 1938
De verbreding Haagweg (ventweg e.a.)
Overkluizing van het Gangetje met bouw van een nieuwe brug
Verbreding gedempte Witte Singel met aanleg gedeelte stamriool
(Werkfondswerk)

f 590.000.—
„
„

45.000.—
71.000.—

„

60.000.—

f

90.000.—
50.000.—
50.000.—
54.000.-

In voorbereiding is:
Spoorhavenbrug
Wijziging van de Trekvaartbrug
Wijziging Rijnsburgerweg c.a. aan centrale riolering
Demping gedeelte Levendaal
Aanleg sport- en speelvelden.

„
„
„

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Vernieuwing Schrijversbrug.
Arbeiderswoningbouw, welke thans geheel stop Out.
Uitvoering van saneringsplannen.
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Middelharnis
In uitvoering is:
De aanleg van een nieuwe begraafplaats.
Het uitdiepen van watergangen.
Het maken van een betonnen afvoer naar het Stoomgemaal in de polder
Oudeland, welk laatste werk begroot is op f 40.000.— arbeidsloon.

In voorbereiding is:
Het egaliseren van gronden voor de ijsbaan, arbeidsloon f 2.500,—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het maken van een losplaats aan de haven.
Demping van de binnenkade.
Verbetering van de rijweg.

Moordrecht
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De aanleg van een rijwielpad.
Verbreding van de Middelweg ter lengte van 2 km.
Verbetering van de Kerklaan en verbreding van de brug.
Verbetering van de Molenstraat en Molenlaan.

Nieuwkoop
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De verbetering van gronden in de polder Nieuwkoop en Noorden, ter grootte
van 400 ha.
Dit werk bestaat uit het afgraven van te hoog geworden rietkanten en het egaliseren van terreinen met de vrij gekomen specie. Bramenstruiken en andere
schadelijke planten zouden verwijderd moeten worden, om het riet een nieuwe
kans te geven.
Bovendien zou over de gehele oppervlakte het onkruid verwijderd moeten
worden. Nadat een desbetreffend plan reeds gereed was gekomen, maakte de
Regering bezwaar uit een oogpunt van natuurschoon.
Blijkens een daarna gevraagd rapport van de Advies-Commissie inzake Natuurmonumenten zou echter het natuurschoon geen gevaar !open, indien het plan in
gedeelten werd uitgevoerd, zodat o.a. de vogelstand steeds voldoende broedgelegenheid overhoudt.
E6n der thans nog op te lossen moeilijkheden is, dat niet, zoals aanvankelijk
in de bedoeling lag, 100 % subsidie op de lonen wordt gegeven, doch slechts
90 %, hetgeen voor de kleine eigenaren een onoverkomelijk beletsel vormt.

Oegstgeest
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Een plan tot het aanleggen van een nieuwe riolering en tot verbetering van twee
wegen.
De riolering kost f 170.000.—, de beide wegen tezamen f 80.000.—.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Een plan tot verbetering van de straafverlichting en vervanging van de gaslantaarns door electrische. De kosten hiervan bedragen f 40.000.—.
De aanleg van een plantsoen en het dempen van 300 m. sloot.
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Oud-Beyerland
In voorbereiding is:
Een plan tot het dempen van een sloot en het aanleggen van een nieuwe strut.

Oude Tonge
In uitvoering is:
De vernieuwing van enige straten.

In voorbereiding is:
Het maken van een nieuw stoomgemaal voor de polder „Oudeland van Oude
Tonge" en het uitdiepen van watergangen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, een plan, dat reeds een 7-tal jaren
hangende is en waarvan de kosten op f 11.000.— worden begroot.

Reeuwijk
Gereed om uitgevoerd te worden is:
Een plan tot verbetering van de Oudeweg.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Een plan tot verzwaring van binnenwegen en een plan tot verbetering van de
watertoegangen tot de Reeuwijkse Plassen.

Ridderkerk
In uitvoering is:
De verbetering van de beneden rijweg te Slikkerveer.
Gereed om uitgevoerd te worden:
Een plan tot riolering van de Willemstraat.
De omleg van een zware dijk.

In voorbereiding is:
Het dempen en rioleren van de Kerksingel.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het maken van een rijwielpad aan de Lagendilk.
Het dempen van enige sloten.

Rotterdam
A. WERKVERSCHAFFING.

In uitvoering en in voorbereiding zijn:
Aanleg van Kralingse Bos en alles wat daarmede verband houdt;
voor 1938 is aangevraagd
Het ophalen en verbeteren van straten, pleinen en wegen (incl.
straten te Hoek van Holland), per jaar rond
Verzwaring Heersdijk (Heerjansdam)
Strandboulevard Hoek van Holland
Grondwerk Begraafplaats Zuid

f
II
/I
It
I/

260.000.—
1.000.000.—
47.000.—
75.000.—
176.000.—
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Sportvelden in Zestienhoven
Rijwielpad Hoek van Holland
Verbindingsweg Burgemeester van Esstraat met weg naar
Petroleumhaven
Verplaatsing kampeerterrein to Hoek van Holland
Persleiding Hoek van Holland

f
II

II
It
II

92.000.—
4.500.—
50.000.—
164.000.—
65.000.—

B. NORMAAL WERK.
In uitvoering en voorbereiding zijn:
Bouw Hoofdbureau van Politie, exclusief de grond begroot op f
Bouw Transformatorenstation „Oost"
II
Bouw Schuitenloods aan het Bosland
Bouw kantoorgebouw c.a. aan de Doklaan (Gemeentelijke
Vuilverbranding)
Bouw van de Beurs van Koophandel (de Gemeente participeert
hierin)
Nog uifgevoerd zou kunnen worden:
Aanleg van een tweede Petroleumhaven:
(Naar gelang van behoefte) Plan A
Plan B
Plan C
Vernieuwing Nassaubrug
Verbetering huis van Ouden van Dagen
Rioolgemaal Linker Maasoever
Rioolgemaal Oud-Mathenesse
Verbindingsweg Hofplein naar het Westen (door voormalige
Diergaarde)
Vernieuwing Slachthuis
Openluchtschool Linker Maasoever
Restauratie Schielands Gemene Landhuis (voorlopig)
Rioolgemaal Kralingse Plaslaan
Rioolgemaal Hoek van Holland
Street- en rioolaanleg ten Zuiden van de Pleinweg bij Carnissebuurt (in 1938 f 100.000.—)

828.000.—
380.000.—
78.000,
52.000.—

f 3.360.000.—
II
/I
II
II
II

2.335.000.—
940.000.—
50.000.—
30.000.—
321.000.—
70.000.—

„
„

700.000.—
2.714.000.—
139.000.—
50.000.—
15.000.—
45.000.—

„

576.000.—

f

652.000.—
100.000.—
1.000.000,
1.704.200.—

C. WERKFONDSWERKEN.
In uitvoering en voorbereiding zijn:
Noorderkanaal met bijkomende werken, verwerkt f 354.000.—
Restauratie Sint Laurenstoren
Afbouw Zuider-Ziekenhuis, verwerkt f 443.000.—
Overbrugging emplacement lisselmonde, verwerkt f 751.000.—
Cite sanitaire, waarin particulieren f 200.000.— bijdragen.
(Bestekken worden gereed gemaakt)
Maastunnel met verbindingswegen, gedeeltelijk ten laste van
het Werkfonds

II
II
II

II

640.000.—

„ 18.000.000.—

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Hofpleinplan met verplaatsing Delftsepoorf:
Hofplein
Verplaatsing Poort
of verrolling Poort
Demping Schie en aanleg Stadhoudersplein
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II

450.000.—
113.000.—
232.000.—
900.000.—

Verbinding binnenstad met oeververbinding (doortrekking gedempte Schiedamsesingel)
Blaak—Van Hogendorpsplein, Noord—Zuid
Verbreding tunnel Beukelsdijk
Oprit Kreekweg
Oprit Slaghekstraat
Verbetering Oranjeboomstraat
Modernisering plaveisel
Boezemlaan (doortrekking) met brug over Boezem
Vernieuwing Rosebrug
Vernieuwing Koningsbrug
Kaaimuur 1 ste Katendrechtsehaven
Garage Zaagmolenkade
Timmerhuis
Uitbreiding Drinkwaterleiding

f 800.000.—
2.000.000.—
II 1.000.000.—
250.000.—
II
600.000.—
II
120.000.—
II
II 1.140.000.—
225.000.—
II
24.000.—
II
500.000.—
II
41.000.—
I/
202.500.—
II
450.000.—
II
820.000.—
II

D. DIVERSE GROTE WERKEN.

Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Vliegveld Overschie.
Verplaatsing van de Diergaarde (Particulieren met medewerking Gemeente).
Wijziging Stationsemplacement (Nederlandse Spoorwegen).
Centraal belastingkantoor (Rijk).
Postkantoor aan de Linker Maas Oever (Rijk).
Spoorweg-postkantoor (Rijk).
Bouw Marinierskazerne (Rijk).
Vernieuwing Station D.P.; Aanleg spoorbaan, ongeveer van Nieuwerkerk aan de
1.1sel, aansluitende op het meest noordelijk gedeelte van de Ceintuurbaan, in
overweging bij de Nederlandse Spoorwegen.
Verder is er een inventarisatie van ruim 50 grote en kleine werken, waarvan
sommige reeds hierboven zijn genoemd en die voor uitvoering zeker
f 25.000.000.— zullen vorderen.

Schiedam
In uitvoering is:
De bouw van een nieuwe Oranjebrug.
De bouw van een Zusterhuis voor het ziekenhuis.
De bouw van een abattoir.
De riolering van Nieuwland.
Vernieuwing van het stoomgemaal. ..
Restauratie van het St. Jacobs Gasthuis, begroot op een bedrag van f 50.000.—,
waarvan f 26.000.— arbeidsloon.
Gereed om uitgevoerd to worden:
Het maken van een wielerbaan.
De aanleg van sportvelden.

In voorbereiding is:
Het maken van een speelterrein.
Het inrichten van een centrale werkplaats.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De bouw van een nieuw stadhuis.
De aanleg van een sportveld op het Marconiplein.
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Schoonhoven
In uitvoering is:
Het vergroten van de algemene begraafplaats, een werk, dat begroot is op
f 50.000.—.
Gereed om uitgevoerd fe worden is:
Een rioleringsplan, dat in 1938 gedeeltelijk zal worden uitgevoerd en begroot
is op f 80.000.—.
Het maken van een rioolgemaal, begroot op f 15.000.—.

In voorbereiding is:
Het verbeteren en verbreden van de Voorhaven.
De demping van een sloot.
Het maken van riolering en enige andere werken aan deze havenverbetering
verbonden, tezamen begroot op een bedrag van f 32.000.—.
'Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het dempen van de waterputten van de Buitenwaard.
Het bouwrijp maken van terrein aan de Spoorsingel.

Sliedrecht
In voorbereiding is:
Het maken van een nieuw viaduct bij de kruising Rijksweg—Sliedrechtse Dijk.

Stad aan 't Haringvliet
In voorbereiding is:
Een plan tot vernieuwing van 100 m. strut en de aanleg van 100 m. riolering.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Een plan tot doortrekking van de oostelijke havenberm en vergroting van de
laadplaats en een plan tot het maken van rioleringen.

Vlaardingen
Gereed om uitgevoerd to worden is:
Een plan tot het maken van een kademuur, waarvan het arbeidsloon f 30.000.—
zal zijn.
Het uitbreiden van het stratennet.
Verbetering van de Parallelweg.
Verfraaiing van de Parkweg.
De restauratie van een toren.
Het maken van een aanlegsteiger en verbetering van de Oosthavenkade.

In voorbereiding is:
Het maken van een zwembad, begroot op f 100.000.—, waarvan f 30.000.—
arbeidsloon.
Het maken van een doorbraak van oost naar west, begroot op f 260.000.—.
Modernisering van de vuilophaaldienst, begroot op een bedrag van f 15.000.—.
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Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
Het totstandbrengen van een verbinding van het westelijk stadsdeel met de
Grote Vettenoordse polder, begroot op f 200.000.—, waarvan f 90.000.arbeidsloon.
Het aanleggen van straten voor Tuindorp, begroot op f 100.000.—, waarvan
f 35.000.— arbeidsloon.
Uitbreiding van het stadhuis, om te komen tot centralisafie van diensten. Begroot
op f 200.000.—.
Verbinding van de Schiedamseweg met de nieuwe haven, begroot op een bedrag
van f 5.500.—.

Voorburg
In uitvoering is:
De bouw van een brug over Broeksloot, begroot op f 20.000.—.
Werken aan de Laan van N.0.-Indié, in verband met Rijksweg nr. 12, begroot
op f 150.000.—.
Gereed om uitgevoerd te worden:
Stratenplannen ten N.O. van de Van Woudestraat, begroot op f 130.000.—.
Stratenplannen ten Z.O. van de spoorbaan Rotterdam—Amsterdam, begroot op
f 148.000.—.

Wassenaar
Nog uitgevoerd zou kunnen worden:
De aanleg van voetpaden langs de wegen in het Kievitduin, begroot op

f 15.000.—.

De voltooiing van het stratenplan bij de Zuylen van Nijeveltstraat, begroot op

f 83.000.—.

Het doortrekken van de Dr. Mansveltkade.
Het aanleggen van straten op deze kade, begroot op f 25.000.—.
Verharding van de Oostdorpeweg, begroot op f 4.500.—.
Het maken van een verbindingsweg tussen de Langekerkdam en de Zuylen van
Nijeveltstraat, begroot op f 45.000.—, en voor de noodzakelijk geworden
wijziging van de riolering f 6.500.—.
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ZUID-HOLLAND
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:
Het provinciale wegenplan.
Bebossing van 150 ha. duinen onder Wassenaar.
Bebossing van 200 ha. duinen tussen Katwijk en
Noordwijk;
Bebossing van 10 ha. particulier duin.
Bebossing van 8 ha. duin bij het Wassenaarse Slag.
Bebossing van 55 ha. op terreinen van het Hoogheemraadschap Delfland.
Aanleg van een rijwielpad van Scheveningen naar
de Noordhollandse grens.
Verbetering van 700 km. tertiaire wegen.
Verbetering van de vaarweg Amsterdam, Gouda,
Rotterdam.
Verbetering van de Zijl.
Bochtafsnijding in de Hollandse lissel bij Ouderkerk.
Drooglegging van de Noordse Buurterpolder onder
Zevenhuizen, 300 ha.
Uitvoering van 295 plannen van de Rijkscommissie
van Advies voor Werkverschaffing en Werkverruiming, in totaal 147.000 manweken.
Inpolderingen.
Landaanwinningen.
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Verbetering van afwateringen volgens door de
Stichting Landverbetering te maken plannen.
Verbetering van de polder Kruiningergors.
Dijkverzwaring in polder „Het Molengors" te
Goedereede.
Dijkaanleg in polder „Het Groot Koninkrijk" te
's-Gravendeel.
Inpoldering van het eiland Rozenburg.
Indijking van gorzen in de Wilhelminapolder.
Verbetering van enige watergangen te Abbenbroek.
Afwerking van een begraafplaats, verbetering van
straten, aanleg van riolering, uitdiepen van sloten,
verbetering van een wandelpark, bouw van een
nieuw raadhuis, restauratie van een oude toren te
Alblasserdam.
Uitvoering van een groot rioleringsplan, aanleg van
een wandelpark, aanleg van 5 km. weg, bouw
van een kademuur, bouw van een badhuis, vernieuwing van het waterleidingsnet, bouw van een
brug, straatverbreding, bouw van arbeiderswoningen
te Alphen aan de Rijn.
Bouw van een bad-en zweminrichting te Bodegraven.
Verbetering van straten en pleinen te Boskoop.
Dempen van sloten, aanbrengen van riolering te
Capelle aan de Ussel.
Straataanleg, bouw van een abattoir, bouw van
88 arbeiderswoningen, verbouwing van het Prinsenhof, omhoog brengen van de spoorbaan te Delft.
Bouw van een voetbrug over de Merwede, aanleg
van toegangswegen tot deze brug, bouw van een
Sportfondsenbad, bouw van 100 arbeiderswoningen,
van een politiebureau, van een schouwburg, van
een nieuw stadhuis, aanleg van een bos in de
West-Merwede polder, te Dordrecht.
Aanleg van wegen, bouw van een zwembad en
een sportterrein te Gorinchem.
Demping van een haven, aanleg van riolering, bouw
van een spoorwegtunnel, verbreding van een 2-tal
singels, bouw van een zwembad, van een nieuw
politiebureau, van een nieuwe begraafplaats, aanleg
van een grote waterkering te Gouda.
Aanleg van een rijwielpad te 's-Gravezande.
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Aanleg van een algemene markt, pleinverbetering,
bouw van een brug, aanleg van een sportterrein,
parkaanleg, bouw van een schakeistation, profielwijzingen, bouw van een viaduct, wegenaanleg, bouw
van 429 arbeiderswoningen te 's-Gravenhage.
Wegverbetering, rioleringswerken te Hendrik Ido
Ambacht.
Riolerings- en bestratingswerken, krotopruiming,
arbeiderswoningbouw, aanleg van een zeehaven te
Katwijk.
Bouw van een raadhuis, van een bewaarschool, wegverbeteringen te Krimpen aan de Lek.
Wegaanleg, verbetering van de begraafplaats, aanleg
van plantsoenen, ophoging van gronden, uitvoering
van het uitbreidingsplan, rechttrekken van bochten in
een dijk te Krimpen aan de Use!.
Egalisatie van gronden te Leerdam.
Voltooiing van het stadhuis, wegverbreding, straatverbetering, verbreding van een singel, bouw van
bruggen, aansluiting aan centrale riolering, demping
van een gracht, aanleg van sport- en speelvelden,
bouw van arbeiderswoningen, uitvoering van saneringsplannen te Leiden.
Egalisatie van gronden, maken van een Iosplaats,
demping van een kade, verbetering van een rijweg te
Middelharnis.
Aanleg van een rijwielpad, wegverbreding, straatverbetering te Moordrecht.
Verbetering van 400 h.a. poldergrond te Nieuwkoop.
Aanleg van een nieuwe riolering, wegverbeteringen,
verbetering van de straatverlichting, plantsoenaanleg,
dempen van een sloot te Oegstgeest.
Dempen van een sloot, straataanleg te Oud-Beyerland.
Bouw van een stoomgemaal, uitdiepen van watergangen, aanleg van een nieuwe begraafplaats te
Oude Tonge.
Wegverbetering, verbetering van watergangen te
Reeuwijk.
Rioleringsplan, dijkverbetering, aanleg van een
rijwielpad, dempen van sloten te Ridderkerk.
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Bouw van een hoofdbureau van politie, van een
transformatorenstation, van een schuitenloods, van
een kantoor voor de gemeentelijke vuilverbranding,
van een brug, aanleg van een petroleumhaven,
brugverbetering, verbetering huis voor ouden van
dagen, bouw van rioolgemalen, aanleg van een
grote verbindingsweg, vernieuwing van het slachthuis, bouw van openluchtschool, restauratie van
historisch gebouw, aanleg van straten en riolen,
restauratie van een toren, voltooiing van een
ziekenhuis, tunnelbouw, pleinverbetering, pleinaanleg,
grote verkeersverbeteringen, bouw van garages,
uitbreiding drinkwaterleiding, aanleg van een vliegveld, verplaatsing van de diergaarde, wijziging
stationsemplagement, bouw van een belastingkantoor,
van een spoorwegpostkantoor, van een kazerne,
van een station, aanleg van een spoorbaan, aismede
50 andere grote en kleine werken te Rotterdam.
Verbetering van straten, aanleg van een strandboulevard te Rotterdam (Hoek van Holland).
Het maken van een wielerbaan, aanleg van sportvelden, van een speelterrein, inrichting van een
centrale werkplaats, bouw van een nieuw stadhuis
te Schiedam.
Het maken van een wielerbaan, aanleg van sportvelden, van een speelterrein, inrichting van een centrale
werkplaats, bouw van een nieuw stadhuis te Schiedam.
Uitvoering van een rioleringsplan, bouw van een rioolgemaal, verbetering van een haven, dempen van een
sloot, bouwrijp maken van gronden te Schoonhoven.
Bouw van een nieuw viaduct te Sliedrecht.
Straatverbetering, aanleg van riolering, verbetering
havenkant en van de Iaadplaats te Stad aan 't

Haringvliet.

Maken van een kademuur, uitbreiding van het stratennet, wegverbetering, restauratie van een toren,
bouw van een aanlegsteiger, verbetering van een
havenkade, bouw van een zwembad, maken van
een doorbraak, modernisering van de vuilophaaldienst, aanleg van grote verbindingswegen, uitbreiding
van het stadhuis te Vlaardingen.
Uitvoering van stratenpiannen te Voorburg.
Aanleg van voetpaden, voltooiing van het stratenplan, wegverbeteringen, aanleg van een grote
verbindingsweg met daarbij behorende riolering te

Wassenaar.
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Provincie Zeeland
Verkeersverbeteringen
In voorbereiding is in deze provincie een aantal grote werken, waarvan wij in
de eerste plaats willen noemen een plan tot verbetering van de haven te Terneuzen. Nadere gegevens hierover ontbreken ons echter nog.
Verbetering van provinciale wegen en van niet-provinciale wegen, voorkomende
evenwel op het provinciale wegenplan, is nog mogelijk. Het aanbrengen van
een verharding is van groot belang voor aan- en afvoer van landbouwproducten.
Op de verkeersbegroting voor 1938 is voor aanleg en onderhoud van Rijkswegen in de provincie Zeeland in totaal f 1.000.000.— uitgetrokken. Dit bedrag
bestaat uit de volgende posten:
Voor verbetering wegvlak op de Slaakdam van de weg Oudf
10.000.Gastel—St. Phil ipsland—Zierikzee
„ 100.000.—
Voor verbetering wegvak op de ScheIdedam
8.000.—
Voor verbetering wegvak Kloetinge—Goes
27.000.—
Voor aanleg vrijliggende rijwielpaden wegvak Goes—Sloedam
Voor verbetering wegvak Sloedam—Nieuwland, alle behorende
„ 10.000.tot de weg Bergen op Zoom—Goes—Vlissingen
„ 20.000.—
Voor verbetering van de weg Nieuwland—Middelburg
Voor verbetering wegvak Kruisweg—Tivoli van de weg Wals„ 45.000.—
oorden—Hulst
„ 54.000.—
Voor aanleg van een nieuwe weg op St. Philips land
Voor aanleg nieuw wegvak Kruiningen—Kloetinge
„ 39.000.—
507.000.—
Voor aanleg veerhavens in de Perkpolder en nabij Kruiningen
Voor aanleg van een nieuwe weg van de veerhaven in de Perkpolder tot de weg Walsoorden—Hulst
90.000.—
„

„

De verbetering van de hoofdverkeersweg in Zeeland, die van Noord-Brabant
naar Vlissingen voert, heeft de noodzakelijkheid doen inzien, om het verkeer
vanaf deze hoofdweg naar Zeeuws-Vlaanderen en naar Schouwen-Duiveland mede
van deze verbetering te doen profiteren. Als eerste gevolg daarvan is besloten,
dat het veer Hansweert—Walsoorden dichter bij de hoofdverkeersweg door ZuidBeveland zal worden gebracht.
In voorbereiding zijn derhalve hierboven reeds gedeeltelijk genoemde plannen
tot de aanleg van havens bij het Sluisje te Kruiningen en in de Perkpolder onder
Houtenisse, de verlegging van de zeedijk bij Kruiningen, de aanleg van een
brede weg, ter lengte van ± 11 km. van de nieuwe weg bij Vlake naar de
havenweg bij Kruiningen en verbetering van de verbinding tussen de Perkpolder
en Hu1st.
Hoewel het eerste gedeelte van dit grote werk, namelijk het maken van de haven
in de Perkpolder binnen enkele weken wordt aanbesteed, vernemen wij, dat het
in het voornemen ligt, met de aanleg van de haven in Kruiningen eerst in 1939
een aanvang te maken, terwijl de verplaatsing van het veer pas in de loop van
1940 tot stand zal komen. Daar het hier om werken gaat, die tezamen meerdere
tonnen zullen kosten, en waarbij dus een groot aantal arbeiders kan worden
te werk gesteld, is aandrang tot bespoediging alleszins gerechtvaardigd.

Andere werken
Belangrijke werkverruiming kan nog plaats vinden door:
Verbeteren van afwatering en verdiepen van poldersloten.
Inpoldering en bevordering van aanwassen. Op dit gebied is nog fe weinig
gedaan.
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De in Zeeland nog mogelijke ontwateringswerken kunnen op een loonbedrag van
f 5.000.000.— worden geschat.
Duinbebossing, vooral van belang voor natuurschoon en recreatie-doeleinden;
in het bijzonder op Schouwen en Walcheren valt hier nog veel te doen.
Het aanleggen van riolering en drinkwaterleiding.
Doorvoeren van ruilverkaveling, gecombineerd met aanleggen of verbeteren van
wegen. Hieraan kan nog f 2.500.000 aan arbeidsloon worden besteed.
Ruimere toepassing van het draineringssysteem.
Woelen en egaliseren van gronden. In de oude kern der Zeeuwse eilanden zijn
honderden hectaren vrijwel ongeschikt voor akkerbouw, wegens het voorkomen
van spier of hobbelig oppervlak. Indien dit egaliseren met zorg geschiedt, kan
in Zeeland nog veel verbeterd worden. Voorshands komen 10.000 ha. in aanmerking, waarvoor f 5.000.000.— arbeidsloon zou moeten worden uitgegeven.
Is dat deel gereed gekomen, dan kan worden aangenomen dat de eisen die de
landbouw Melt, inmiddels dermate zijn toegenomen, dat weer opnieuw 10.000 ha.
geegaliseerd moeten worden.
Op het eiland Tholen moeten enige polderdijken noodzakelijk worden verzwaard.
Een drietal kleine polders in Zeeuws-Vlaanderen behoeven verbetering van de

ontwateringswerken.
Naar het oordeel van deskundigen zouden al deze werken tezamen, als men in
het tegenwoordig tempo doorgaat, nog dertig jaar arbeid geven. Wel een bewijs
welk een grote mate van werkverruiming bij uitvoering sneller tempo zou kunnen
worden bereikt.
Hieronder volgt nog een overzicht van enige gemeenten:

Dirksland
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot riolering, dat op f 50.000.—
is begroot.

In voorbereiding is het asfalteren van polderwegen.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden de vernieuwing van het buizennet in de
gehele gemeente.

Goes
In uitvoering is de aanleg van een nieuwe zwaaihaven met bijbehorende kunstwerken.
Gereed om uitgevoerd te worden is de verbouwing van een gedeelte van een
ziekenhuis.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot uitbreiding van de riolering,
begroot op f 200.000.—, waarvan f 50.000.— arbeidsloon;
het aanleggen van een zwembad, begroot op f 40.000.—, waarvan f 20.000.arbeidsloon.
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Hoek
Nog uitgevoerd zou kunnen worden: verbetering van werken aan de Knol en
aan Mauritsfort;
verbetering van de weg van Hoek naar Philippine;
het aanleggen van een fietspad naar Philippine.

Hulst
In uitvoering is de ontwatering van het Hulster-Axeler Ambacht.

In voorbereiding is het maken van een nieuwe riolering, waaraan reeds jaren
lang behoefte bestaat en waarvan de kosten op f 30.000.— a f 40,000.— begroot
zijn, waarvan dan 12 a 16 duizend gulden arbeidsloon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden: De verbetering der straten rondom het
ziekenhuis, die in slechte toestand verkeren en verbetering van de weg HulptPaal. Het eerste plan is begroot op f 4000.—, waaronder f 1000.— arbeidsloon;
het tweede op f 14.000.—, waarvan f 3.000.— arbeidersloon.

Kattendijke
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot egalisatie van gronden.

Noorddijk
In uitvoering is de verbetering en riolering van de Hogeweg.
In voorbereiding is de aanleg an een nieuwe weg, in aansluiting aan de brug
over het Omsnijdingskanaal;
verbetering van de Woortmansdijk.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot het maken van een nieuwe
begraafplaats.

Oostburg
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het bestraten van het Marktplein.
In voorbereiding is een plan tot afgraving van een stuk dijk aan de Grote Dam.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden een plan tot afgraving van de Grote Dam.

Retranchement
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbetering van de Nieuwstraat, tot het aanleggen van enige voetpaden en fietspaden.

In voorbereiding is een plan tot het ophogen van de reeds afgegraven wallen
en het uitdiepen van de z.g. vesten rond deze wallen.

Sas van Gent
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het maken van een nieuwe riolering in de
gemeente.
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Tholen
In uitvoering is de verbefering van de Vest, een object, waaraan nog wel een
paar jaar werk is en dat dus in sneller tempo zou kunnen worden uitgevoerd.

Vlissingen
In uitvoering is de aanleg van een bos, ter grootte van 30 ha.;
het verkavelen en egaliseren van een complex bouw- en weidegrond.
De kosten van beide plannen tezamen zijn begroot op f 70.000.— waarvan
f 55.000.— arbeidsloon.
In voorbereiding is het egaliseren van enige complexen weiland;
het verbeteren van een wandelweg over de boulevard; begroot op f 1500.—,
waarvan f 1200.— arbeidsloon;
het doortrekken van een boulevard, begroot op f 100.000.—, waarvan f 60.000.—
a rbeidsloon.
Nog uitgevoerd zou kunnen worden het dempen van een spuiboezem, hetgeen
een zeer belangrijke en noodzakelijke verbetering van de stad zou zijn, doch
waarvan de kosten nog niet zijn begroot.

Westkapelle
In uitvoering is het graven van een sloot, een werk, dat op f 2000.— is begroot.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het aanleggen van riolering,
begroot op f 56.000.—.

Wolphaetsdijk
In uitvoering is een plan tot het egaliseren van gronden, dat bespoedigd zou
kunnen worden.

Zaamslag
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot verbetering van de weg naar
het Zaamslagveer.

Zierikzee
In uitvoering is een plan tot verbetering van wegen en tot verzwaring van de
havendijken;
een plan tot verbetering van enige schorgronden van de Schouwse Put;
het maken van riolering.
Gereed om uitgevoerd te worden is een plan tot het uitbaggeren van de Brakke
Gracht, waarvan het arbeidsloon begroot is op f 7000.—;
een plan tot het egaliseren van weiland to Noord-Gouwe, waarvan het loonbedrag op f 2000.— wordt geschat.
In voorbereiding is een plan tot het uitbaggeren van een tweetal grachten en
een plan tot verbetering van schorgronden.
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ZEELAND
De werken, welke in deze provincie nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:
Verbetering van de haven to Terneuzen.
Verbetering van afwatering en verdiepen van poldersloten.
Inpolderingen en bevordering van aanwassen.
Aanbrengen van verharding op verschillende provinciale-, gemeentelijke- en polderwegen.
Verbetering van de Slaakdam.
Verbetering van de Scheldedam.
Verbetering van het wegvak Kloetinge — Goes.
Aanleg van rijwielpaden op het wegvak Goes-Sloedam.
Verbetering van het wegvak Sloedam — Nieuwland.
Verbetering van de weg Nieuwland — Middelburg.
Verbetering van het wegvak Kruisweg — Tivoli.
Aanleg van een weg op St. Philipsland.
Aanleg van een wegvak Kruiningen — Kloetinge.
Aanleg van veerhavens in de Perkpolder en bij
Kruiningen.
Aanleg van een weg van de Veerhaven in de Perkpolder, tot de weg Walsoorden — Hulst.
Duinbebossing, in het bijzonder op Schouwen en
Walcheren.

134

Aanleg van riolering en waterleiding.
Doorvoeren van ruilverkavelingen, gecombineerd met
aanleggen of verbeteren van wegen.
Draineringswerken.
Egaliseren van gronden.
Verzwaring van polderdijken op Tholen.
Ontwateringswerken in drie kleinere polders in
Zeeuws-Vlaanderen :
Rioleringswerken, asphalteren van polderwegen en
vernieuwing van het buizennet te Dirksland.
Verbouwing van een ziekenhuis, uitbreiding van de
riolering, aanleg van een zwembad te Goes.
Wegverbeteringen en aanleg van een fietspad te

Hoek.
Het maken van een nieuwe riolering, straatverbetering en wegverbetering te Hulst.
Egalisatie van gronden te Kattendijke.
Wegaanleg, wegverbetering en maken van een nieuwe
begraafplaats te Noorddijk.
Bestrating van het Marktplein, afgraving van een
dijkje en een dam te Oostburg.
Wegverbetering, aanleg van voetpaden en fietspaden,
verbetering van wallen en vesten te Retranchement.
Maken van een nieuwe riolering te Sas van Gent.
Verbetering van de vest te Tholen.
Bosaanleg, verkavelen en egaliseren van gronden,
verbetering van een wandeiweg, doortrekken van
een boulevard, dempen van een water te Vlissingen.
Slootwerk, aanleg van riolering te Westkapelle.
Egalisatie van gronden te Wolphaertsdijk.
Wegverbetering te Zaamslag.
Wegverbetering, verzwaring van dijken, verbetering
van schorgronden, maken van riolering, uitbaggeren
van drie grachten, egalisatie van gronden te Zierikzee.
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ProvinciOn Noord-Brabant en Limburg
Het Peelplan
Door de Nederlandse Heidemaatschappij is een plan ontworpen door de ontsluiting van de Peel, onnvattende de navolgende gemeenfen:
In Noord-Brabant: Gernert, Boekel, Uden, Zeeland, Mill, Wanroy, Beugen, Oploo,
Sambeek, Vierlingsbeek, Maashees, Deurne, Bakel, Helmond en Asfen.
In Limburg: Venray, Horst en Sevenum.
De uitvoering van dit plan betekent voor de werkloze arbeiders in de Peelgemeenfen, dat de eerste fiental jaren alle werklozen tewerk kunnen worden
gesteld, zelfs al zou het werkloosheidscijfer op het hoge peil blijven waarop het
thans stmt.
Voor hoofdverkeerswegen kunnen aardebanen worden aangelegd over een totale
lengte van 110 km. In uitvoering kan worden genomen de verharding van de
weg Donk—Zeeland, waardoor een belangrijk gedeelte van het peelgebied op
bestaande verkeerswegen wordt aangesloten. De hiervoor geraamde kosten
bedragen f 144.000.—, waarvan f 54.000.— aan arbeidsloon. De wegen in het
Peelplan opgenomen, ontsluiten een gebied met een oppervlakte van totaal
150.000 ha., waarvan 100.000 ha. in het Peelplan zelf is opgenomen.
Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat in 1929 nog ruim 26.000 ha.
woeste grond voor ontginning in aanmerking kwam. Rekening houdende met de
ontginningen van de laatste jaren en met de voor nafuurreservaat besfemde
gedeelten, blijft er nog ongeveer 20.000 ha. voor ontginning over. Van deskundige zijde vernemen we, dat de kosfen aan arbeidsloon voor elke ha.
bedragen ongeveer f 800.—, zodat in de komende jaren alleen voor ontginning
16 millioen gulden kan worden verloond.
Houden we rekening met de werkverruiming die kan tot stand komen bij de
aanleg van wegen, de bouw van boerderijen, de voorziening van de dorpen
van drinkwater, benevens de werkzaamheden, die verrichf moefen worden om te
komen tot een goede ontwatering, dan geloven we niet fe veel te hebben gezegd
dat voor alle Peelgemeenten een steunregeling uit den boze is, omdat de
arbeiders in voldoende mate in de gelegenheid kunnen worden gesteld om door
middel van productieve arbeid in hun onderhoud te voorzien.
Verblijdend was daarom de vorming van de stichting „Binnenkolonisatie" door
de provincie Limburg, welke zich ten doe! stelf:
„de bevordering van het verkrijgen van meer besfaans- en vestigingsmogelijkheden ten plaffelande in de provincie Limburg, mede door werkzaam fe zijn in
het belang van de verhoginq der opbrengsf van gronden in de zin van Art. 123
sub d. der Onteigeningswer
Reeds is besloten een aanvanq fe maken met de onfoinninq van 400 ha. bij
Sevenum. Ongeveer 400 arbeiders kunnen daarbij qedurende twee jaar werk
vinden. Het arbeidsloon is begroot op f 550.000.—. Deze cijfers tonen aan, wat
er bij gehele ontginning van de Peel bereikt kan worden.

Andere ontginningsplannen in Limburg
De bovengenoemde stichting „Binnenkolonisatie" heeft ook nog andere plannen
die tot uitvoering kunnen komen, liggende buiten het Peelgebied. Gedeputeerde
Staten van Limburg delen daaromtrent mede, dat in het Noorden van de provincie
5000 ha. grond voor ontginning in aanmerking komen, in Midden-Limburg rond
2500 ha. en in Zuid-Limburg in de omgeving van Susteren en Nieuwstadt en
van Nuth ongeveer 1000 ha.
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In totaal dus 8500 ha., die ontgonnen en verbeterd moeten worden en waardoor
vooral aan de werkloze arbeiders uit de omgeving een groot aantal jaren uitkomst
kan worden geboden.

Het overwegenvraagstuk in Noord-Brabant
Duizenden Noord-Brabanders ervaren de dagelijkse last van de gesloten overwegen, voornamelijk in Eindhoven, Tilburg en Breda. Algemeen is men overtuigd
dat hiervoor de nodige voorzieningen moeten worden getroffen, te meer omdat
door deze ongewenste toestand de gemeenten Eindhoven en Tilburg in twee
gedeelten zijn gesplitst, terwijl een deel van de stadsuitleg van de gemeente
Breda zich ontwikkelt aan de overzijde van de spoorlijn, waardoor ook het
ongerief voor de inwoners van deze gemeente steeds groter wordt.
In de gemeente Tilburg zal nu een voorziening worden getroffen, waardoor het
mogelijk zal worden dat doorgaand verkeer door een viaduct het oponthoud
voor de overwegen kan ontwijken, terwijl voor een van de drukste overwegen
in het centrum van de gemeente een voetgangerstunnel zal worden gemaakt.
In de gemeente Eindhoven is men thans druk doende om een oplossing in de
overwegmoeilijkheden te vinden. De volledige uitvoering van een bestaand plan
van hoogspoor is indertijd geraamd op f 10.000.000.—. Een plan voor gedeeltelijk hoogspoor is geraamd op f 4.400.000.—. Bij uitvoering van dit laatste wordt
dan een tunnel voor kleinverkeer in de binnenstad in uitzicht gesteld. Overwogen
wordt verder een gehele omlegging van de spoorlijn om van het station Eindhoven een kopstation te maken of de oplossing to vinden door het maken van
tunnels. Van de laatste plannen is geen kostenberekening.

De moeilijkheden in West-Brabant
De grofe werkloosheid in het Westen van de provincie Noord-Brabant heeft er
toe geleid dat onder leiding van den burgemeester van Zevenbergen reeds
een aantal jaren een commissie voor werkverruiming verschillende plannen
bespreekt en propageert die de werkloosheid zullen doen verminderen. Verschillende platfelands-gemeenten in deze streek lijden reeds jaren onder het
euvel van een grote werkloosheid van arbeiders die in de kracht van hun leven
zijn. Het spreekt daarom vanzelf, dat vooral deze streek bijzondere aandacht
verdient en moet worden nagegaan in hoeverre of naast werkverruiming ook
blijvende arbeid kan worden geschapen.
Voor werkverruiming komt allereersf in aanmerking de uitvoering van het plan
voor de verzwaring van de waferkeringen. Daf het dringend nodig is deze werken
uit te voeren is reeds gebleken uit het naar wij menen in 1927 uitgebrachte
rapport van den heer Reulkens, ingenieur bij de Provinciale Waterstaat die daarin
tot de conclusie kwam dat de zeedijken in een zodanige toestand verkeren dat
verzwaring dringend noodzakelijk is.
Ondanks deze enkele jaren geleden vastgestelde conclusies is nu een bescheiden
begin gemaakt. Door het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant worden voorbereidingen getroffen om door het vormen van grote waterschappen de uitvoering van de dijkverzwaring beter mogelijk te maken. De arbeiders die in deze
streek van de provincie werkloos zijn zal daardoor zeer passend werk kunnen
worden gegeven, te meer omdat een deel van hen reeds vaker bij de uitvoering
van dergelijke werken geplaatst is geweest.
Van groot belang voor deze streek is fevens een difinitieve regeling voor de
uitvoering van de plannen terzake:

De ontwatering van West-Brabant
Een probleem waarover nu reeds meer dan honderd jaar worth gesproken zonder
dat een definitieve oplossing is verkregen. Gelukkig heeft de Provinciale Wafer-
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staat van Noord-Brabant nu de voorbereiding ter hand genomen en zijn in het
gehele gebied metingen verricht die de grondslag hebben gevormd voor de
uitwerking van een definitief plan dat aan honderden arbeiders enige jaren werk
zal geven en ten gevolge waarvan in de streek de welvaart zal kunnen toenemen.
Voor de vele arbeiders die overcompleet zijn, zal een blijvende werkgelegenheid
worden verkregen.
Nu het rapport van de Provinciale Waterstaat gereed is, blijkt in voldoende mate
welke grote betekenis de nu uitgewerkte plannen voor de werkverruiming
hebben. Nadat reeds vroeger verschillende plannen zijn gemaakt en ten dele
zelfs voor uitvoering voorgedragen, mogen we nu hopen, dat de uitgewerkte
plannen dermate verantwoord zijn, dat spoedig voorstellen komen waardoor met
de uitvoering daarvan een begin kan worden gemaakt.
In genoemd rapport zijn globale begrotingen opgenomen voor de uit te voeren
werken.
Daaruit blijkt dat nodig is voor:
a. De verruiming van de rivier De Mark beneden het Markkanaal en het inrichten
van de Willemspolder tot bergboezem f 4.000.000.—. Daarvan zal de post
arbeidslonen ongeveer f 1.800.000.— bedragen.
b. De verruiming van de rivier De Mark van het Markkanaal tot Roville, het
aanleggen van een scheepvaart en afwateringskanaal van Roville naar Rodevaart
met verdieping van de Rodevaart ten Noorden en ten Zuiden van Zevenbergen
en het maken van een bergboezem ter plaatse van de slikken ten Westen van
de Moerdijk f 3.500.000.—.
De post arbeidsloon zal hiervan bedragen ongeveer f 2.000.000.—.
Het onder b. genoemde gedeelte van het plan kan in onderdelen worden uitgevoerd, waardoor dus een systematische afwerking van de gemaakte plannen
mogelijk is, de technische voorbereiding kan zich aanpassen bij het tempo van
de uitvoering. De voor arbeidsloon geschatte bedragen zijn naar onze mening
aan de lage kant en daarom zeker een goede maatstaf voor de beoordeling van
de directe waarde van deze plannen voor de werkverruiming.

De toestand in de Maasgemeenten in Noord-Brabant
De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft aan Prof. L. van Vuuren, Hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, verzocht een rapport samen te stellen over
de toestand in de Maasgemeenten, hetwelk door hem in 1935 aan de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te 's Hertogenbosch is aangeboden. In dit uitvoerige
rapport, waarin Prof. Van Vuuren met een aantal knappe medewerkers de gehele
toestand in het Maaskantgebied heeft belicht, blijkt de noodzakelijkheid dat in
deze streek belangrijke werken worden uitgevoerd nadat eenmaal de Maaswerken
die thans in uitvoering zijn, zullen zijn voltooid.
In een rede die Prof. Van Vuuren bij de aanbieding van dit rapport gehouden
heeft, heeft hij er de aandacht op gevestigd, dat de uitvoering van de door hem
voorgedragen plannen van evengrote betekenis zijn als de Zuiderzeewerken. Naar
zijn oordeel zullen zich in dit gebied bij verbetering van de toestand een tienduizendtal gezinnen kunnen vestigen. Zeer veel werk zal moeten worden gedaan
om de noodzakelijke ruilverkaveling in deze streek tot stand te brengen en het
bedrijf dermate te organiseren dat het zich aanpast bij de behoefte en mogelijkheden van de tegenwoordige tijd.
In zijn rapport vestigt hij de aandacht op de vroeger voor de streek van zoveel
betekenis zijnde hooihandel die thans nagenoeg ten dode is gedoemd. Een
behoorlijke organisatie in het belang van de bewoners van het gehele gebied
worth door hem bepleit en het is verheugend dat in dit opzicht door samenvoeging van kleine waterschappen door het Provinciaal Bestuur van Noord-
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Brabant reeds een begin is gemaakt met verbetering van de algehele toestand.
Dit is geheel in overeenstemming met het advies dat ook in het rapport is
vasfgelegd waaromtrent we het volgende vermelden. Nodig wordt geacht:
1. Samensmelting van de 34 waterschappen tot een groot waterschap, teneinde
tot een afdoende binnendijkse afwatering te komen en de gelegenheid te
openen voor het inlaten van water uit de Maas.
2. Ontsluiting van het gebied door een voldoende wegenstelsel.
3. Ruilverkaveling van het gehele thans bewoonbaar wordende gebied. Ook
samenvoeging van percelen bij onderling overleg der grondeigenaren tot een
kavel, geschikt voor het stichten van een boerderij is te bevorderen.
4. Financiering der nieuwe bedrijven.
5. Opwekking van de belangstelling der bevolking, waarbij het stichten van
een voorbeeldbedrijf nuttig is te achten.
Het is ons bekend dat het Streekplanbureau voor Noord-Brabant zich sterk voor
deze zaak interesseert. Dit deel van de provincie Noord-Brabant heeft allereerst
nodig dat de vele werklozen in de gemeente tewerk kunnen worden gesteld,
terwijI de zeer goede kant van het plan van Prof. Van Vuuren is, dat de gehele
streek, die voor een belangrijk deel zeer arm is, een welvarende landbouwstreek
zal kunnen worden.

Beerse Overlaat
Een der gevolgen van de verbetering van de Maas beneden Grave is, dat het
in de toekomst mogelijk zal zijn, de „Beerse Overlaat" te sluiten, die tot nu toe
bij een stand van de Maas, hoger dan 10.84 m. boven N.A.P. een uitgestrekt
gebied in Oostelijk Noord-Brabant lief onderlopen. Dit gebied ligt grotendeels
binnen de grenzen van het waferschap „De Maaskanr, dat na de overstroming
van 1926 werd opgericht.
Dit gebied, dat niet in cultuur mocht worden gebracht, zodat land- en tuinbouw
waren uitgesloten, werd tot een troosteloze eenzame vlakte. Het had niet alleen
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te lijden van wateroverlast van de Maas, maar ook van grondwater uit de Peel en
andere hogere streken van Noord-Brabant.
Derhalve kon met het dicht maken van de Beerse Overleaf niet worden volstaan,
maar moest de ontwatering worden geregeld. De waterlozing moest worden
geregeld en bemalingsinsfallaties moesten worden gemaakt.
Als in de toekomst echter de Maas is bedwongen en het Peelwater behoorlijk
wordt afgevoerd, ontstaat er een ander vraagstuk. Wateroverlast is voor landen tuinbouw nadelig, watergebrek niet minder. Ook de watervoorziening moet
dus worden geregeld. Het waterschap „De Maaskant" heeft daartoe thans plannen
in bewerking. Als over enkele jaren de Maasverbeteringswerken gereed zijn en
de Beerse Overleaf wordt gesloten, moet ook de watertoevoer zijn geregeld.
Enkele belangrijke onderdelen zijn reeds gereed: de verbetering van de inlaatsluizen te Grave en te Teeffelen bijv.
Het plan, dat in zijn geheel zal f 231.000.— kosten, waaronder f 110.000.—
arbeidsloon, indien het in werkverschaffing zou worden uitgevoerd, zou onmiddellijk in zijn voile omvang moeten worden uitgevoerd.

De bekennormalisatie in Zuid-Limburg
Na de voltooiing van de bekennormalisatie in Noord-Limburg en de uitvoering
van de bekennormalisatie in Midden-Limburg, wil het in Zuid-Limburg met deze
werkzaamheden niet al to best vlotten. Vooral in het Zuiden van Limburg is in
het belang van de werkverruiming de uitvoering van deze werken zo dringend
nodig. De nodige medewerking die in deze kon worden verlangd van het
bestuur van het Waterschap Zuid-Limburg ontbreekt. Nodig is vooral dat ten
spoedigste kan worden begonnen met de uitvoering van het derde gedeelte
dezer plannen, waarbij door uitvoering in werkverschaffing een loonbedrag is
geraamd van rond f 440.000.—.
Een aanvang is gemaakt met de normalisatie van de Cammerbeek en de Geleenbeek. Daarbij zullen gedurende enkele jaren 300 arbeiders betrokken zijn.
De uitvoering diende echter bespoedigd te worden.
In Zuid-Limburg vraagt eveneens oplossing de kwestie van de beekvervuiling.
Naar ons bekend is, zijn plannen daar over gemaakt en is een voor de gemeente
Heerlen en Hoensbroek belangrijk object uitvoerbaar. Dit betreft de aanleg van
een diepriool, waarvan de kosten zijn geraamd op f 2.000.000.—.

Het provinciaal wegenplan voor Noord-Brabant
Met de uitvoering van een voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld wegenplan is in 1929 begonnen. Na 15 jaren zou dit plan volledig gereed zijn, terwijI
de uitvoering daarvan zou worden bekostigd uit de opbrengst van de Provinciale Weggeldbelasting op paarden en rijwielen en de uitkering uit het Rijkswegenfonds. De resterende kosten zouden worden gedekt door leningen plus
een jaarlijkse bijdrage uit de provinciale middelen van f 200.000.—. De totaalkosten voor dit plan, beogende een gehele reconstructie van de wegen, voorkomende op het provinciaal wegenplan, zouden bedragen f 15.5 millioen. Per
jaar zou dus f 1.1 millioen nodig zijn.
De opbrengst van de uitkering uit het Rijkswegenfonds nam echter van jaar tot
jaar toe. Was deze in 1928 pl.m. f 440.000.—, in 1934 was een bedrag van
f 850.150.77 bereikt en de raming voor 1937 bedraagt f 897.000.
In de laatste jaren zijn door de daling van de materiaalprijzen de werkelijke
kosten van de reconstructie belangrijk beneden de ramingen gebleven, zodat er
aanleiding was, om in een periode van grote werkloosheid er op aan te dringen,
dat met een sneller tempo de uitvoering van de plannen zou worden ter hand
genomen. Daarvoor is thans, gezien de thans heersende werkloosheid, nog alle
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aanleiding. Er resten ons nu nog 7 jaren, alvorens het Provinciaal Wegenplan
voltooid is. Zou dit tot de helft worden teruggebracht, dan komt er 3i x f 1.1
millioen meer beschikbaar voor werkverruiming, of f 3.850.000.
Er is alle aanleiding dit thans te bevorderen.
Op de Verkeersbegroting voor 1938 zijn voor aanleg en onderhoud van wegen
uitgetrokken de volgende posten:
Rotterdam—St. Phi I ipsland—Zi jpe--Zierikzee.
f 3.000.— aanbrengen beplanting wegvak Steenbergen—Slaakdam. f 50.000.verbetering wegvak Slaakdam.
Utrecht—Vianen—Zalt-Bommel—'s-Hertogenbosch.
f 30.000.— verbetering traverse Orthen. f 200.000.— wegverlegging om Orthen.
Utrecht—Vianen—Gorinchem—Breda.
f 50.000.— nieuwe brug te Willemsveer. f 15.000.— aanleg tweede ruwielpad
Oosterhout—Breda.
Nijmegen—Grave—'s-Hertogenbosch.
f 4.000.— verbetering kruispunt Heesch.
Bergen op Zoom—Princehage—Breda.
f 140.000.— nieuwe weg bezuiden Roosendaal.
Breda—Tilburg—Eindhoven.
f 20.000.— plaatselijke wegverbetering onder Teteringen en Ginneken.
f 200.000.— nieuwe weg bezuiden Tilburg. f 150.000.— verbindingsweg Oisterschotse dijk—Bosdijk (onderdeel van de rondweg om Eindhoven).
's-Hertogenbosch—Eindhoven.
f 35.000.— verbreding wegvak Acht—Eindhoven.
120.000.— bouw Diegebrug. f 186.000 wegverlegging om Eindhoven.
Eindhoven—Weert—Roermond.
f 125.000.— verbreding gedeelten Leenden—Maarheeze en Maarheeze—Limburgse grens.
f
f
f
f
f
f

186.000.— nieuwe weg tussen Eindhoven en Leende.
100.000.— brug over de Maas te Hedel.
450.000.— aanleg gedeelte Lange Zwaluwe—Breda.
165.000.— aanleg Sleeuwijk—Breda.
200.000.— rondweg om Breda.
50.000.— vernieuwing rolbrug over de Donge te Geertruidenberg.

De provinciale wegen in Limburg
De provincie Limburg ontvangt jaarlijks gemiddeld ruim f 400.000 uit het Rijkswegenfonds, waarvan ongeveer de helft gebruikt wordt voor aanleg en verbetering van wegen, voorkomende op het Provinciaal Wegenplan. De andere helft
van dit bedrag wordt volgens vastgestelde regeien uitgekeerd aan onderhoudsplichtigen van wegen, die van provinciaal belang zijn. Om de verbetering van
de provinciale wegen in sneller tempo te doen plaatsvinden is in een najaarsvergadering van 1932 door de Staten besloten tot het instellen van een Provin-
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ciaal Wegenfonds, waaruit tot 1942 een totaal bedrag voor wegenaanleg en
verbetering beschikbaar zou komen van f 5.200.000. Indien de uitkeringen uit
het Rijkswegenfonds voor de verkrijging van dit bedrag onvoldoende zouden
zijn, zal de rest worden geleend en de aflossing daarvan geschieden van bedragen, die in de periode van 1943 tot 1959 als uitkering uit het Rijkswegenfonds
worden verkregen. Van de wegen, waarvan de te maken kosten uit het Fonds
betaald zullen worden, werd in de zomerzitting van 1933 door de Staten een
algemeen schema aangenomen, aansluitende bij het Rijkswegenplan in Limburg,
terwijI elk jaar een staat zal worden overgelegd van de wegen, die met de
gelden uit het Wegenfonds aangelegd of verbeterd zullen worden.
In het belang van de werkverruiming zal het noodzakelijk zijn de uitvoering van
deze wegenplannen juist onder de huidige omstandigheden te bespoedigen. Het
daarvoor benodigde geld kan door middel van leningen worden verkregen.
Op de Verkeersbegroting voor 1938 zijn voor aanleg en onderhoud van wegen
uitgetrokken de volgende posten:
Nijmegen—Venlo.
f 65.000.— aanleg vrijliggende rijwielpaden tussen Well en Arcen. f 35.000.—
kantstroken en scheetslijtlaag op wegvakken tussen Arcen en Venlo.
Eindhoven—Weert—Roermond.
f 40.000.— vernieuwing doorlaatbruggen tussen Horn en Roermond.
Roermond. Geleen—Maastricht.
f 12.000.— aanbrengen afscheiding tussen rijbaan en rijwielpad. f 8.500.— bijdrage aan gemeente Sittard voor aanbrengen trottoirs. f 12.000.— verbetering
spoorwegovergang bezuiden Sittard.
Autosnelweg van Eindhoven naar Zuid-Limburg met zijtak naar Geleen.
f 300.000.— voor grondaankoop enz.
Roermond—Geleen—Heerlen—Valkenhuizen—Kerkrade (grens).
f 310.000.— grondaankoop. f 84.000.— grondverzet. f 128.000 kunstwerken.
f 204.000 verhardingen.
Uit deze opsomming blijkt, dat de grote wegplannen slechts bij gedeelten
worden uitgevoerd. De langdurige werkloosheid zou alleszins aanleiding kunnen
zijn, de volledige plannen met spoed ten uitvoer te brengen.

Andere werken
De aanleg van een vliegveld in Zuid-Limburg zou ook in belangrijke mate de
werkverruiming kunnen bevorderen. Men is het nog niet eens over de vraag
waar dit vliegveld zal komen en men is afhankelijk van de financiéle medewerking
der betrokken gemeenten en het rijk. Door de Provinciale Staten van Limburg
is voor dit plan reeds een bedrag van f 25.000.— beschikbaar gesteld. Volgens
voorlopige ramingen zal bij eventuele uitvoering een bedrag van rond
f 650.000.— verloond kunnen worden. In de gegeven omstandigheden moet
het van het grootste belang worden geacht dat een provincie met betekenende
industrieön een luchtvaartverbinding krijgt met het centrum van het land en het
buitenland. Naast de belangen die in de uitvoering van dit object gelegen zijn
voor de bestrijding van de werkloosheid kan hiermee een groot industrieel
belang worden gediend.
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Tenslotte zou de normalisatie van „De Dommel", de indijking van schorren in het
Westen van Noord-Brabant, de ruilverkaveling, aan honderden arbeiders productief werk kunnen verschaffen.
De noodzakelijkheid van uitvoering dezer werkobjecten is voor een ieder die de
Zuidelijke provincies kent, duidelijk.
Thans volgen hier nog de opgaven van enige

gemeenten in N.-Brabant
Bergen op Zoom
Riolering met waterkering. Totaalkosten f 600.000.—, waarvan f 400.000.— aan
arbeidsloon.
Aanleg van een zeestrand met badgelegenheid en sportpark; geraamde kosten
f 125.000.— waarvan f 106.700.— aan arbeidsloon. 6300 manweken.
Aanleg van een weg naar Halsteren over de Moerstraatse-baan, raming
f 200.000.—, waarvan f 120.000.— aan arbeidsloon.

Breda
Verbetering van de Markkade, raming f 200.000.— a f 300.000.—.
Tunnelplannen met algehele verbetering van de binnenstad, raming 1 millioen
gulden.
Aanleg nieuwe riolering met de bouw van een zuiveringsinstallatie voor het
tegengaan van de vervuiling van de Mark, raming 1 millioen gulden.

Eindhoven
Doorbraak Bleekstraat, n.l. Ten Hagestraat via Kanaalstraat met nieuwe brug over
de Dommel.
Bouwrijp maken van gronden in de Bennekelse Akkers, aantal manweken
pl.m. 3000.
Voorziening in het overwegenvraagstuk. Raming groot plan f 10.000.000.—.
Ontwatering stroomgebied „De Dommel", Eindhoven en omstreken, in het
bijzonder in Woensel, pl.m. 7000 manweken.
Afmaken 3e gedeelte nieuwe kanaal, met enige kunstwerken. f 350.000.—
arbeidsloon en pl.m. 17.000 manweken.
Bouw van een nieuw gemeentehuis, vereenvoudigd plan zou pl.m. f 1.000.000.—
moeten kosten.
Arbeiderswoningbouw, het tekort van arbeiderswoningen bedraagt pl.m. 1700.
Badhuis Woensel, kosten pl.m. f 15.000.—.
Politiebureau Woensel, bouwkosten pl.m. f 10.000.—.
Brandweerkazerne Woensel, bouwkosten pl.m. f 10.000.—.
Kleuterschool to Woensel, Stratum en Gestel, bouwkosten driemaal f 5.000.—
is f 15.000.—.
Aansluiting aan de riolering van de woningen van Volkshuisvesting en Philipsdorp.
Bouwrijp maken gronden achter Helmerslaan—Elzent.
Idem achter station.
Ontwatering of althans betere ontwatering van Gender, dit vooral in verband
met de bewoners van de Willemstraat.
Afbraak minderwaardige woningen in de omgeving van de Bennekelsestraat
(Gestel).
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Etten en Leur
Krotopruiming en bouw arbeiderswoningen.
30 te St. Willebrord; 50 te Etten en 40 te Leur a f 1.800.— per
stuk zonder grond
Riolering Wipeinde (250 m.)
Verbetering van de Stationsstraat (227 m.)
Aanleg van plantsoenen op het Wipeinde
Aanleg van plantsoenen op het Moleneind
Aanleg van trottoirs op het Moleneind (westzijde)
Verbetering van de Kortebeur (345 m.)
Verbetering van het Kantje
Verlenging van de Duiker bij de Slikbrug
Verbetering van het Lichttorenhoofd
Bestrating van De Geer en het Kantje
Verbetering van de Steenweg, van de Rijksweg Breda—Roosendaal naar St. Willebrord (9600 m.)
Verharding en verbreding van de Kerkstraat
Bouw van een huishoudschool
Verbetering van de weg Etten-Rijsbergen
Verharding van 13 km. landwegen
Uitvoering van het uitbreidingsplan

216.000.—
952.—
4.500.—
410.—
2.270.—
2.200.—
9.900.—
440.—
1.100.—
4.500.—
1.200.—
„
9.600.—
780.-„
„ 22.000.—
„ 40.000.—
„ 148.000.—
„ 107.000.—

Geertruidenberg
Krotopruiming:
a. Waterpoortstraat, 7 woonhuizen.
b. Elisabethstraat (zuidzijde), 7 woonhuizen.
c. Meistraat, 3 woonhuizen.
Het aanbrengen van waterleiding en W.C.'s op het Woonwagenkamp.
Het dempen van de haven. (Hiervoor is de toestemming nodig van het Departement van Defensie.)
Verzwaren en aanleggen van een verkeersweg over de Zeedijk, lopende van
Geertruidenberg over Drimmelen naar Lage Zwaluwe.

Geldrop
Het aanleggen van een zwembassin met bijbehoren, benevens het aanleggen
van een sportterrein. Voor deze objecten zou de grond nog gekocht moeten
worden.
Het bouwrijp maken van de grond aan de Mierloseweg, voorzover dit nog niet
is gebeurd.

Ginneken
Het aanleggen van een zwembad. Kosten graafwerk pl.m. f 16.500.—, waaronder
f 2.500.— voor kosten van administratie, toezicht, materiaal, enz. Het bedrag aan
arbeidsloon kan dus worden vastgesteld op f 14.000.—.

Helmond
Opruiming van ca. 100 krotwoningen.
Het aanleggen van trottoirs: aan de Smalstraat, Derde Haagstraat, Eerste Haagstreet, Steeg, Drukkersstraat, Tweede Haagstraat, Vaartsestraat, Eikendreef, Veestreet, Markt, Marktstraat, Binderseind, Waardstraat, Watermolenwal, Hemelrijkstraat, Bindstraat, Lythoseweg en Drietipstraat.
Bestrating aanleggen in de Houtse Parallelweg, Steeg, Drukkersstraat en BuitenParallelweg.
Het aanleggen van een plantsoen aan de Willem Prinsenstraat.
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's Hertogenbosch
Verbouwing brandweerkazerne begroot op f 30.000.—.
DR is nodig geworden door een getroffen regeling met een twaalftal gemeenten
in de naaste omgeving van 's-Hertogenbosch.
Bouwrijp maken van de Vliert. Het betreft hier de grond tussen lJzeren Vrouw en
de Rijksweg naar Utrecht, begrensd door de spoorlijn Den Bosch—Nijmegen.
Door het Werkfonds is een bedrag van f 566.300.— toegezegd. Is de grond
bouwrijp gemaakt, dan kan tevens riolering en bestrating worden aangelegd.
Volgens berekeningen zou dit werk, dat sinds September 1937 in uitvoering is,
3 a 4 jaren duren.
Bouw van een brug over de Dommel, begroot op f 60.000.—.
Bouw van een administratiegebouw, voor het Licht- en Waterbedrijf, van een
politiebureau en van een gebouw voor de Arbeidsbeurs.
Uitbreiding van de veemarkt.

Oss
Het aanleggen van een nieuw rioolstelsel.
Het aanbrengen van een water-zuiveringsinstallatie.
Het vervaardigen van een betonlaag in: de Molenstraat, Burg. v. Elzenlaan,
Teugenaarstraat, Linkensweg, Slachthuislaan en Korenstraat. Ook de Varkensmarkt
kan van een nieuw wegdek worden voorzien.
Verbetering of vernieuwing van het wegdek aan de Krakenburg, Begijnenstraat,
Driek van Erpstraat, Torenstraat, Ridderstraat (gedeeltelijk), Nieuwe Brouwerstraat,
Oude Kerkstraat, Hofstraat, Smalstraat, Molenweg, Kloosterstraat, Carmelietenstreet en Goudmijn.
Opruiming van ca. 180 krotwoningen.
Het bouwen van een ziekenhuis voor besmettelijke ziekten. Kosten hiervoor zijn
geraamd op f 25.000.—.
De gemeente Oss heeft 1000 tot 1200 werklozen en beschikt over werkobjecten
ter waarde van f 231.000.— aan arbeidsloon en f 93.000.— aan kosten voor
materiaal, toezicht enz.

Ossendrecht
Het verharden van de navolgende zandwegen:
De weg van Ossendrecht naar Huybergen, Iengte 2240 m.
Molekensweg, lenge 850 m.
Breestraat, Iengte 430 m.
Kleine Molekensweg, Iengte 484 m.
Middelstraat, Iengte 1420 m.
Laagstraat, Iengte 2003 m.
Driesendreef, Iengte 532 m.
Rijwielpad langs de straatweg vanaf de grens gemeente Woensdrecht tot aan de
Belgische grens, Iengte 5000 m.
Volgens raming bedraagt de loonpost voor deze werken f 41.000.—.

Roosendaal
Het bouwen van 50 arbeiderswoningen tegen een huurprijs van f 2.80 per week,
benevens 75 woningen tegen een huurprijs van f 4.50 a f 5.— per week. Totale
kostprijs pl.m. f 200.000.—.
Het verder afmaken van de riolering. Ongeveer N gedeelte der woningen is op
de riolering nog niet aangesloten. Kosten naar raming pl.m. f 100.000.—.
Verbeteren en doen aanleggen van bestrating, o.a. het wegdek op de trottoirs
veranderen van klinkers door tegels. Kostenraming f 30.000.—.

145

Het maken van een luchtbrug over de spoorweg, die de Dwarskade van de
Markt scheidt.
Het bouwen van een nieuwe openbare lagere school.
De thans bestaande openbare lagere school bij totstandkoming van een nieuwe
school verbouwen tot ambachtsschool.
Het bouwen van een gemeentelijk badhuis, plaats biedende aan 30 a 35 personen.

Valkenswaard
Heideverkaveling. Hiervoor komt in aanmerking 140 ha. heidegrond, gelegen
aan de Belgische grens. Na de bewerking zijn de terreinen geschikt voor het
stichten van boerderijen. Dit werk geeft aan 50 mensen ongeveer drie maanden
werk.
Uitbreiding van gas- en waterleiding. Vooral de buitenwijken zijn hierop niet
aangesloten.
Riolering met huisaansluiting. De riolering, die thans bestaat, voldoet niet meer
aan de behoeften. Dit zal wel het geval zijn als nog ongeveer 8 km. riolering
wordt aangelegd.

Willemstad
De bouw van 20 arbeiderswoningen. Kostprijs ongeveer f 36.000.—.
Krotopruiming. Kosten ongeveer f 8.000.—.
Restauratie van het Raadhuis. Kostenraming f 12.000.—. Ten dele in uitvoering.
Verbetering der wegen. Hiervoor bestaat een plan, dat is gemaakt door den
heer Vogel, technisch ambtenaar bij de Provinciale Waterstaat. Kostenraming
f 12.700.—.
Het aanbrengen van riolering. Kosten pl.m. f 25.000.—.

Woudrichem
Het aanleggen van riolering en opnieuw bestraten van de
Zandsteeg
Het maken van nieuwe beschoeiing met steiger aan het Veerhoofd
Vernieuwing der bestrating op verschillende wegen. Kosten met
inbegrip van het benodigde materiaal enz.
Het aanleggen van nieuwe riolering in het dorp
Opruiming van 30 krotwoningen en het opnieuw bouwen van
30 arbeiderswoningen
Het bouwen van een openbare lagere school
Het bouwrijp maken, het leggen van rioolwerk en aanleggen van
straten ingevolge een bestaand uitbreidingsplan
Het doortrekken van de hoofdweg buiten het dorp om met
bijkomende werken
Het maken van trottoirs in de stad langs alle straten, welke met
tegels belegd dienen to worden en het opruimen van de bestaande
stoepen

Kostenraming

f 13.000.—
„ 18.000.—
„ 23.400.—
„ 10.000.—
„ 40.000.—
„ 30.000.—
„ 20.000.—
„ 65.000.—

„ 12.000.—

Gemeenten in Limburg
Brunsum
Vernieuwing van het rioolnet in de woninggroep „'t Leeuwstuk" en naaste
omgeving. Deze riolering is vrijwel onbruikbaar geworden door mijnverzakking.
Kostenraming f 32.000.— a f 35.000.—, waarvan 75 % arbeidsloon.
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Aanleg van riolering in de Bouwbergstraat. Kostenraming f 3.000.—, waarvan
50 % arbeidsloon.
Het verder afwerken van de weg op de Kokkelenberg en verbreding van de
Schiffelerstraat. Kostenraming f 15.700.—, waarvan f 5.000.— arbeidsloon.
Aanleg en verbetering van de Rimburgerweg over een lengte van 2500 m.
Kostenraming f 50.000.— met 50 % aan arbeidsloon.
Verbetering en verharding van de Amstenrader Grensweg over een lengte van
900 m. Kosten f 15.000.—, arbeidsloon ongeveer 45 % .
Aanlegging van een verbindingsweg tussen Kruisbergstraat en Putstraat. Lengte
900 m. Raming f 20.000.—, waaronder 50 % arbeidsloon.
Verbreding Maastrichterstraat, lengte 700 m. Kosten f8.000.— exclusief grondaankoop. Arbeidsloon 40 % .
Verlenging WieOnweg tot aan de grens van Heerlen. Lengte pl.m. 300 m.
Kostenraming pl.m. f 5.000.—, waaronder 60 % arbeidsloon.
Aanleggen van een fietspad naar het zwembad over een lengte van 650 m.
Materiaalkosten f 1.500.—, arbeidsloon f 1.200.—.
Nieuwe aanleg en verbetering van de Haafheidestraat, benevens het bouwrijp
maken van de aangrenzende gronden.
Aanleg van een weg tussen de woninggroepen „'t Leeuwstuk" en „Haansberg".
Verbetering en verbreding der Merkelbekerstraat.
Uitbreiding gemeentelijk zwembad. Kostenraming f 15.000.— a f 16.000.—,
waaronder ongeveer 50 % arbeidsloon.

Heerlen
In aansluiting op de werken aan de beeknormalisatie in het Waterschap „ZuidLimburg", moet door de gemeenten Heerlen en Hoensbroek een stamriool
gemaakt worden, dal in de plaats komt der verschillende beken in de beide
gemeenten, welke nu gebruikt worden voor afvoer van rioolwater enz. Van
deze werken bestaan nog geen uitgewerkte plannen, de kosten worden in
totaal begroot op 2 millioen gulden, waarvan bijna 1 millioen gulden aan
arbeidsloon. Getrachf wordt voor dit werk geld uit het Werkfonds to krijgen.
Verbetering van de rijks- en provinciale wegen door de kom der gemeente
Heerlen. Dit zijn de Geleenstraat vanaf kruispunt Valkenburgerweg, de Akerstraat to aan de R.K. H.B.S., de Emmastraat, Wilhelniinaplein, Willemstraat en
Sittarderweg tot aan Cardynaals. Deze werken zouden door de provincie
worden uitgevoerd met een bijdrage van het Rijk en de gemeente in de
kosten. oTtale kosten geraamd op f 16.000.—, waarvan f 8.000.— arbeidsloon.
Verbetering van de rijksweg Sittard—Heerlen, vanaf de Emmastraat tot aan de
Cardynaals, geraamd op f 200.000.—, waarvan f 100.000.— arbeidsloon.
Verbetering van de Essenderweg tot aan Ten Esschen, de uitvoering wacht op
medewerking van de N.S., die weigert de indertijd toegezegde subsidie to
betalen, omdat zij geen belang meer bij de verbetering heeft. Bij uitvoering
wordt subsidie van de provincie ontvangen. Geraamde kosten f 60.000.—,
waarvan f 30.000.— arbeidsloon.
Verbetering Kampstraat, Schrieverheideweg en Uterweg, totale kosten f 13.000.—,
waarvan f 7.000.— arbeidsloon.
Verbetering Jonkmansweg en Wannersstraat. Kosten f 20.000.—, waarvan
f 10.000.— arbeidsloon.
Verbetering Eurenderweg. Kosten f 40.000.—, arbeidsloon f 20.000.—.
Verbetering Rukkertweg. Kosten f 30.000.—, hiervan f 15.000.— arbeidsloon.
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In orde brengen Raadhuisplein, Raadhuisstraat en Uilenstraat, totale kosten
f 40.000.—, waarvan f 20.000.— arbeidsloon.
Verbetering Oude Kerkstraat en Vijgenweg, totale kosten f 15.000.—, waarvan
f 7.000.— arbeidsloon.
Aanleggen van fietspaden langs Mezenbroekerweg en andere wegen. Totale
kosten f 20.000.—, waarvan f 10.000.— arbeidsloon.
Wegenaanleg en verbetering in de woninggroepen Molenberg, Eijkenderveld
en daarop aansluitende toegangswegen, totale kosten f 200.000.—, waarvan
f 100.000.— arbeidsloon.
Verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis, kosten geraamd op
f 40.000.—, waarvan f 20.000.— arbeidsloon; bouwen van een brandweerkazerne, waar nog geen plannen voor zijn gemaakt.
Behalve voor het eerst- en het laatstgenoemde werk zijn de tekeningen, begrotingen enz. reeds geheel of gedeeltelijk gereed. Als dus de gemeente de
beschikking kreeg over de benodigde gelden, zou dadelijk met de uitvoering
begonnen kunnen worden.
Het betreft hier werken van een totaal loonbedrag van f 319.000.—; van welk
belang dit is, toont een vergelijking met wat in de laatste jaren in werkverschaffing is verwerkt. Dit was van Januari 1934 tot September 1935 een totaal
loonbedrag van f 137.000.—.
Behalve deze werken zouden gemaakt kunnen worden een ijsbaan, voetbalterreinen, sportterreinen, plantsoenen te Heerlerheide, een groot sportpark, enz.
Wat hieraan te verwerken is, kan vanzelfsprekend niet geraamd worden. Te
Weed is men echter bezig met het maken van een niet buitengewoon groot
sportpark; hiervoor is een loonbedrag van f 100.000.— geraamd.
Voorts waren in Heerlen bij de laatste woningtelling in 1930 574 een-kamerwoningen met 816 bewoners en 622 twee-kamerwoningen met 1701 bewoners;
het grootste deel dezer woningen zijn krotwoningen die voor onbewoonbaarverklaring en afbraak in aanmerking komen, temeer waar nu voldoende woningwetwoningen tegen lege huurprijs beschikbaar zijn, terwijI desnoods enige honderden zeer goedkope woningen gebouwd zouden kunnen worden. Wanneer
200 woningen tegen een prijs van f 2.000.— gebouwd werden, dan zat ook
hierin aan direct en indirect arbeidsloon een bedrag van f 100.000.—.

Hoensbroek
Doortrekking Heerbaan naar weg Heerlen—Geleen. Kostenraming f 100.000.—.
Doortrekking Heerbaan naar de Akerstraat. Kostenraming f 50.000.—.
Opgraving van het gasnet ter controlering daarvan. Dit houdt verband met het
felt, dat 37 % gas wordt verloren. Kostenraming f 26.000.—.
Het bouwen van een Tehuis voor Ouden van Dagen. Kostenraming f 35.000.—.
Verbetering van wegen en kanalisering van verschillende waterstromen. Hiervoor
worden de kosten geraamd op f 25.000.—.

Kerkrade
Verbreding en verbetering van de Gravenstraat. Loonbedrag f 4.000.—.
Verbreding en verbetering Grachterstraat. Loonbedrag f 4.000.—.
Verbetering van de Haanraderstraat (de z.g. Rodelbaan). Loonbedrag f 20.000.—.
Aanleg en verbetering van de Tichelstraat van Chevremont over de Vink naar de
Haanraderweg. Loonbedrag f 75.000.—.
Het maken van een weg van Terwinselen naar Eygelshoven over Strijkhagen.
Loonbedrag f 20.000.—.

148

Maastricht
Bebouwing Stadhuisstraat. Door den architect Boosten werden daartoe de nodige
plannen ontworpen, welke inhielden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ondergrondse markthallen;
Winkelhuizen;
Kantoorlokalen;
Tentoonstellingszaal;
Schouwburg;
Café-restaurant.

De totale kosten zijn geraamd op f 1.290.000.—. Aangenomen mag worden, dat
de loonpost f 400.000.— a f 500.000.— zal bedragen.
Afgraving Markt. Dit is noodzakelijk geworden na de totstandkoming van de
Wilhelminabrug. Een gedeeltelijke afgraving zal de knik, welke er thans is tussen
de Wilhelminabrug en de Markt verwijderen.
Vernieuwing van de bestrating van .Brusselsestraat en Herbenusstraat. Kostenraming f 60.000.—, waarvan aan arbeidsloon f 20.000.—.
Bouw van een nieuw ziekenhuis. Na een ingesteld onderzoek blijkt de bouw
hiervan noodzakelijk. Volgens een bestaand plan zal het te bouwen ziekenhuis
bevatten een nieuw klassengebouw, twee zalen voor interne-afdeling, vier zalen
voor de chirurgische afdeling, een kinderafdeling, een T.B.C.-afdeling, een
epidemie-afdeling, een kraamafdeling en afdeling voor geslachtsziekten. Voorts
isoleerkamers, dagverblijven, werkkamers, wachtkamers, een dubbel stel operatiekamers, een röntgen-laboratorium, een centraal laboratorium.
Vervolgens een zusterhuis, assistentenwoning en vertrekken voor verplegend en
ander dienstdoend personeel.
De kosten voor aankoop van terreinen, bouw, enz. worden geraamd op
f 1.400.000.—. De loonpost kan gesteld worden op f 400.000.—.
Aanleg haven te Borgharen met spooraansluiting. Dit object houdt verband met
het vrijwel gereed zijn van het Julianakanaal.
Aanleg wandelpark Fort Willem. Hiervoor is nodig dat het Deparfement van
Defensie het oude fort Willem met daarbij behorende terreinen aan de gemeente
afstaat. In de onmiddellijke nabijheid van genoemd object bevindt zich de
Tregabron, welke nog tal van mogelijkheden biedt, b.v. het maken van een
badgelegenheid.
Het aanleggen van een groot sportpark en een aantal sport- en speelvelden.
Het gebrek hieraan doet zich in Maastricht sterk gevoelen. Vooral kan het aanleggen van de afzonderlijke sport- en speelvelden als een werkobject dienen
voor de jeugdige werklozen.
Krotopruiming. Zeker 500 krotten kunnen worden opgeruimd.
De bouw van arbeiderswoningen. Dit kan vooral pleats vinden wanneer de
bovenbedoelde krotten zijn gesloopt.
Bewerking van de Grote Griend. Dit stuk grond is gelegen aan de Maas aan de
zijde van Wijk tussen de beide Maasbruggen. Deze grond is eigendom van de
gemeente. Het stuk grond biedt mogelijkheid tot bebouwing of het aanleggen
van sportvelden of plantsoenbeplanting.
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Roermond
Het bouwen van een tunnelverbinding van het Roermondseveld naar de stad.
Kostenraming f 600.000.— a f 700.000.—.
Het vernieuwen van de Singels, hetgeen voor 50 a 60 arbeiders gedurende
enige maanden werk zal brengen.
Normalisering van de rivier „De Roer".
Opruiming van krotwoningen en bouw van nieuwe arbeiderswoningen.

Schaesberg
De aanleg van een sportpark aan de Molenweg.
Het omwerken van een strook bosgrond tot plantsoen. Deze grond is eigendom
van de Oranje-Nassau-mijnen. De gemeente kan deze grond echter ter
beschikking krijgen.
Het maken van een Iisbaan aan de z.g. Zuiveringsinstallatie.
Verbreding van de Baanstraat, Honingmanstraat.
De aanleg van de Pleijweg.
Bosbeplanting in de naaste omgeving van Schaesberg.

Vaals
Verbreding van de weg bij Baggen en Hermens. Dit is voor een veilig verkeer
noodzakelijk. Kostenberaming f 220.— voor materialen, f 180.— voor vrachten
en f 700.— voor lonen.
Verbetering van de vuilafvoer aan de Deusweg. Hiervoor bestaan twee projecten.
Eerste project:
Verbetering en verbreding door het aanleggen van buizen in greppel met daarboven te leggen straatgoot. Op het einde voor de invoer in de beek een
reinigingstank te plaatsen, daar dit gedeelte als riolering dienst moet doen.
Kostenberaming: materialen f 1218.—, vrachten f 45.—, lonen f 700,—.
Tweede project:
Verbetering door het vullen der bermsloot en het leggen van een bestrate goof.
Kostenberaming: materialen f 120.—, vrachten f 38.—, lonen f 380.—.
Afgraven der sterke stijging in de weg naar de kerk te Holset. Door verschillende
bijkomstigheden zijn de kosten daarvan hoog.
Aanleg van straten en plein op de voormalige Tyrelse terreinen. Eigenaren zijn
bereid aan de gemeente een bedrag van f 4.000.— to betalen als bijdrage in
de kosten van de aanleg van de geprojecteerde straten en plein. Volgens raming
bedragen de kosten van uitvoering van het eerste gedeelte:
Aanleg van straten, plein, riolering en trottoirs
f 20.906.—
Af voor aanleg trottoirtegels
„ 2.687,25
f 18.218,75
Wordt het werk in werkverschaffing uitgevoerd, dan komen daarbij wegens
kosten toezicht Heidemaatschappij: 10 % van de Ionen ad. f 11.606.— maakt
f 1.160,60, en eenzelfde bedrag voor kosten van sociale verzekeringen, zodat
de totale kosten zouden worden f 20.539.95. De rijksbijdrage in de lonen 85 %
van f 11.606.— maakt f 10.674.85. De eigenaren dragen f 4.000.— bij, de
gemeente moet dus opbrengen f 6.674.85.
In dit bedrag is echter tevens begrepen de door den gemeente-opzichter
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geprojecteerde verbetering van de riolering ter ontlasting van de riolering in de
Maastrichterlaan, welker verbetering toch te enigertijd door de gemeente zal
moeten worden gemaakt. Die kosten zijn begroot op f 4.640.—, zodat de kosten
van de aanleg van straten en plein feitelijk slechts bedragen f 2.034.85.
Het aanleggen van een bad- en zweminrichting.
Project 1. Aan de Kolmond, raming
Project 2. Bij Lemiers aan de Rijksweg, raming
Project 3. Aan de Linderweg

f 13.500.—
„ 21.000.—
„ 17.000.—

Venlo
Het aanleggen van enkele nieuwe straten tot een gezamenlijke lengte van 1275
m., inclusief verharding, frottoirs en riolering. Geraamd bedrag f 40.000.—.
Het voorzien van een gesloten wegdek op alle straten in de kom der gemeente.
Gedeeltelijk asfaltbeton en spramex is hiervoor te gebruiken. Vooraf de trottoirs
en de riolering te herstellen. Geraamde kosten f 100.000. .
Het maken van een riolering langs de Provinciale weg naar Horst. Raming
f 8.000.—.
Het aanleggen van een bad- en zweminrichting in een bestaande plas. Raming
f 100.000.—, waarvan het grootste gedeelte aan loon kan worden uitgegeven.
Het bouwen van kantoren voor Openbare Werken en het Gemeenetlijk Electriciteitsbedrijf.
—
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SAMENVATTING

NOORD-BRABANT EN LIMBURG
De werken, welke in deze provincies nog uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd kunnen worden (met inbegrip
van de voornaamste gemeentewerken) zijn dus:
Ontginning van de Peel.
Ontginning van 8500 ha. in verschillende andere
delen van Limburg.
Oplossing van het overweg-vraagstuk in Eindhoven,
Tilburg en Breda.
Verzwaring van de waterkeringen.
Verruiming van de Mark.
lnrichting van de Willemspolder tot bergboezem.
Maken van een afwateringskanaal van Roville naar
Rodevaart.
Verbetering van de Maasgemeenten (samensmelting
van waterschappen).
Wegenaanleg, ruilverkaveling.
Regeling van de waterstand in het waterschap de
Maaskant.
Normalisatie van beken.
Bestrijding van beekvervuiling.
Snellere uitvoering van het provinciaal wegenplan.
Aanleg van een vliegveld.
Indijken van schorren in het westen van NoordBrabant.
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Riolering, wegaanleg en aanleg van een zeestrand
te Bergen op Zoom.
Verbetering van een kade, bouw van een tunnel,
aanleg van riolering met waterzuivering te Breda.
Doorbraakplan, bouwrijp maken van gronden, oplossing van het overwegvraagstuk, ontwateringsplan,
afmaken van een kanaal, bouw van een nieuw
gemeentehuis, van arbeiderswoningen, van een
badhuis, van een politiebureau, een brandweerkazerne, een kleuterschool, rioleringsaansluitingen,
krotopruiming te Eindhoven.
Krotopruiming en bouw van 90 arbeiderswoningen,
rioleringen, aanleg van wegen en plantsoenen,
straatverbeteringen, verbetering van landerijen, uitvoering van een uitbreidingsplan, bouw van een
huishoudschool te Etten en Leur.
Krotopruiming, aanbrenging van waterleiding in het
woonwagenkamp, dempen van een haven, verzwaren
van een dijk en aanleg van een verkeersweg te

Geertruidenberg.
Bouwrijp maken van gronden, aanleg van een
zwembad, en van een sportterrein te Geldrop.
Aanleg van een zwembad te Ginneken.
Opruiming van 100 krotwoningen, aanleggen van
trottoirs in tal van straten, aanleg van een plantsoen
te Helmond.
Verbouwing van de brandweerkazerne, bouwrijp
maken van de Vliert, bouw van twee bruggen,
van een gebouw voor het lichtbedrijf, van een
arbeidsbeurs en een politiebureau, uitbreiding van
de veemarkt te 's Hertogenbosch.
Aanleg van een nieuwe riolering, van een waterzuiveringsinstallatie, verbetering van het wegdek in
tal van straten, opruiming van 180 krotwoningen,
bouw van een ziekenhuis te Oss.
Verharden van tal van zandwegen te Ossendrecht.
Bouw van arbeiderswoningen, afmaken van de
riolering, straatverbetering, bouw van een luchtbrug,
van een school en van een badhuis te Roosendaal.
Heideverkaveling, uitbreiding van de gas- en waterleiding, maken van een riolering te Valkenswaard.
Krotopruiming, bouw van arbeiderswoningen, restauratie van het Raadhuis, wegverbetering en riolering
te Willemstad.
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Riolering, bestratingswerk, beschoeiingswerk, krotopruiming, bouw van arbeiderswoningen, bouw van
een school, uitvoering van het uitbreidingsplan,
maken van trottoirs te Woudrichem.

Rioleringswerk, wegaanleg, wegverbetering, uitbreiding van het zwembad te Brunssum.
Maken van een stamriool in aansluiting aan de
beeknormalisatie van het waterschap Zuid-Limburg.
Verbetering van rijks- en provinciale wegen.
Andere weg- en straatverbeteringen, aanleggen van
fietspaden, verbouwing van het gemeentehuis en
bouw van 200 arbeiderswoningen te Heerlen.
Doortrekken van wegen, verbetering van wegen,
opgraving van het gasnet, bouw van een tehuis
voor ouden van dagen te Hoensbroek.
Straatverbeteringen en wegenaanleg te Kerkrade.
Bebouwing van de Stadhuisstraat, afgraving van de
markt, straatvernieuwing, bouw van een nieuw
ziekenhuis, havenaanleg, aanleg van een wandelpark,
van een sportpark, opruiming van 500 krotten,
bouw van arbeiderswoningen, bewerking van de
Grote Griend te Maastricht.
Bouw van een tunnel, vernieuwing van de singels,
normalisatie van de Roer, bouw van arbeiderswoningen te Roermond.
Aanleg van een sportpark, plantsoenaanleg, maken
van een ijsbaan, straat- en wegverbetering te
Schaesberg.
Wegverbetering, verbetering van vuilafvoer, aanleg
van bad- en zweminrichting te Vaals.
Straataanleg en straatverbetering, riolering langs
de provinciale weg, maken van een bad- en zweminrichting, bouw van kantoren voor openbare werken
en electriciteitsbedrijf te Venlo.
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ALGEMENE WERKEN
Rijkswegenplan
De Regering is voornemens, het rijkswegennet in 15 jaar te voltooien. Het plan,
dat dus pas in 1953 gereed zal zijn, is ter beoordeling gezonden aan de Commissie van Overleg voor de Wegen en de Centrale Commissie van Advies en
Bijstand voor het Verkeersfonds. Bij de samenstelling van het werkprogramma is
een der leidende gedachten geweest om de uitvoering van de bouw zodanig
to regelen, dat het wegverkeer zo spoedig mogelijk van de belangrijkste verbindingen profijt zal kunnen trekken.
De kosten van de voltooiing van het Rijkswegennet volgens dit plan worden,
gerekend naar het prijsniveau van 1 Januari 1937, op rond 245 millioen geraamd,
zulks met inbegrip van de kosten van onderhoud van de gereed zijnde en gereed
komende wegen gedurende de 15 jaren, waarover het werkprogramma loopt.
In het plan is er op gerekend, in 1938 rond 26 millioen voor de wegen te
verwerken. Ongetwijfeld ligt ook hier weer een mogelijkheid om, door snellere
uitvoering, in de eerstkomende jaren een belangrijke werkverruiming te scheppen.

Tertiaire wegen
Nadat dit reeds in 1926 was toegezegd, is eerst in October 1937 komen vast
te staan, dat er gelden beschikbaar zullen komen voor verbetering van de
tertiaire wegen. De som, die voor deze ca. 6000 km. weg jaarlijks zal kunnen
worden besteed, is niet groot. Het bedrag hangt samen met de opbrengst van
de nnotorrijtuigen- en rijwielbelasting.
Te rekenen naar de opbrengst over 1935 zou voor deze tertiaire wegen beschikbaar komen een bedrag van f 2.084.000.—. 0.a. zou Noord-Holland hiervan
f 316.000.— krijgen, Zuid-Holland f 354.000.—, Utrecht f 111.000.— en Drente

f 106.000.—.
Cultuurmonumenten
Voor geschoolde vaklieden zou nog een belangrijke werkverruiming gevonden
kunnen worden door restauratie van onze cultuurmonumenten, zoals grote oude
kerken in de steden, vele oude dorpskerken, oude raadhuizen, waaggebouwen,
oude gevels en kastelen. Een bedrag van f 32.000.000.— zou hieraan moeten
worden besteed.

Zuiderzeewerken
Het is ongetwijfeld noodzakelijk, hier to wijzen op het belang en de befekenis
van de Zuiderzeewerken. Wanneer deze straks geheel zullen zijn voltooid,
is dit een land-aanwinst in de Wieringermeerpolder van 20.000 ha., in de
Noord-Oostpolder van 48.000 ha., in de Zuid-Westpolder van 55.000 ha. en in
de Zuid-Oostpolder van 97.000 ha., in totaal dus 220.000 ha.
Van de omvang van dit werk krijgt men een indruk uit de volgende gegevens,
de thans gereed gekomen Wieringermeerpolder betreffende.
Hier zijn sinds 1 Januari 1935 245 km. wegen aangelegd, hoofdzakelijk klinkerwegen, welke een breedte hebben van 2h en 31 m. en een wegbaan van resp.
15 en 30 m., teneinde noodzakelijke verbreding in de toekomst mogelijk te
maken.
Wat de waterwegen betreft, zijn thans tot stand gekomen 19 km. hoofdkanalen,
71 km. kanalen, 149 km. tochten, 985 km. sloten en 14.000 km. greppels.
Reeds duizenden ha. zijn van draineer-buizen voorzien.
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Na aanleg van bovenbedoelde wegen en watergangen, is 17.500 ha. nuttig
cultuurland overgebleven.
TerwijI de afsluiting van het Llselmeer 1361 millioen gulden heeft gekost,
bedroegen de kosten van de Wieringermeerpolder en de proefpolder Andijk
tezamen 77 millioen gulden.

Na dit samenvattend overzicht betreffende de Wieringermeerpolder, is het wel
duidelijk, welk een belangrijk element voor werkverruiming de drie overige
polders nog vormenl
Begonnen is thans, gelijk bekend, aan de Noord-Oostpolder, bij welk werk men
vier jaar rekent voor het aanleggen van dijken, sluizen en gemalen, terwijI in het
vijfde jaar de droogmaling zal plaats vinden en in het zesde jaar de ontwateringswerken ,tochtsloten, kavelsloten en greppels zullen worden aangebracht. In het
twaalfde jaar zal de gehele polder in cultuur zijn gebracht. Er zullen dan 5000
mensen kunnen wonen, wat, bij een gelijke bevolkingsdichtheid als elders op
het platteland, tot 50.000 kan worden opgevoerd.
Er wordt gezorgd, dat elke boerderij gelegen is aan een verharde weg en
hoogstens 4 km. van een kanaal, dat voor schepen van 200 a 300 ton bevaarbaar
is. Grote verbindingskanalen, waarvan de trace's nog niet vast staan, komen de
polder binnen bij Lemmer, Urk en Voorst. Ook zal er een net van goede verbindingswegen naar het oude land worden aangelegd. De totale kosten van dit
werk, dat in het geheel 15 jaar zal Buren, zijn begroot op 164 millioen gulden,
terwijI het aantal arbeiders, dat hier werk kan vinden, gedurende 15 jaar
gemiddeld 5600 per jaar zal bedragen.
Het aldus op werklozenzorg bespaarde steunbedrag is begroot op ruim 43
millioen gulden indien de omvang van de werkloosheid in deze vijftien jaar niet
verminderen zou. Dit bedrag toont mede het belang van werkverruiming.
Wat de twee overige polders betreft, hiervoor is nog geen begroting opgemaakt
en daarover kunnen dus nog geen cijfers worden genoemd. Het spreekt echter
wel vanzelf, dat deze polders een naar verhouding van de grootte ongeveer
even betekenende werkverruiming ten gevolge zullen hebben als met de twee
eerstgenoemde het geval was.
De vraag doet zich derhalve voor, in hoever het mogelijk is, niet alleen het werk
aan de Noord-Oostpolder te bespoedigen, maar ook met de beide Iaatste polders
eerder een aanvang te maken. Zo ver wij konden nagaan, bestaan daartegen
geen technische bezwaren.
Daarom behoorde, teneinde een belangrijke onmiddellijke werkverruiming te
bereiken, tot een spoedige uitvoering van de beide andere polders te worden
overgegaan.

Bodemcultuur
Blijkens een rede, welke de heer J. P. Mesu, Directeur van de Cultuurtechnische
Dienst te Utrecht, enige maanden geleden te Zwolle heeft gehouden, is er op
het gebied van bodemcultuur in ons land nog zeer veel te doen. Aan deze rede
ontlenen wij hieronder enige gegevens:

a. Woeste gronden.
Valgens het Verslag over de Landbouw over het jaar 1936 bedroeg in Nederland
de totale oppervlakte woeste grond 336.000 ha. Hiervan waren ongeschikt voor
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cultuur (duinen en zandverstuivingen) 50.000 ha. Verder moeten van het
resterende gedeelte nog worden afgetrokken die terreinen, die bestemd zijn voor
militair oefenterrein, vliegterrein, recreatie-oord, of die bewaard moeten blijven
als natuurmonument.
Als geschikt voor bouw- en grasland blijven dan nog over 150.000 ha. woeste
grond. Een groot deel hiervan kan bij ontginning alleen voor bosbeplanting
geschikt worden gemaakt, waar echter tegenover staat, dat veel van de thans
bestaande bossen verloren zullen gaan, doordat de grond geschikt is voor bouwen grasland. De totale oppervlakte, die door ontginning van woeste grond, of
door het rooien van bossen kan worden gewonnen voor bouw- en grasland,
bedraagt ca. 225.000 ha.
Tussen 1920 en 1936 is de woeste grond in ons and afgenomen met 45.000 ha.,
de oppervlakte bos met 8.000 ha. toegenomen, zodat aan bouw- en grasland
8.500 ha. per jaar moet zijn gewonnen. Hiermede zou dus nog 25 a 30 jaar
kunnen worden voortgegaan, indien men in hetzelfde tempo blijft werken. De
bevolkingsdichtheid is in de zandprovincies 8.5 per 10 ha.
8.500 ha. bieden dus ruimte aan 7.225 personen, dat is 1400 gezinnen. Deze
ontginning betekent derhalve dat gedurende 25 a 30 jaar, telkenjare voor ca. 1400
gezinnen een bestaansmogelijkheid wordt geschapen, aangenomen alweer, dat
men in hetzelfde tempo blijft voortgaan. Dit tempo behoort echter versneld te
worden.

b. Inpolderingen en droogmakerijen.
De drie nog droog te leggen Zuiderzeepolders hebben tezamen een oppervlakte
van 195.000 ha. Deze noemden wij reeds afzonderlijk. Aan riet en biezenland,
kwelders, schorren, slikken, moerassen en plassen zijn er nog beschikbaar 130.000
ha., waarvan echter een groot gedeelte gereserveerd zai moeten blijven als
recreatie-oord, als natuurmonument, voor defensie-doeleinden, of wegens onrijpheid van de grond, zodat vermoedelijk de eerste decennia niet meer dan 40.000
ha. voor inpoldering in aanmerking komen.
De totale oppervlakte van op deze wijze nog aan te winnen gronden is dus
met inbegrip van de Zuiderzee-polders te stellen op 220.000 ha.
De bevolkingsdichtheid is in de plattelandsgemeenten van Noord-West-Brabant,
Zeeland en Friesland varierend van 0.8 tot 1.2 zielen per ha., dus gemiddeld
1 persoon per ha. Inpoldering van 8.800 ha. per jaar, hetgeen van deskundige
zijde mogelijk wordt geacht, geeft dus gedurende 25 jaar aan 1700 gezinnen
bestaansmogelijkheid. Dat men echter van deskundige zijde inpoldering van
8.800 ha. per jaar zeker mogelijk acht, wil niet zeggen, dat bewerking van een
groter oppervlak per jaar is uitgesloten.
c. Verbetering van de afwatering.
De oppervlakte, waar de beheersing van de waterstand nog te wensen overlaat, is geschat op 25% van de in cultuur zijnde oppervlakte, of pl.m. 570.000 ha.
Daar, waar de afwatering verbeterd wordt, stijgt de productie met 20-100 %.
Neemt men als gemiddelde 33b %, dan betekent deze verbetering een grotere
productiviteit, welke gelijk te stellen is met een landaanwinst van 190.000 ha.
Daar echter de belanghebbenden van het nut ener betere afwatering overtuigd
moeten worden, zal een en ander wel een periode van 50 jaar vragen, tenzij
de overheid op dit gebied meer doortastend zou gaan optreden.
Blijft dit laatste uit, dan zou de productie verhoogd kunnen worden in een
mate, die gelijk te stellen is met een landaanwinst van 3.800 ha. per jaar,
hetgeen betekent meerdere bestaansmogelijkheid voor 3.800 mensen of 750
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gezinnen, gedurende 50 jaar. Van deskundige zijde blijkt men echter van oordeel, dat hier bij ernstiger ingrijpen van de overheid een belangrijk snellere
uitvoering mogelijk wordt.
d. Ruilverkaveling.
Door ruilverkaveling is nog een productieverhoging van de grond, tot een
omvang van 20 %, mogelijk.
Volgens een onderzoek, door de Ned. Heidemaatschappij ingesteld, zouden nog
500.000 ha. voor ruilverkaveling in aanmerking komen. Een deel hiervan echter
behoort tot de reeds eerder genoemde grond, die ontgonnen moet worden of
waar de afwatering verbeterd moet worden. Daar staat echter weer tegenover,
dat het onderzoek van de Ned. Heidemaatschappij zich niet over het gehele
land uitstrekt, zodat naar het oordeel van terzake bevoegden het getal van
500.000 ha. wel aangehouden kan worden.
Dat betekent dus, dat de productie van deze 500.000 ha. nog dermate verhoogd kan worden (namelijk 20 %), dat de meerdere opbrengst overeen zou
komen met een landaanwinst van 100.000 ha.
Deze ruilverkaveling zal vermoedelijk, wanneer de nieuwe ruilverkavelingswet is
aangenomen, in 40 a 50 jaar kunnen worden uitgevoerd. Dit komt dan overeen
met een productie-verhoging, die gelijk is te stellen met een landaanwinst van
2.250 ha. per jaar, hetgeen dus betekent, dat gedurende 40 a 50 jaar telkenjare
450 gezinnen bestaansmogelijkheid zouden kunnen vinden. Voor zover ook na
het tot stand komen van de desbetreffende nieuwe wet nog belemmeringen aan
een snellere uitvoering in de weg mochten staan, dienen deze echter te worden
opgeruimd.
e. Verbetering van tertiaire wegen en polderwegen.
Wegverbetering oefent een bijzonder gunstige invloed uit op de exploitatiemogelijkheid van de bodem. Bestaans- en vestigingsmogelijkheden op het
platteland worden daardoor aanmerkelijk verbeterd. Het is echter absoluut
onmogelijk de invloed daarvan in cijfers uit te drukken. Gelijk hierboven reeds
werd opgemerkt, wordt na lang dralen voor 1938 slechts een Bering bedrag
voor tertiaire wegen beschikbaar gesteld.

f. Herontginning en drainering.
Ook deze vergroten de bestaansmogelijkheid, al zal deze meestal niet rechtstreeks waarneembaar zijn in de vorm van het stichten van nieuwe bedrijven.
Echter zal de hechtere basis voor de bestaande bedrijven er toe leiden, dat er
meer bestaans- en vestigingsmogelijkheden komen. Ook deze invloed valt niet
in cijfers uit te drukken.
g. Stadsuitbreiding, wegen- en kanalenaanleg.
Door de uitbreiding der steden, door het aanleggen van wegen en kanalen gaat
uiteraard weer nuttige oppervlakte verloren.
Stadsuitbreiding, gepaard gaande met vermeerdering der bevolking, betekent
een groter groenteverbruik, hetgeen tengevolge heeft, dat landbouwbedrijven
vervangen worden door tuinbouwbedrijven, waardoor opnieuw grotere vestigingsmogelijkheid ontstaat.
Dergelijke gevolgen vloeien niet voort uit de aanleg van parken, sportterreinen,
vliegvelden, straten, wegen en kanalen. Het verlies aan cultuurgrond, dat uit deze
oorzaken valt te constateren, wordt geschat op 2.400 ha. per jaar, hetgeen dus
de bestaansmogelijkheid met 2400 zielen per jaar vermindert.
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Samenvatting.

Verruiming der bestaansmogelijkheden
Gedurende
aantal jaren
Aantal zielen per jaar

a. ontginning van woeste grond, met omzetting van
bos in bouw- en grasland
b. inpolderingen en droogmakerijen
c. verbetering van de afwatering
d. ruilverkaveling
e. verbetering van polder- en landwegen
f. her-ontginningen en draineringen

7.225
8.800
3.800
2.250
p.m.
p.m.

25-30
25
50
40-50
p.m.
p.m.

Tezamen 22.075
2.400
g. verlies door stadsuitbreidingen, wegen en kanalen
Blijft 19.675
Uit een en ander vloeit dus voort, dat globaal gesproken 20.000 personen per
jaar nieuwe bestaansmogelijkheid zouden kunnen vinden, indien voornoemde
werken werden uitgevoerd in het tempo, dat in bovenstaand overzicht is aangegeven. Uiteraard zijn wij van oordeel — wij merkten dit reeds op — dat
deze werken in sneller tempo moeten worden uitgevoerd, overal waar dit
technisch mogelijk is.

Kolenmijnen in het Peelgebied
Sedert enige tijd is de vraag aan de orde, of de steenkoollaag in het Peelgebied
reeds nu zou moeten worden aangeboord.
Blijkens de Memorie van Antwoord op de Begroting van Waterstaat over 1938
zou hiertoe eerst worden overgegaan, wanneer de behoefte daaraan zou blijken,
hetgeen naar het oordeel van de Regering nog niet het geval is.
De Peel bied pleats voor een viertal grote mijnen van het type Staatkolenmijnen
Maurits en Emma met een gezamenlijke productie van 10 millioen ton per jaar.
Bij een dergelijke exploitatie zou de Peel werkgelegenheid bieden voor de tijd
van 150 a 200 jaar. Momenteel kan Nederland bij een productie van 14 millioen
ton per jaar in eigen behoefte voorzien. Daar de Zuid-Limburgse mijnen vermoedelijk uitgeput zullen raken, zal eerlang ongetwijfeld behoefte aan Peel-kolen
ontstaan.
We geven hieronder de afnemende productie van het Geleen-bekken en daarnaast die van de toekomstige Peelmijnen, aannemende, dat deze in zodanig
tempo zullen ontstaan, dat ze de elders uitvallende productie overnemen. De
opbrengst van ons in voile exploitatie zijnde kolengebied stellen we constant op
14 millioen ton, de huidige productie. Onderstaande cijfers geven millioenen
tonnen aan.
Jaar

1950
1955
1960
1965
1970
1980
1990
2000
2025
2050

Z. Limburg

Peel

Semen

14
13
11
10
9
8
5
3
2

—
1
2
3
4
5
7
9
10
10

14
14
13
13
13
13
12
12
12
10

-
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Het bovenstaande is maar een zeer globale schatting, hoewel (volgens het

Handelsblad van 21 September 1937) gebaseerd op betrouwbare gegevens. Het
gaat ook alleen om de grote lijn. Natuurlijk kunnen later optredende factoren de
gang der ontwikkeling aanmerkelijk wijzigen. Aangenomen wordt, dat binnen
15 a 20 jaar de eerste van de Limburgse mijnen (de Domaniale Mijn te Kerkrade)
geleidelijk haar productie zal moeten inkrimpen, omdat de kolenvoorraden binnen
de concessie van deze onderneming dan langzamerhand zullen zijn uitgeput.
Aileen reeds met het oog daarop zou het noodzakelijk zijn, dat vrijwel onmiddellijk begonnen werd met de voorbereidende werkzaamheden voor de stichting
van een mijn in het nieuwe mijngebied in de Peel.
Men zal zich afvragen, of de hierboven geschatte tijdsduur voor de aanleg van
een nieuwe mijn niet te ruim is genomen. Naar de mening van deskundigen is
dit niet het geval, omdat in het Peelgebied uitsluitend mijnen zullen komen van
de grootte van de Staatsmijnen Maurits en Emma. De aanleg van kleinere mijnen
is niet verantwoord, omdat de schachten gedolven moeten worden tot een diepte
van 700 meter en meer. Elke schacht kost millioenen guldens, zodat met de
aanleg van zo weinig mogelijk schachten moet worden volstaan.
Zo zullen in het Peelgebied drie of vier — zeker niet meet- — grote mijnen
ontstaan. Daarmee zal het mogelijk zijn, de gehele aanwezige kolenvoorraad

te ontginnen.
De kolenvoorraad in de Peel is gelegen in een hoge schol van de aardkorst;
aan beide kanten daarvan zijn ernstige storingen, waarbij de kolen zo diep zijn
weggezonken, dat zij niet voor exploitatie in aanmerking komen. De „schol" is
ongeveer 10 kilometer breed en 30 kilometer lang. Zij strekt zich uit, beginnende
achter Roermond, tot ongeveer bij Helenaveen en Griendtsveen. Bij de spoorlijn
Helmond—Yenlo liggen de kolen at te diep dan dat zij nog gewonnen zouden
kunnen worden.
Indien echter het Peelgebied slechts ontgonnen wordi naar mate Zuid-Limburg
uitgeput raakt, betekent dit uiteraard slechts een instandhouden van de bestaande
werkgelegenheid. Deze biedt thans pleats voor 32.000 arbeiders, die circa
45 millioen gulden per jaar verdienen.

Een ernstig onderzoek is noodzakelijk naar de vraag of de toekomstige positie
van de wereldmarkt en in het bijzonder de afzetmogelijkheid in ons eigen land
een bespoediging van de ontginning van deze kolenlaag al dan niet gewenst maken.

Spoorwegwerken
Hieromtrent beschikken wij niet over volledige gegevens. Van hetgeen hier volgt,
is bovendien een en ander reeds vermeld onder de plaatselijke werken, welke
in dit rapport werden genoemd. Onder dit voorbehoud vestigen wij hier dan
nog de aandacht op de volgende werken:
Ombouw van de stations te Rotterdam, een plan, dat reeds jaren oud is en
waarvan de volledige uitvoering op 120.000.000.— is geraamd.
Ombouw van de stations te Den Haag, waarbij het stations der H.S.M. en dal
der S.S. tot een verenigd dienen to worden.
Opheffing van talrijke gelijkvloerse kruisingen tussen spoorweg en rijweg, betgeen tengevolge heeft, dat in vele plaatsen — wij noemen Eindhoven, Tilburg,
Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Leeuwarden, Ede, Leiden, Gouda — het rijverkeer door een nieuw te bouwen tunnel geleid moet worden.
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Verbetering van rijtuigen derde klasse, voor zover dit niet reeds in orde is als
bij de electrische en Dierseltractie.
Het maken van een spoorwegtunnel to Velsen, naast de voorgenomen tunnelbouw
voor rijverkeer.
Het maken van een tunnel voor spoor- en rijverkeer bij Hembrug.
Het maken van overdekte autobusstations in de grote steden en van schuilgelegenheid voor autobuspassagiers in kleinere plaatsen.
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SAMENVATTING

ALGEMENE WERKEN
Van deze algemene werken kunnen dus uitgevoerd,
resp. sneller uitgevoerd worden :
Het Rijkswegenplan.
Verbetering der tertiaire wegen.
Restauratie van cultuurmonumenten.
Zuiderzeewerken.
Ontginning van woeste gronden.
Inpoldering en droogmakerijen.
Verbetering van afwateringen.
Ruilverkavelingen.
Verbetering van wegen.
Herontginningen en draineringen.
Ontginning van het kolengebied in de Peel.
Spoorwegwerken.
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